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rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich i francuskich departamentów Gujany i 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2006)0740 – C6-0505/2006 – 2006/0247(CNS))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 17
Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady 
wprowadzającego system wyrównania 
dodatkowych kosztów poniesionych przy 
wprowadzaniu do obrotu niektórych 
produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, 
Wysp Kanaryjskich i francuskich 
departamentów Gujany i Reunion od roku 
2007 do roku 2013.

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady 
wprowadzającego system wyrównania 
dodatkowych kosztów poniesionych przy 
wprowadzaniu do obrotu niektórych 
produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, 
Wysp Kanaryjskich i francuskich 
departamentów Gujany i Reunion 
spowodowanych oddaleniem tych regionów.

Or. pt

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby zmieniać tytuł rozporządzenia, jako że chodzi o przedłużenie aktualnego 
systemu wyrównania dodatkowych kosztów spowodowanych oddaleniem i poniesionych przy 
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wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z regionów najbardziej 
oddalonych, określonego w rozporządzeniu (WE) nr 2328/2003, a który przestał obowiązywać 
w dniu 31 grudnia 2006 r.

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 18
Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady 
wprowadzającego system wyrównania 
dodatkowych kosztów poniesionych przy 
wprowadzaniu do obrotu niektórych 
produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, 
Wysp Kanaryjskich i francuskich 
departamentów Gujany i Reunion od roku 
2007 do roku 2013.

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady 
wprowadzającego system wyrównania 
dodatkowych kosztów poniesionych przy 
wprowadzaniu do obrotu niektórych 
produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, 
Wysp Kanaryjskich i francuskich 
departamentów Gujany i Reunion 
spowodowanych oddaleniem tych regionów.

Or. fr

Uzasadnienie

(Niniejsza zmiana ma zastosowanie do całego tekstu legislacyjnego. W razie jej przyjęcia 
należy wprowadzić zmiany techniczne w całym tekście.) System POSEI-Rybołówstwo 
(Program szczegółowych opcji dla rybołówstwa w przypadku oddalenia i położenia na 
wyspie) musi być systemem nieograniczonym w czasie, podobnie jak POSEI-Rolnictwo, mając 
na uwadze, że ograniczenia geograficzne i strukturalne związane z oddaleniem, które 
uzasadniają jego stosowanie, nie podlegają zmianom.

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 19
Punkt 5 a preambuły (nowy)

(5a) Należy zezwolić na zaopatrzenie rynku 
Wspólnoty w granicach aktualnych 
możliwości produkcyjnych, jeżeli wielkość 
połowów dokonywanych przez floty 
rybackie regionów najbardziej oddalonych 
nie wystarcza na zaopatrzenie lokalnego 
przemysłu przetwórstwa rybnego.

Or. fr
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Uzasadnienie

Należy zezwolić na import wewnątrz Wspólnoty, jeżeli połowy floty z regionów najbardziej 
oddalonych nie będą wystarczające, aby zagwarantować rentowność struktur przetwarzania 
ryb w tych regionach. Komisja Europejska w sprawozdaniu COM(2006)0734 wskazuje 
zresztą, że „dla niektórych branży przemysłu przywozy są konieczne ze względu na efekt skali 
oraz w celu pełnego wykorzystania możliwości przedsiębiorstwa” (str. 9).

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 20
Punkt 7 a preambuły (nowy)

(7a) Aby kompensować koszty powodowane 
specyficznymi uwarunkowaniami produkcji 
rybackiej w regionach najbardziej 
oddalonych wynikającymi z oddalenia, 
charakteru wyspiarskiego, odizolowania, 
niewielkich rozmiarów, trudnej topografii, 
klimatu i uzależnienia gospodarczego od 
niewielkiej liczby produktów 
charakteryzujących te regiony, przyjęte 
może zostać odstępstwo od polityki 
stosowanej przez Komisję polegającej na 
nieprzyznawaniu pomocy państwa na 
działalność w sektorach produkcji, 
przetwórstwa i wprowadzania na rynek 
produktów rybołówstwa wymienionych w 
załączniku I do Traktatu.

Or. pt

Uzasadnienie

Punkt preambuły odpowiadający propozycji sprawozdawcy dotyczącej nowego artykułu 7a 
(poprawka 15).

Analogicznie i równolegle do systemu POSEI-Rolnictwo, ustanowionego w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 247/2006, oraz przy uwzględnieniu szczególnych ograniczeń cechujących 
regiony najbardziej oddalone, wymienionych w art. 299 ust. 2 Traktatu, regiony te należy 
objąć systemem wyłączenia w odniesieniu do pomocy państwa, umożliwiając uzupełnienie 
systemu wyrównywania przez pomoc krajową.
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Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 21
Punkt 7 a preambuły (nowy)

(7a) Aby kompensować koszty powodowane 
specyficznymi uwarunkowaniami produkcji 
rybackiej w regionach najbardziej 
oddalonych wynikającymi z oddalenia, 
charakteru wyspiarskiego, odizolowania, 
niewielkich rozmiarów, trudnej topografii, 
klimatu i uzależnienia gospodarczego od 
niewielkiej liczby produktów 
charakteryzujących te regiony, przyjęte 
może zostać odstępstwo od polityki 
stosowanej przez Komisję polegającej na 
nieprzyznawaniu pomocy państwa na 
działalność w sektorach produkcji, 
przetwórstwa i wprowadzania na rynek 
produktów rybołówstwa wymienionych w 
Traktacie.

Or. fr

Uzasadnienie

Komisja Europejska powinna utworzyć system wyłączeń na rzecz regionów najbardziej 
oddalonych w zakresie pomocy państwa w sektorze rybołówstwa, podobnie jak miało to 
miejsce w przypadku niedawnej rewizji programu POSEI-Rolnictwo.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 22
Punkt 9 preambuły

(9) Aby umożliwić podjęcie decyzji, czy 
kontynuować system wyrównywania po 
roku 2013, Komisja przedłoży 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu sprawozdanie przygotowane 
na podstawie niezależnej oceny w 
odpowiednim czasie przed zakończeniem 
funkcjonowania systemu.

(9) W terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. 
Komisja przedłoży Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
sprawozdanie przygotowane na podstawie 
niezależnej oceny, dotyczące zastosowania 
systemu wyrównywania i zawierające 
analizę jego wpływu na realizację celów 
niniejszego rozporządzenia, a w 
odpowiednim przypadku wraz ze 
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stosownymi wnioskami legislacyjnymi.

Or. pt

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zgodna z przepisami art. 8 ust. 2 niniejszego wniosku i należy ją 
powiązać z podobnymi przepisami rozporządzenia dotyczącego POSEI-Rolnictwo.

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 23
Punkt 9 preambuły

(9) Aby umożliwić podjęcie decyzji, czy 
kontynuować system wyrównywania po 
roku 2013, Komisja przedłoży 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu sprawozdanie przygotowane 
na podstawie niezależnej oceny w 
odpowiednim czasie przed zakończeniem 
funkcjonowania systemu.

(9) Komisja w odpowiednim czasie 
przedłoży Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie 
przygotowane na podstawie niezależnej 
oceny ukazujące wpływ działań 
zrealizowanych na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

System POSEI-Rybołówstwo (Program szczegółowych opcji dla rybołówstwa w przypadku 
oddalenia i położenia na wyspie) musi być systemem nieograniczonym w czasie, podobnie jak 
POSEI-Rolnictwo, mając na uwadze, że ograniczenia geograficzne i strukturalne związane z 
oddaleniem, które uzasadniają jego stosowanie, nie podlegają zmianom.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 24
Artykuł 3 ustęp 1 zdanie wprowadzające

Wyrównanie jest wypłacane następującym 
podmiotom gospodarczym, które ponoszą 
dodatkowe koszty przy wprowadzaniu na 

1. Wyrównanie jest wypłacane 
następującym podmiotom gospodarczym, 
które ponoszą dodatkowe koszty 
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rynek produktów rybołówstwa: spowodowane oddaleniem przy 
wprowadzaniu na rynek produktów 
rybołówstwa pochodzących z regionów 
określonych w art. 1:

Or. pt

Uzasadnienie

W celu zachowania zgodności z proponowanym tytułem rozporządzenia. Patrz poprawka 17.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 25
Artykuł 3 ustęp 1 akapit c)

c) podmioty gospodarcze w sektorze 
przetwórstwa i marketingu lub 
stowarzyszenia takich podmiotów, które 
ponoszą dodatkowe koszty przy 
wprowadzaniu na rynek danych produktów.

podmioty gospodarcze w sektorze 
przetwórstwa i marketingu lub 
stowarzyszenia takich podmiotów.

Or. pt

Uzasadnienie

Tekst redundantny i figurujący już w zdaniu wprowadzającym ust. 1.

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 26
Artykuł 3 ustęp 1 akapit c)

c) podmioty gospodarcze w sektorze 
przetwórstwa i marketingu lub 
stowarzyszenia takich podmiotów, które 
ponoszą dodatkowe koszty przy 
wprowadzaniu na rynek danych produktów.

c) podmioty gospodarcze w sektorze 
przetwórstwa i marketingu lub 
stowarzyszenia takich podmiotów, które 
ponoszą dodatkowe koszty przy produkcji i 
wprowadzaniu na rynek danych produktów.

Or. pt
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Uzasadnienie

Istnieją inne czynniki, które należy uwzględnić rozpatrując sytuację regionów najbardziej 
oddalonych, w szczególności brak oszczędności skali oraz wysokie koszty produkcji. Z tego 
powodu nie należy koncentrować się w przesadny sposób jedynie na kosztach transportu, lecz 
wziąć pod uwagę inne koszty produkcji i wprowadzania do obrotu.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 27
Artykuł 4 ustęp 4 a (nowy)

4a. Jednakże, w drodze odstępstwa od ust. 4 
lit. b), jeżeli rybołówstwo w regionach 
określonych w art. 1 nie jest wystarczające 
dla zapewnienia funkcjonowania lokalnego 
przetwórstwa, w drodze wyjątku przyznaje 
się wyrównanie za produkty rybołówstwa 
złowione przez statki rybackie Wspólnoty.

Or. pt

Uzasadnienie

W celu zaradzenia częstym niedoborom w połowach dokonywanych przez statki 
zarejestrowane w regionach najbardziej oddalonych oraz dla zapewnienia normalnego 
funkcjonowania lokalnego przemysłu należy umożliwić przyznawanie wyrównania również za 
produkty rybołówstwa złowione przez statki rybackie Wspólnoty niezarejestrowane w 
regionach najbardziej oddalonych.

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 28
Artykuł 4 ustęp 4 a (nowy)

4a. Jednakże jeżeli produkty rybołówstwa 
złowione lokalnie nie są wystarczające dla 
zapewnienia funkcjonowania lokalnych 
zakładów przetwórczych, przyznawane jest 
wyrównanie z tytułu zaopatrzenia w 
nieprzetworzone produkty rybołówstwa 
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pochodzące z państw członkowskich Unii 
Europejskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zezwolić na import wewnątrz Wspólnoty, jeżeli połowy floty z regionów najbardziej 
oddalonych nie będą wystarczające, aby zagwarantować rentowność struktur przetwarzania 
ryb w tych regionach. Komisja Europejska w sprawozdaniu COM(2006)0734 wskazuje 
zresztą, że „dla niektórych branży przemysłu przywozy są konieczne ze względu na efekt skali 
oraz w celu pełnego wykorzystania możliwości przedsiębiorstwa” (str. 9).

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 29
Artykuł 5 ustęp 2 akapit a)

a) dla każdego produktu rybołówstwa 
dodatkowe koszty wynikające ze 
szczególnych utrudnień, z którymi muszą 
sobie radzić dane regiony, a w szczególności 
koszty transportu na kontynent europejski,

(Nie dotyczy wersji polskiej)

Or. pt

Uzasadnienie

(Nie dotyczy wersji polskiej)

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 30
Artykuł 5 ustęp 2 akapit b)

b) wszelkie inne rodzaje interwencji 
publicznej mające wpływ na poziom 
dodatkowych kosztów.

b) wszelkie inne rodzaje wydatków mające 
wpływ na poziom dodatkowych kosztów.

Or. pt
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Uzasadnienie

Oprócz kosztów transportu istnieją inne wydatki pochodne, które składają się na dodatkowe 
koszty ponoszone przez podmioty gospodarcze podczas wprowadzania do obrotu produktów 
rybołówstwa – np. dodatkowy koszt, jaki stanowi sól, oleje i inne surowce używane w 
przetwórstwie ryb – i które należy uwzględnić przy wyrównaniu.

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 31
Artykuł 5 ustęp 3

3. Kwota pomocy powinna być 
proporcjonalna do dodatkowych kosztów, 
które wyrównuje, i nie powinna przekraczać 
75 % kosztów transportu na kontynent 
europejski i innych kosztów powiązanych.

3. Kwota pomocy jest proporcjonalna do 
dodatkowych kosztów, które wyrównuje.

Or. fr

Uzasadnienie

Wyrównanie nie może opierać się jedynie na kosztach transportu i ograniczać do 75% tych 
kosztów (w przypadku POSEI-Rolnictwo limit nie istnieje), chociaż unikać należy zawyżonego 
wyrównania.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 32
Artykuł 5 ustęp 3

3. Kwota pomocy powinna być 
proporcjonalna do dodatkowych kosztów, 
które wyrównuje, i nie powinna przekraczać 
75 % kosztów transportu na kontynent 
europejski i innych kosztów powiązanych.

3. Kwota pomocy powinna być 
proporcjonalna do dodatkowych kosztów, 
które wyrównuje.

Or. pt

Uzasadnienie

Nie należy określać pułapu wyrównania dodatkowych kosztów, analogicznie i równolegle z 
POSEI-Rolnictwo.
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 33
Artykuł 6

Zainteresowane państwa członkowskie 
mogą dostosować wykaz i ilości 
kwalifikujących się produktów rybołówstwa, 
o których mowa w art. 4 ust. 1, oraz poziom 
wyrównania, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 
aby uwzględnić zmieniające się warunki, 
jeżeli całkowite kwoty określone w art. 5 
ust. 4 są przestrzegane.

1. Zainteresowane państwa członkowskie 
mogą dostosować wykaz i ilości 
kwalifikujących się produktów rybołówstwa, 
o których mowa w art. 4 ust. 1, oraz poziom 
wyrównania, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 
aby uwzględnić zmieniające się warunki, 
jeżeli całkowite kwoty określone w art. 5 
ust. 4 są przestrzegane.

2. Dostosowania, o których mowa w ust. 1 
mogą polegać na modulacji ilości 
produktów rybołówstwa kwalifikujących się 
do wyrównania, a także poziomu 
wyrównania, w danym regionie lub 
pomiędzy regionami należącymi do tego 
samego państwa członkowskiego.
3. Aby uwzględnić zmieniające się warunki, 
Komisja może w następstwie informacji 
otrzymanych on zainteresowanych państw 
członkowskich dokonać modulacji ilości 
produktów rybołówstwa kwalifikujących się 
do wyrównania, a także poziomu 
wyrównania, między poszczególnymi 
państwami członkowskimi.
Modulacja następuje w granicach łącznej 
rocznej kwoty wyrównania określonej przez 
władze budżetowe i bez uszczerbku dla 
odpowiedniej skali alokacji, zgodnie z 
kwotami określonymi w art. 5 ust. 4.
Ponadto modulacja musi uwzględniać w 
szczególności sytuację biologicznie 
wrażliwych stad, poziom dodatkowych 
kosztów i jakościowe i ilościowe aspekty 
produkcji i wprowadzania do obrotu.

Or. pt

Uzasadnienie

Il s'agit d'accorder davantage de souplesse aux États membres dans la définition et 
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l'adaptation des listes de produits de la pêche et des quantités correspondantes admissibles 
au bénéfice de la compensation, ainsi que du niveau de la compensation, dans la limite d'un 
montant total annuel fixé. Cette souplesse peut consister en une modulation à l'intérieur d'une 
région ou entre des régions appartenant à un même État membre, moyennant le respect du 
plafond fixé et de la clé de répartition. Elle concerne la modulation entre les différents États 
membres, en vue d'optimiser la compensation prévue au présent règlement.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 34
Artykuł 7 ustęp 1

1. W ciągu czterech miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
zainteresowane państwa członkowskie 
przedkładają Komisji wykaz i ilości, o 
których mowa w art. 4 ust. 1, oraz poziom 
wyrównania, którym mowa w art. 5 ust. 1, 
wspólnie zwane dalej „planem 
wyrównania”.

1. W ciągu czterech miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
zainteresowane państwa członkowskie 
przedkładają Komisji wykaz i ilości, o 
których mowa w art. 4 ust. 1, poziom 
wyrównania, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 
oraz szczegółowy wykaz środków, jakie 
będą stosowane w celu zapewnienia 
przestrzegania przepisów art. 4 ust. 2-4, 
wspólnie zwane dalej „planem 
wyrównania”.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma zagwarantować, że wyrównania określone w rozporządzeniu będą 
dotyczyć wyłącznie ryb złowionych w całkowicie legalny sposób.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 35
Artykuł 7 ustęp 4

4. Jeżeli państwo członkowskie wprowadza 
zmiany zgodnie z art. 6, wówczas 
przedkłada Komisji zmieniony plan 
wyrównania i stosowana jest z 
uwzględnieniem niezbędnych zmian 
procedura określona w ust. 2 i 3.

4. Jeżeli państwo członkowskie wprowadza 
zmiany zgodnie z art. 6, wówczas 
przedkłada Komisji zmieniony plan 
wyrównania. Jeżeli Komisja nie reaguje w 
okresie czterech tygodni od daty otrzymania 
zmienionego planu, zostaje on uznany za 
przyjęty.

Or. pt
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Uzasadnienie

Należy określić szybszą procedurę na okoliczność zmiany planu wyrównania.

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 36
Artykuł 7 ustęp 4

4. Jeżeli państwo członkowskie wprowadza 
zmiany zgodnie z art. 6, wówczas 
przedkłada Komisji zmieniony plan 
wyrównania i stosowana jest z 
uwzględnieniem niezbędnych zmian 
procedura określona w ust. 2 i 3.

4. Jeżeli państwo członkowskie wprowadza 
zmiany zgodnie z art. 6, wówczas 
przedkłada Komisji zmieniony plan 
wyrównania. Jeżeli Komisja nie reaguje w 
okresie czterech tygodni od daty otrzymania 
zmienionego planu, zostaje on uznany za 
przyjęty.

Or. pt

Uzasadnienie

Niniejsza uproszczona i przyspieszona procedura ma umożliwić szybsze reagowanie na 
„zmieniające się warunki”.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 37
Artykuł 8 ustęp 1

1. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie przygotowuje sprawozdanie 
roczne na temat stosowania wyrównania i 
przedkłada je Komisji do dnia 30 kwietnia
każdego roku.

1. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie przygotowuje sprawozdanie 
roczne na temat stosowania wyrównania i 
przedkłada je Komisji do dnia 30 czerwca
każdego roku.

Or. pt

Uzasadnienie

Poprawka uwzględnia trudności związane z dostępnością danych statystycznych przed 
końcem pierwszego kwartału.
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Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 38
Artykuł 8 ustęp 1

1. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie przygotowuje sprawozdanie 
roczne na temat stosowania wyrównania i 
przedkłada je Komisji do dnia 30 kwietnia
każdego roku.

1. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie przygotowuje sprawozdanie 
roczne na temat stosowania wyrównania i 
przedkłada je Komisji do dnia 30 czerwca
każdego roku.

Or. fr

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie potrzebują więcej czasu na sporządzenie sprawozdania na 
podstawie rzetelnych informacji.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 39
Artykuł 8 ustęp 2

2. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r. 
Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
sprawozdanie przygotowane na podstawie 
niezależnej oceny na temat stosowania 
wyrównania, do którego jeśli zajdzie taka 
potrzeba, zostaną dołączone propozycje 
zmian legislacyjnych.

2. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r., a 
następnie co pięć lat, Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu sprawozdanie przygotowane 
na podstawie niezależnej oceny na temat 
stosowania wyrównania, do którego, jeśli 
zajdzie taka potrzeba, zostaną dołączone 
propozycje zmian legislacyjnych.

Or. pt

Uzasadnienie

Poprawka jest związana z usunięciem odniesień do okresu 2007-2013 oraz klauzuli 
wygaśnięcia, a także z dodaniem klauzuli weryfikacji, analogicznie do POSEI-Rolnictwo.
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Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 40
Artykuł 8 ustęp 2

2. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r. 
Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
sprawozdanie przygotowane na podstawie 
niezależnej oceny na temat stosowania 
wyrównania, do którego jeśli zajdzie taka 
potrzeba, zostaną dołączone propozycje 
zmian legislacyjnych.

3. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r., a 
następnie co pięć lat, Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu sprawozdanie przygotowane 
na podstawie niezależnej oceny na temat 
stosowania wyrównania, do którego jeśli 
zajdzie taka potrzeba, zostaną dołączone 
propozycje zmian legislacyjnych.

Or. fr

Uzasadnienie

System POSEI-Rybołówstwo (Program szczegółowych opcji dla rybołówstwa w przypadku 
oddalenia i położenia na wyspie) musi być systemem nieograniczonym w czasie, podobnie jak 
POSEI-Rolnictwo, mając na uwadze, że ograniczenia geograficzne i strukturalne związane z 
oddaleniem, które uzasadniają jego stosowanie, nie podlegają zmianom. W związku z tym 
Komisja jest proszona o składanie sprawozdania okresowego.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 41
Artykuł 10

Państwa członkowskie przyjmują 
odpowiednie przepisy w celu zapewnienia 
zgodności z wymogami ustanowionymi w 
niniejszym rozporządzeniu oraz 
prawidłowości działań.

Państwa członkowskie przyjmują 
odpowiednie przepisy w celu zapewnienia 
zgodności z wymogami ustanowionymi w 
niniejszym rozporządzeniu oraz 
prawidłowości działań. Przepisy dotyczące 
możliwości odtworzenia historii produktów 
rybołówstwa są wystarczająco szczegółowe, 
aby umożliwić identyfikację produktów, za 
które wyrównanie nie przysługuje.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić bardziej szczegółowe wymogi w celu zapewnienia, że wyrównanie jest 
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przyznawane jedynie z tytułu legalnych produktów rybołówstwa.


