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Poprawkę złożył Alyn Smith

Poprawka 4
Podpunkt uzasadnienia 5

(5) Komponent wspólnej polityki 
rybołówstwa dotyczący trwałego rozwoju 
jest uwzględniony w przepisach 
regulujących funkcjonowanie funduszy 
strukturalnych począwszy od 1993 r. Jego 
wdrożenie powinno odbywać się w 
kontekście trwałego rozwoju realizowanego 
za pomocą Europejskiego Funduszu 
Rybołówstwa;

(5) Komponent wspólnej polityki 
rybołówstwa dotyczący trwałego rozwoju 
jest uwzględniony w przepisach 
regulujących funkcjonowanie funduszy 
strukturalnych począwszy od 1993 r. Jego 
wdrożenie powinno odbywać się w 
kontekście trwałego rozwoju realizowanego 
za pomocą Europejskiego Funduszu 
Rybołówstwa, w oparciu o założenie, że 
dzięki dostępowi do morza społeczności 
rybackie zyskują przewagę terytorialną, i w 
związku z tym dywersyfikacja na obszarach 
zamieszkanych przez społeczności 
przybrzeżne powinna być uzupełnieniem, a 
nie alternatywą dla rybołówstwa;

Or. en
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Uzasadnienie

Dzięki dostępowi do morza społeczności rybackie zyskują przewagę terytorialną. Należy 
odrzucić koncepcję, że rybołówstwo jest przemysłem upadającym. Rybołówstwo może być 
całkowicie trwałe. Popieram dywersyfikację na obszarach zamieszkanych przez społeczności 
przybrzeżne, gdyż zdywersyfikowana gospodarka ma same plusy, niemniej jednak 
dywersyfikacja powinna być jedynie dodatkiem do rybołówstwa, a nie alternatywą dla niego. 

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 5
Podpunkt uzasadnienia 10

(10) Działania Wspólnoty powinny mieć 
charakter uzupełniający w stosunku do tych 
podejmowanych przez Państwa 
Członkowskie bądź powinny starać się je 
wspierać, a także – w celu zapewnienia 
znaczącej wagi – należy dążyć do 
umocnienia partnerstwa. Dotyczy to władz 
regionalnych i lokalnych, innych 
właściwych władz, w tym odpowiedzialnych 
za środowisko i wspieranie równości kobiet i 
mężczyzn, partnerów gospodarczych i 
społecznych oraz innych właściwych 
podmiotów. W proces przygotowania, 
monitorowania i oceny pomocy powinni 
zostać włączeni odpowiedni partnerzy;

(10) Działania Wspólnoty powinny mieć 
charakter uzupełniający w stosunku do tych 
podejmowanych przez Państwa 
Członkowskie bądź powinny starać się je 
wspierać, a także – w celu zapewnienia 
znaczącej wartości dodanej – należy dążyć 
do umocnienia partnerstwa. Dotyczy to 
władz regionalnych i lokalnych, innych 
właściwych władz, w tym odpowiedzialnych 
za środowisko i wspieranie 
niedyskryminowania, w tym równości 
kobiet i mężczyzn, partnerów 
gospodarczych i społecznych oraz innych 
właściwych podmiotów. W proces 
przygotowania, monitorowania i oceny 
pomocy powinni zostać włączeni 
odpowiedni partnerzy;

Or. en

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 6
Art. 1

Rozporządzenie niniejsze ustanawia 
Europejski Fundusz Rybołówstwa (dalej 
zwany „Funduszem”) oraz określa ramy 
wsparcia wspólnotowego na rzecz trwałego 
rozwoju sektora rybołówstwa i obszarów 
rybołówstwa przybrzeżnego.

Rozporządzenie niniejsze ustanawia 
Europejski Fundusz Rybołówstwa (dalej 
zwany „Funduszem”) oraz określa ramy 
wsparcia wspólnotowego na rzecz trwałego 
rozwoju sektora rybołówstwa, akwakultury i 
obszarów rybołówstwa przybrzeżnego.
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Or. en

Uzasadnienie

Proponuję, aby wsparcie finansowe WE objęło również akwakulturę, która ma duże znaczenie 
w skutecznym zarządzaniu obszarami wodnymi.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 7
Art. 3 lit. b) i c)

(b) „rybak” oznacza osobę, której 
podstawowym zajęciem – uznanym przez 
Państwo Członkowskie – jest praca na 
pokładzie czynnego statku rybackiego;

(b) „rybak” oznacza osobę, której zajęciem –
uznanym przez Państwo Członkowskie –
jest praca na pokładzie czynnego statku 
rybackiego;

(c) „osoba pracująca w sektorze 
rybołówstwa” oznacza osobę, której
podstawowym zajęciem jest praca w 
sektorze rybołówstwa określonym w art. 1;

(c) „osoba pracująca w sektorze 
rybołówstwa” oznacza osobę, której
zajęciem jest praca w sektorze rybołówstwa 
określonym w lit. a);

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie finansowe nie powinno być udzielane jedynie tym podmiotom, których 
podstawowym zajęciem jest praca w rybołówstwie. Istnieje duża ilość MSP, które oprócz 
pracy w sektorze rybołówstwa muszą prowadzić również inny rodzaj działalności zawodowej.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 8
Art. 4 lit. f a) (nowa)

fa) wspieranie akwakultury i rybołówstwa 
śródlądowego.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuję, aby wsparcie finansowe WE objęło również akwakulturę, która ma duże znaczenie 
w skutecznym zarządzaniu obszarami wodnymi.
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Poprawkę złożył Alyn Smith

Poprawka 9
Art. 6 ust. 2 i 3

2. Komisja i Państwa Członkowskie 
zapewniają spójność pomocy udzielanej w 
ramach Funduszu z działaniami, politykami i 
priorytetami Wspólnoty.

2. Komisja i Państwa Członkowskie 
zapewniają, zgodnie ze swoją strukturą 
instytucjonalną, spójność pomocy 
udzielanej w ramach Funduszu z 
działaniami, politykami i priorytetami 
Wspólnoty.

3. Państwa Członkowskie zapewniają
zgodność działań finansowanych Funduszu z 
postanowieniami Traktatu oraz aktów 
przyjętych na jego podstawie, a także z 
polityką i działaniami Wspólnoty, w 
szczególności dotyczącymi zasad 
konkurencji, udzielania zamówień 
publicznych oraz ochrony i poprawy stanu 
środowiska.

3. Państwa Członkowskie zapewnią, zgodnie 
ze swoją strukturą instytucjonalną,
zgodność działań finansowanych z Funduszu 
z postanowieniami Traktatu oraz aktów 
przyjętych na jego podstawie, a także z 
polityką i działaniami Wspólnoty, w 
szczególności dotyczącymi zasad 
konkurencji, udzielania zamówień 
publicznych oraz ochrony i poprawy stanu 
środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno uwzględnić fakt, że w niektórych federalnych bądź 
zregionalizowanych Państwach Członkowskich kompetencje dotyczące polityki rybołówstwa 
są zdecentralizowane i są częściowo (np. w Wielkiej Brytanii) lub całkowicie (np. w Belgii) 
wyłączone spod kompetencji rządu centralnego.

Poprawkę złożył Alyn Smith

Poprawka 10
Art. 8 ust. 2

2. Państwo Członkowskie wyznacza 
najbardziej reprezentatywnych partnerów na 
poziomie krajowym, regionalnym i 
lokalnym, a także w sferze gospodarczej, 
społecznej i innej (dalej zwanych 
„partnerami”). Państwo Członkowskie 
zapewnia szeroki i skuteczny udział 
wszystkich odpowiednich podmiotów 
stosownie do obowiązujących przepisów i 

2. Państwo Członkowskie wyznacza, 
zgodnie ze swoją strukturą instytucjonalną,
najbardziej reprezentatywnych partnerów na 
poziomie krajowym, regionalnym i 
lokalnym, a także w sferze gospodarczej, 
społecznej i innej (dalej zwanych 
„partnerami”). Państwo Członkowskie 
zapewnia, zgodnie ze swoją strukturą 
instytucjonalną, szeroki i skuteczny udział 
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praktyk krajowych, uwzględniając potrzebę 
propagowania równości kobiet i mężczyzn 
oraz trwałego wzrostu przez integrację 
ochrony środowiska i warunków poprawy. 

wszystkich odpowiednich podmiotów 
stosownie do obowiązujących przepisów i 
praktyk krajowych, uwzględniając potrzebę 
propagowania równości kobiet i mężczyzn 
oraz trwałego wzrostu przez integrację 
ochrony środowiska i warunków poprawy. 

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno uwzględnić fakt, że w niektórych federalnych bądź 
zregionalizowanych Państwach Członkowskich kompetencje dotyczące polityki rybołówstwa 
są zdecentralizowane i są częściowo (np. w Wielkiej Brytanii) lub całkowicie (np. w Belgii) 
wyłączone spod kompetencji rządu centralnego.

Poprawkę złożył Alyn Smith

Poprawka 11
Art. 9 ust. 1

1. Realizacja programów operacyjnych 
należy do obowiązków Państw 
Członkowskich. Obowiązek ten jest 
realizowany zgodnie z wymogami 
zarządczymi i kontrolnymi określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu na odpowiednim 
poziomie terytorialnym. 

1. Realizacja programów operacyjnych 
należy do obowiązków Państw 
Członkowskich, zgodnie z ich strukturą 
instytucjonalną. Obowiązek ten jest 
realizowany zgodnie z wymogami 
zarządczymi i kontrolnymi określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu na odpowiednim 
poziomie terytorialnym. 

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno uwzględnić fakt, że w niektórych federalnych bądź 
zregionalizowanych Państwach Członkowskich kompetencje dotyczące polityki rybołówstwa
są zdecentralizowane i są częściowo (np. w Wielkiej Brytanii) lub całkowicie (np. w Belgii) 
wyłączone spod kompetencji rządu centralnego.

Poprawkę złożył Alyn Smith

Poprawka 12
Art. 15 ust. 1 

1. W terminie trzech miesięcy od przyjęcia 
wytycznych strategicznych i przed 
przedłożeniem programu operacyjnego 

1. W terminie trzech miesięcy od przyjęcia 
wytycznych strategicznych i przed 
przedłożeniem programu operacyjnego 
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każde Państwo Członkowskie przyjmuje 
krajowy plan strategiczny dotyczący sektora 
rybołówstwa. 

każde Państwo Członkowskie przyjmuje, 
zgodnie ze swoją strukturą instytucjonalną,
krajowy plan strategiczny dotyczący sektora 
rybołówstwa. 

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno uwzględnić fakt, że w niektórych federalnych bądź 
zregionalizowanych Państwach Członkowskich kompetencje dotyczące polityki rybołówstwa 
są zdecentralizowane i są częściowo (np. w Wielkiej Brytanii) lub całkowicie (np. w Belgii) 
wyłączone spod kompetencji rządu centralnego.

Poprawkę złożył Bairbre de Brún

Poprawka 13
Art. 15 ust. 4 lit. e a) (owy)

ea) uzyskania dostatecznych gwarancji 
finansowania dla obszarów Natura 2000.

Or. en

Poprawkę złożył Alyn Smith

Poprawka 14
Art. 20 ust. 1 

1. Każde Państwo Członkowskie 
opracowuje program operacyjny na 
poziomie krajowym po przeprowadzeniu 
ścisłych konsultacji z partnerami. Program 
przekazywany jest komisji w terminie trzech 
miesięcy od przyjęcia przez Państwo 
Członkowskie krajowego planu 
strategicznego.

1. Każde Państwo Członkowskie 
opracowuje, zgodnie ze swoją strukturą 
instytucjonalną, program operacyjny na 
poziomie krajowym po przeprowadzeniu 
ścisłych konsultacji z partnerami. Program 
przekazywany jest komisji w terminie trzech 
miesięcy od przyjęcia przez Państwo 
Członkowskie krajowego planu 
strategicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno uwzględnić fakt, że w niektórych federalnych bądź 
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zregionalizowanych Państwach Członkowskich kompetencje dotyczące polityki rybołówstwa 
są zdecentralizowane i są częściowo (np. w Wielkiej Brytanii) lub całkowicie (np. w Belgii) 
wyłączone spod kompetencji rządu centralnego.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 15
Art. 30 ust. 2 

2. Pomoc inwestycyjna zarezerwowana jest 
dla mikroprzedsiębiorstw i małych 
przedsiębiorstw.

2. Pomoc inwestycyjna zarezerwowana jest 
dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że wiele przedsiębiorstw rybackich, mających problemy z samodzielnym 
rozwiązywaniem problemów ekonomicznych, należy do kategorii średnich przedsiębiorstw, 
proponuję, aby również one miały możliwość otrzymania wsparcia finansowego.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 16
Art. 33 ust. 1 

1. W ramach Funduszu może być udzielane 
wsparcie na inwestycje w przetwórstwo do 
celów bezpośredniego spożycia przez ludzi 
oraz w obrót produktami rybołówstwa i 
akwakultury zgodnie ze szczegółowymi 
strategiami uwzględnionymi w krajowych 
planach strategicznych. Pomoc ogranicza się 
do mikroprzedsiębiorstw i małych 
przedsiębiorstw.

1. W ramach Funduszu może być udzielane 
wsparcie na inwestycje w przetwórstwo do 
celów bezpośredniego spożycia przez ludzi 
oraz w obrót produktami rybołówstwa i 
akwakultury zgodnie ze szczegółowymi 
strategiami uwzględnionymi w krajowych 
planach strategicznych. Pomoc ogranicza się 
do mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich
przedsiębiorstw.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że wiele przedsiębiorstw rybackich, mających problemy z samodzielnym 
rozwiązywaniem problemów ekonomicznych, należy do kategorii średnich przedsiębiorstw, 
proponuję, aby również one miały możliwość otrzymania wsparcia finansowego.
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Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 17
Art. 34 ust. 2 lit. c) 

(c) zmniejszenie negatywnego wypływu na 
środowisko;

(c) zmniejszenie negatywnego wypływu na 
środowisko, w tym odmulanie;

Or. cs

Uzasadnienie

Problemem wielu stawów rybnych jest przyducha spowodowana unoszącymi się na 
powierzchni zanieczyszczeniami i martwą materię organiczną, pochodzącymi głównie z 
działalności rolniczej prowadzonej na okolicznych terenach. Zamulanie stawów nie jest zatem 
często skutkiem działalności producentów ryb. Ponadto zamulanie jest czynnikiem mającym 
negatywny wpływ na produkcję rybacką. Biorąc pod uwagę, że odmulanie jest bardzo 
kosztowne, uważam za konieczne, aby wsparcie finansowe w ramach Funduszu dotyczyło 
również tego rodzaju działalności.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 18
Art. 34 ust. 2 lit. f) 

(f) obrót produktami pochodzącymi głownie 
z wyładunków floty lokalnej.

(f) obrót produktami pochodzącymi głownie 
z wyładunków floty lokalnej i akwakultury.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuję, aby wsparcie finansowe WE objęło również akwakulturę, która ma duże znaczenie 
w skutecznym zarządzaniu obszarami wodnymi.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 19
Art. 37 ust. 1 

1. W ramach Funduszu może być udzielane 
wsparcie na działania służące wspólnemu 
interesowi, których celem jest ochrona i
rozwój fauny wodnej, z wyjątkiem 
bezpośredniego zarybiania. Działania muszą 

1. W ramach Funduszu może być udzielane 
wsparcie na działania służące wspólnemu 
interesowi, których celem jest ochrona i 
rozwój fauny wodnej, z wyjątkiem 
bezpośredniego zarybiania, oprócz 
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przyczyniać się do poprawy stanu 
środowiska wodnego.

zarybiania wód śródlądowych w celu 
przywrócenia lub zachowania gatunków 
ryb masowo migrujących. Działania muszą 
przyczyniać się do poprawy stanu 
środowiska wodnego.

Or. en

Uzasadnienie

Restytucja ryb migrujących, takich jak pstrąg i łosoś, nie polega jedynie na zachowaniu 
drożności systemu wód śródlądowych, ale również na bezpośredniej restytucji. Środki 
bezpośredniej restytucji są niezbędne do ochrony ryb daleko migrujących.

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 20
Art. 42 

1. W ramach Funduszu, oprócz innych 
instrumentów wspólnotowych, udzielana jest 
pomoc na rzecz trwałego rozwoju i poprawy 
jakości życia na obszarach rybołówstwa 
przybrzeżnego kwalifikujących się do 
pomocy w ramach ogólnej strategii dążącej 
do wsparcia realizacji celów wspólnej 
polityki rybołówstwa, w szczególności z 
uwzględnieniem jej konsekwencji 
społeczno-gospodarczych.

1. W ramach Funduszu, oprócz innych 
instrumentów wspólnotowych, udzielana jest 
pomoc na rzecz trwałego rozwoju i poprawy 
jakości życia na obszarach rybołówstwa 
przybrzeżnego i śródlądowego
kwalifikujących się do pomocy w ramach 
ogólnej strategii dążącej do wsparcia 
realizacji celów wspólnej polityki 
rybołówstwa, w szczególności z 
uwzględnieniem jej konsekwencji 
społeczno-gospodarczych.

2. Działania na rzecz trwałego rozwoju 
obszarów rybołówstwa przybrzeżnego mają 
na celu:

2. Działania na rzecz trwałego rozwoju 
obszarów rybołówstwa przybrzeżnego i 
śródlądowego mają na celu:

(a) utrzymanie dobrobytu gospodarczego i 
społecznego tych obszarów oraz wartości 
produktów rybołówstwa i akwakultury;

(a) utrzymanie dobrobytu gospodarczego i 
społecznego tych obszarów oraz wartości 
produktów rybołówstwa i akwakultury;

(b) utrzymanie i stworzenie miejsc pracy na 
obszarach rybołówstwa przybrzeżnego w 
drodze wsparcia dywersyfikacji bądź 
restrukturyzacji gospodarczej oraz 
społecznej obszarów zagrożonych 
problemami społeczno-gospodarczymi w 
wyniku zmian w sektorze rybołówstwa;

(b) utrzymanie i stworzenie miejsc pracy na 
obszarach rybołówstwa przybrzeżnego i 
śródlądowego w drodze wsparcia 
dywersyfikacji bądź restrukturyzacji 
gospodarczej oraz społecznej obszarów 
zagrożonych problemami społeczno-
gospodarczymi w wyniku zmian w sektorze 
rybołówstwa;

(c) działanie na rzecz jakości środowiska 
przybrzeżnego;

(c) działanie na rzecz jakości środowiska 
przybrzeżnego;
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(d) wspieranie i rozwijanie współpracy 
pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi 
obszarami rybołówstwa przybrzeżnego.

(d) wspieranie i rozwijanie współpracy 
pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi 
obszarami rybołówstwa przybrzeżnego i 
śródlądowego.

3. Każde Państwo Członkowskie uwzględnia 
w programie operacyjnym wykaz obszarów 
kwalifikujących się do pomocy z Funduszu 
w ramach trwałego rozwoju obszarów 
przybrzeżnych. Obszar rybołówstwa 
przybrzeżnego jest, ogólnie rzecz biorąc, 
mniejszy niż NUTS III i obejmuje brzeg 
morza lub jeziora bądź ujście rzeki związane 
z rybołówstwem. Obszar ten powinien być 
odpowiednio spójny pod względem 
geograficznym, oceanograficznym, 
gospodarczym i społecznym. Obszar ten 
powinien charakteryzować się niską 
gęstością zaludnienia, znaczącym poziomem 
zatrudnienia w sektorze rybołówstwa, 
tendencją spadkową połowów i brakiem 
gminy o liczbie ludności powyżej 100 tys.

3. Każde Państwo Członkowskie uwzględnia 
w programie operacyjnym wykaz obszarów 
kwalifikujących się do pomocy z Funduszu 
w ramach trwałego rozwoju obszarów 
przybrzeżnych i śródlądowych. Obszar 
rybołówstwa przybrzeżnego i śródlądowego
jest, ogólnie rzecz biorąc, mniejszy niż 
NUTS III i obejmuje brzeg morza lub 
jeziora bądź ujście rzeki związane z 
rybołówstwem. Obszar ten powinien być 
odpowiednio spójny pod względem 
geograficznym, oceanograficznym, 
gospodarczym i społecznym. Obszar ten 
powinien charakteryzować się niską 
gęstością zaludnienia, znaczącym poziomem 
zatrudnienia w sektorze rybołówstwa, 
tendencją spadkową połowów i brakiem 
gminy o liczbie ludności powyżej 100 tys.

4. Państwo Członkowskie informuje 
Komisje o kwalifikujących się obszarach 
zgodnie z ust. 3.

4. Państwo Członkowskie informuje 
Komisje o kwalifikujących się obszarach 
zgodnie z ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z tym, że problemy regionów przybrzeżnych są zbliżone do problemów pojezierzy, 
proponuję, aby wsparcie finansowe mogło również dotyczyć rozwoju regionalnego pojezierzy 
śródlądowych.

Poprawkę złożył Elspeth Attwooll

Poprawka 21
Art. 42 ust. 3 pkt 3

Obszar ten powinien charakteryzować się 
niską gęstością zaludnienia, znaczącym 
poziomem zatrudnienia w sektorze 
rybołówstwa, tendencją spadkową połowów 
i brakiem gminy o liczbie ludności powyżej 
100 tys.

Obszar ten powinien charakteryzować się 
niską gęstością zaludnienia, znaczącym 
poziomem zatrudnienia w sektorze 
rybołówstwa i tendencją spadkową 
połowów.

Or. en
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Uzasadnienie

Art. 42 odnosi się do zakresu pomocy na rzecz trwałego rozwoju obszarów rybołówstwa 
przybrzeżnego, dla którego podstawowym kryterium jest znaczący poziom zatrudnienia w 
sektorze rybołówstwa, jak również poziom spadku połowów lokalnych. Arbitralnie ustalona 
granica liczby ludności w gminie wchodzącej w skład obszaru nie stanowi stosownego 
kryterium. 

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 22
Art. 43 ust. 1 

1. Wsparcie trwałego rozwoju obszarów 
rybołówstwa przybrzeżnego może być 
udzielane na:

1. Wsparcie trwałego rozwoju obszarów 
rybołówstwa przybrzeżnego i śródlądowego
może być udzielane na:

Or. en

Uzasadnienie

W związku z tym, że problemy regionów przybrzeżnych są zbliżone do problemów pojezierzy, 
proponuję, aby wsparcie finansowe mogło również dotyczyć rozwoju regionalnego pojezierzy 
śródlądowych.

Poprawkę złożył Alyn Smith

Poprawka 23
Art. 61 ust. 1 

Państwo Członkowskie ustanawia komitet 
monitorujący dla każdego programu 
operacyjnego w porozumieniu z organem 
zarządzającym i po zasięgnięciu opinii 
partnerów. Komitet monitorujący 
ustanawiany jest w terminie trzech miesięcy 
od daty podjęcia decyzji zatwierdzającej 
program operacyjny. 

Państwo Członkowskie ustanawia, zgodnie 
ze swoją strukturą instytucjonalną, komitet 
monitorujący dla każdego programu 
operacyjnego w porozumieniu z organem 
zarządzającym i po zasięgnięciu opinii 
partnerów. Komitet monitorujący 
ustanawiany jest w terminie trzech miesięcy 
od daty podjęcia decyzji zatwierdzającej 
program operacyjny.

Or. en
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Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno uwzględnić fakt, że w niektórych federalnych bądź 
zregionalizowanych Państwach Członkowskich kompetencje dotyczące polityki rybołówstwa 
są zdecentralizowane i są częściowo (np. w Wielkiej Brytanii) lub całkowicie (np. w Belgii) 
wyłączone spod kompetencji rządu centralnego.
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