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SPROSTOWANIE
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) 
nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011

(Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1)

(stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 16 kwietnia 2014 
r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia

P7_TA(2014)0443)
(COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))

Zgodnie z art. 231 Regulaminu Parlamentu Europejskiego wprowadza się następujące 
sprostowanie do wspomnianego rozporządzenia:

1. Strona 17, art. 13 ust. 2

zamiast:

„2. Kwotę w wysokości 4 340 800 000 EUR z zasobów budżetowych, o których mowa w 

ust. 1, przeznacza się na zrównoważony rozwój rybołówstwa, akwakultury i obszarów 

rybackich, na obrót i środki związane z przetwarzaniem i na pomoc techniczną z inicjatywy 

państw członkowskich zgodnie z tytułem V rozdziały I, II, III, IV i VII z wyjątkiem art. 67.”

powinno być:

„2. Kwotę w wysokości 4 340 800 000 EUR z zasobów budżetowych, o których mowa w 

ust. 1, przeznacza się na zrównoważony rozwój rybołówstwa, akwakultury oraz obszarów 

rybackich i obszarów akwakultury, na obrót i środki związane z przetwarzaniem i na pomoc 

techniczną z inicjatywy państw członkowskich zgodnie z tytułem V rozdziały I, II, III, IV i 

VII z wyjątkiem art. 67.”.
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2. Strona 21, art. 22 ust. 2 lit. d)

zamiast:

„d) zmian, o których mowa w art. 20 ust. 3, a także w przypadku jakichkolwiek innych 

zmian wprowadzanych do części programu operacyjnego, o której mowa w art. 18 ust. 1 lit. 

n).”

powinno być:

„d) zmian, o których mowa w art. 20 ust. 3, a także w przypadku jakichkolwiek innych 

zmian wprowadzanych do części programu operacyjnego, o której mowa w art. 18 ust. 1 lit. 

o).”.

3. Strona 22, art. 26 ust. 1

zamiast:

„1. W celu motywowania do innowacji w sektorze rybołówstwa wsparcie w ramach 

EFMR mogą otrzymać projekty mające na celu ...”

powinno być:

„1. W celu motywowania do innowacji w sektorze rybołówstwa wsparcie w ramach 

EFMR mogą otrzymać operacje mające na celu ...”.

4. Strona 23, art. 27 ust. 1 lit. a)

zamiast:

„a) studia wykonalności i usługi doradcze oceniające rentowność projektów potencjalnie 

kwalifikowalnych do wsparcia na podstawie niniejszego rozdziału;”

powinno być:

„a) studia wykonalności i usługi doradcze oceniające rentowność operacji potencjalnie 

kwalifikowalnych do wsparcia na podstawie niniejszego rozdziału;”.
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5. Strona 28, art. 40 ust. 1 lit. d)

zamiast:

„d) przygotowanie obejmujące analizy, opracowywanie, monitorowanie i aktualizowanie 

planów w zakresie ochrony i zarządzania do celów działań związanych z rybołówstwem i 

odnoszących się do obszarów sieci Natura 2000 i obszarów ochrony przestrzennej, o których 

mowa w dyrektywie 2008/56/WE, oraz innych specjalnych siedlisk;”

powinno być:

„d) przygotowanie obejmujące analizy, opracowywanie, monitorowanie i aktualizowanie 

planów w zakresie ochrony i zarządzania do celów działań związanych z rybołówstwem i 

odnoszących się do obszarów sieci Natura 2000 i środków ochrony przestrzennej, o których 

mowa w dyrektywie 2008/56/WE, oraz innych specjalnych siedlisk;”.

6. Strona 31, art. 44 ust. 2

zamiast:

„2. EFMR może wspierać inwestycje związane z rozpoczynaniem działalności przez 

młodych rybaków, o czym mowa w art. 31, zgodnie z warunkami określonymi w tym 

artykule, z wyjątkiem wymogu, o którym mowa w ust. 2 lit. b) tego artykułu.”

powinno być:

„2. EFMR może wspierać inwestycje związane z rozpoczynaniem działalności przez 

młodych rybaków, o czym mowa w art. 31, zgodnie z warunkami określonymi w tym 

artykule, z wyjątkiem wymogu, o którym mowa w ust. 2 lit. b) i d) tego artykułu.”.

7. Strona 33, art. 49 ust. 2 lit. b) wraz z przypisem

zamiast:

„b) ocenę oddziaływania na środowisko, o której mowa w dyrektywach 2001/42/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady(1) i 92/43/EWG;
(1) Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. 

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz.U. L 

197 z 21.7.2001, s. 30).”
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powinno być:

„b) ocenę oddziaływania na środowisko, o której mowa w dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/92/UE(1) i dyrektywie 92/43/EWG;
(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w 

sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 

prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).”.

8. Strona 36, art. 56 ust. 1 lit. a) wraz z przypisem

zamiast:

„a) koszty kontroli i zwalczania chorób w sektorze akwakultury zgodnie z warunkami 

decyzji Rady 2009/470/WE(1), w tym koszty operacyjne niezbędne do wypełnienia 

obowiązków zawartych w planie zwalczania;
(1) Decyzja Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie 

weterynarii (Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30).”

powinno być:

„a) koszty kontroli i zwalczania chorób w sektorze akwakultury zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014(1), w tym koszty 

operacyjne niezbędne do wypełnienia obowiązków zawartych w planie zwalczania;
(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 

2014 r. ustanawiające przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do 

łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi 

zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniające 

dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające decyzje Rady 

66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 1).”.
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9. Strona 38, art. 61 ust. 4

zamiast:

„4. Jeżeli oprócz wsparcia z EFMR lokalna strategia rozwoju kierowana przez 

społeczność otrzymuje wsparcie z innych funduszy, organ RLGD ds. wyboru projektów 

wspieranych w ramach EFMR spełnia wymogi określone w ust. 3.”

powinno być:

„4. Jeżeli oprócz wsparcia z EFMR lokalna strategia rozwoju kierowana przez 

społeczność otrzymuje wsparcie z innych funduszy, organ RLGD ds. wyboru operacji 

wspieranych w ramach EFMR spełnia wymogi określone w ust. 3.”.

10. Strona 44, art. 76 ust. 3 i 4

zamiast:

„3. Środki wymienione w ust. 2 lit. h) do l) kwalifikują się do wsparcia tylko wówczas, 

jeżeli dotyczą działań w zakresie kontroli prowadzonych przez organ publiczny.

4. W przypadku środków wymienionych w ust. 2 lit. d) i h) dane państwa członkowskie 

wyznaczają instytucje zarządzające odpowiedzialne za projekt.”

powinno być:

„3. Operacje wymienione w ust. 2 lit. h) do l) kwalifikują się do wsparcia tylko wówczas, 

jeżeli dotyczą działań w zakresie kontroli prowadzonych przez organ publiczny.

4. W przypadku operacji wymienionych w ust. 2 lit. d) i h) dane państwa członkowskie 

wyznaczają instytucje zarządzające odpowiedzialne za operację.”.

11. Strona 52, art. 100 ust. 1

zamiast:

„1. Oprócz wymienionych w art. 83 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013 kryteriów pozwalających na wstrzymanie, termin płatności dla wniosku o płatność 

okresową może zostać wstrzymany przez urzędnika zatwierdzającego w rozumieniu 

rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 w przypadku nieprzestrzegania przez państwo 

członkowskie zobowiązań wynikających z WPRyb, które mają wpływ na wydatki zawarte w 
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poświadczonej deklaracji wydatków, w związku z którymi wnioskowano o płatność 

okresową.”

powinno być:

„1. Oprócz wymienionych w art. 83 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013 kryteriów pozwalających na wstrzymanie, termin płatności dla wniosku o płatność 

może zostać wstrzymany przez urzędnika zatwierdzającego w rozumieniu rozporządzenia 

(UE, Euratom) nr 966/2012 w przypadku nieprzestrzegania przez państwo członkowskie 

zobowiązań wynikających z WPRyb, które mają wpływ na wydatki zawarte we wniosku o 

płatność, w związku z którymi wnioskowano o płatność okresową.”.

12. Strona 52, art. 101 ust. 1

zamiast:

„1. W uzupełnieniu art. 142 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Komisja może przyjąć 

akty wykonawcze zawieszające całość lub część płatności okresowych w ramach programu 

operacyjnego, w przypadku poważnego nieprzestrzegania przez państwo członkowskie jego 

zobowiązań wynikających WPRyb, które mają wpływ na wydatki zawarte w poświadczonej 

deklaracji wydatków, których dotyczy wniosek o płatność okresową.”

powinno być:

„1. W uzupełnieniu art. 142 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Komisja może przyjąć 

akty wykonawcze zawieszające całość lub część płatności okresowych w ramach programu 

operacyjnego, w przypadku poważnego nieprzestrzegania przez państwo członkowskie jego 

zobowiązań wynikających WPRyb, które mają wpływ na wydatki zawarte we wniosku o 

płatność, w związku z którymi wnioskowano o płatność okresową.”.

13. Strona 53, art. 105 ust. 1 lit. a) i b)

zamiast:

„a) wydatek ujęty w poświadczonej deklaracji wydatków jest związany z przypadkami, 

gdy beneficjent nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 10 ust. 2 niniejszego 

rozporządzenia, i nie został skorygowany przez państwo członkowskie przed wszczęciem 

procedury korekty na podstawie niniejszego ustępu;
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b) wydatek ujęty w poświadczonej deklaracji wydatków jest związany z innymi 

przypadkami poważnego nieprzestrzegania przez państwo członkowskie przepisów WPRyb, 

które skutkowały zawieszeniem płatności na mocy art. 101 niniejszego rozporządzenia i gdy 

dane państwo członkowskie nadal nie jest w stanie wykazać, że podjęło konieczne działania 

naprawcze, by zapewnić zgodność z mającymi zastosowanie przepisami i ich egzekwowanie 

w przyszłości.”

powinno być:

„a) wydatek ujęty we wniosku o płatność jest związany z przypadkami, gdy beneficjent 

nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 10 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, i 

nie został skorygowany przez państwo członkowskie przed wszczęciem procedury korekty na 

podstawie niniejszego ustępu;

b) wydatek ujęty we wniosku o płatność jest związany z innymi przypadkami poważnego 

nieprzestrzegania przez państwo członkowskie przepisów WPRyb, które skutkowały 

zawieszeniem płatności na mocy art. 101 niniejszego rozporządzenia i gdy dane państwo 

członkowskie nadal nie jest w stanie wykazać, że podjęło konieczne działania naprawcze, by 

zapewnić zgodność z mającymi zastosowanie przepisami i ich egzekwowanie w przyszłości.”.

14. Strona 54, art. 110 ust. 1

zamiast:

„1. Dla każdej operacji wybranej do finansowania, a także operacji ukończonej, kluczowe 

informacje na temat wdrażania programu operacyjnego potrzebne do monitorowania i 

ewaluacji, w tym najważniejsze charakterystyki beneficjenta i projektu, są rejestrowane i 

przechowywane w wersji elektronicznej.”

powinno być:

„1. Dla każdej operacji wybranej do finansowania, a także operacji ukończonej, kluczowe 

informacje na temat wdrażania programu operacyjnego potrzebne do monitorowania i 

ewaluacji, w tym najważniejsze charakterystyki beneficjenta i operacji, są rejestrowane i 

przechowywane w wersji elektronicznej.”.
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15. Strona 55, art. 114 ust. 2 lit. d)

zamiast:

„d) informacje na temat działań podjętych w celu spełnienia art. 41 ust. 10 niniejszego 

rozporządzenia;”

powinno być:

„d) informacje na temat działań podjętych w celu spełnienia art. 41 ust. 8 niniejszego 

rozporządzenia;”.

16. Strona 58, art. 125 lit. a)

zamiast:

„a) nie później niż do dnia 31 marca 2017 r., sprawozdanie z oceny okresowej dotyczące 

...”

powinno być:

„a) zgodnie z art. 15 sprawozdanie z oceny okresowej dotyczące ...”.


