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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Niniejszy wniosek dotyczący rozporządzenia związany jest ze sprawozdaniem z realizacji, 
przedstawionym z pewnym opóźnieniem przez Komisję dnia 30 listopada 2006 r., aby spełnić 
warunek określony w art. 12 rozporządzenia Rady nr 2328/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. 
wprowadzającego system wyrównania dodatkowych kosztów poniesionych przy 
wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp 
Kanaryjskich i francuskich departamentów Gujany i Reunion1. Sprawozdanie z realizacji 
oparte zostało na zewnętrznym badaniu opublikowanym w połowie września 2006 r., w 
którym stwierdza się, że system wyrównania w latach 2003-2006 przyczynił się do 
zmniejszenia dodatkowych kosztów związanych z oddaleniem regionów i ułatwił rozwój i 
konsolidację wszystkich rodzajów działalności gospodarczej przyczyniając się w ten sposób 
do ustabilizowania, a nawet do zwiększenia poziomu zatrudnienia w strefach, w których 
istnieje niewiele alternatyw gospodarczych. Przykładowo wymienić można przemysł 
konserwowy w zakresie tuńczyka na Azorach, produkcję pałasza czarnego i polędwicy z 
tuńczyka na Maderze oraz przemysł krewetkowy w Gujanie.

System ten ustanowiony został w 1992 r. dla Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich z myślą o 
producentach, właścicielach lub operatorach statków zarejestrowanych w portach rzeczonych 
regionów oraz z myślą o podmiotach należących do sektora przetwórstwa lub obrotu 
towarowego. System rozszerzony został następnie na francuskie terytoria w Gujanie (1994 r.) 
i Reunion (1998 r.), a jego okres obowiązywania przedłużono po raz pierwszy w 2003 r. na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 2328/2003, które przestało obowiązywać w dniu 31 grudnia 
2006 r. W ostatnim okresie na system przeznaczono 60 mln EUR (około 15 mln EUR 
rocznie), ze wskazaniem na prognozowany wysoki poziomu wykonania - bliski 85%, - choć 
sprawdziły się przewidywania mówiące o pewnym braku elastyczności w stosowaniu 
rozporządzenia (WE) nr 2328/2003. 

Regiony najbardziej oddalone Wspólnoty2 borykają się trudnościami w rozwoju w zakresie 
społecznym i gospodarczym ze względu na charakterystyczne dla nich oddalenie, charakter 
wyspiarski, ograniczone rynki, rozmieszczenie geograficzne, niewielkie rozmiary oraz trudną 
topografię i klimat, które wpływają również na sektor rybołówstwa stanowiący w niektórych 
z tych regionów jedną z głównych działalności gospodarczych. Rzeczone przeszkody dla 
rozwoju mają charakter strukturalny i są niezmienne, zatem - uwzględniając ten czynnik oraz 
mając na uwadze art. 299 ust. 2 Traktatu i status regionów najbardziej oddalonych - uznając 
przy tym za pozytywną propozycję utrzymania obecnego systemu wyrównań i zmiany 
pozwalające państwom członkowskim na większą elastyczność w jego stosowaniu, trudno 
zrozumieć dlaczego system nie pozostaje otwarty, jak ma to miejsce w przypadku programów 
POSEI - Rolnictwo, tzn. bez ograniczenia w czasie. Należy również zastanowić się nad 
pułapem wyrównania finansowego kosztów dodatkowych ustalonym na (jedynie) 75% 
rzeczywistych kosztów transportu i kosztów powiązanych, a także nad nadmiernym 
skupianiem się bardziej na kosztach transportu, niż na ogólnej logice wprowadzania do 
obrotu, co zakładałoby uwzględnienie kosztów związanych z produkcją i kosztów zbytu w 
regionach najbardziej oddalonych. W tym celu i biorąc pod uwagę wzrost omawianych 

  
1 Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 34. 
2 Regiony wymienione w art. 299 ust. 2 Traktatu to zamorskie departamenty francuskie, Azory, Madera i Wyspy 
Kanaryjskie.
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kosztów (szczególnie kosztów transportu od 2003 r.) oraz zakładaną w przyszłym systemie 
elastyczność, konieczne byłoby zwiększenie proponowanych środków finansowych 
utrzymując istniejący ich rozdział na każde państwo członkowskie.

Sprawozdawca przypomina także, że w przypadku wyrównania przyznanego na produkty 
przetworzone, przyszłe rozporządzenie musi utrzymać możliwość wykorzystania ryb 
złowionych przez statki wspólnotowe, jeżeli połowy floty lokalnej byłyby niewystarczające 
dla zaopatrzenia własnego przemysły przetwórczego.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt -1 a preambuły (nowy)

(-1 a) Gospodarka regionów najbardziej 
oddalonych jest słaba i charakteryzuje się 
stałymi uwarunkowaniami strukturalnymi 
wpływającymi na jej rozwój i nielicznymi 
możliwościami dywersyfikacji 
gospodarczej; w regionach tych sektor 
rybołówstwa i tradycyjne wspólnoty 
rybackie odgrywają ważną rolę w 
utrzymywaniu działalności gospodarczej i 
zatrudnienia na wszystkich poziomach oraz 
w sprzyjaniu spójności gospodarczej i 
społecznej.

Uzasadnienie

Należy wziąć pod uwagę stałe uwarunkowania strukturalne wpływające na rozwój regionów 
najbardziej oddalonych, podobnie jak znaczenie społeczno-gospodarcze sektora rybołówstwa 
w omawianym kontekście, który niejednokrotnie stanowi jedną z nielicznych alternatyw 
gospodarczych dla tych regionów, przyczyniając się do spójności gospodarczej i społecznej.

Poprawka 2
Punkt -1 b preambuły (nowy)

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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(-1 b) Należy uwzględnić specyficzne
warunki i różnice sektorowe utrzymujące 
się między regionami najbardziej 
oddalonymi, biorąc pod uwagę różnice w 
ich potrzebach.

Uzasadnienie

Konieczne jest uwzględnienie znacznych różnic istniejących między regionami najbardziej 
oddalonymi podzielającymi szereg wspólnych trudności, które to różnice muszą zostać wzięte 
pod uwagę w niniejszym rozporządzeniu i w czasie jego stosowania.

Poprawka 3
Punkt - 1 c preambuły (nowy)

(-1 c) Należy uwzględnić wzrost kosztów 
transportu i kosztów powiązanych, 
stwierdzony przede wszystkim w 2003 r. i 
wywołany znaczną podwyżką cen ropy 
naftowej, która doprowadziła do 
podniesienia kosztów dodatkowych 
związanych z oddaleniem regionów.

Uzasadnienie

Podkreślić trzeba wzrost kosztów transportu związany z podwyżką cen ropy naftowej 
powodującą podniesienie kosztów dodatkowych wynikających z oddalenia.

Poprawka 4
Punkt 1 preambuły

(1) Sektor rybołówstwa w najbardziej 
oddalonych regionach Wspólnoty stoi wobec 
trudności dotyczących zwłaszcza 
dodatkowych kosztów ponoszonych przy 
wprowadzaniu do obrotu niektórych 
produktów rybołówstwa, wynikających ze 
szczególnych utrudnień określonych w art. 
299 ust. 2 Traktatu, powodowanych głównie
kosztami transportu na kontynent europejski.

(1) Sektor rybołówstwa w najbardziej 
oddalonych regionach Wspólnoty stoi wobec 
trudności dotyczących zwłaszcza 
dodatkowych kosztów ponoszonych przy 
produkcji i wprowadzaniu do obrotu 
niektórych produktów rybołówstwa, 
wynikających ze szczególnych utrudnień 
określonych w art. 299 ust. 2 Traktatu, 
powodowanych przede wszystkim kosztami 
transportu na kontynent europejski

Uzasadnienie

Istnieją inne czynniki, które należy uwzględnić rozpatrując sytuację regionów najbardziej 
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oddalonych, a 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.

Poprawka 5
Punkt 5 preambuły

(5) Państwa członkowskie określają kwotę 
wyrównania na poziomie, który pozwala na 
odpowiednią rekompensatę dodatkowych 
kosztów wynikających ze szczególnych 
utrudnień, z którymi muszą sobie radzić 
najbardziej oddalone regiony, a zwłaszcza z 
kosztów transportu produktów na kontynent 
europejski. W celu uniknięcia nadmiernej 
rekompensaty, kwota pomocy powinna być 
proporcjonalna do dodatkowych kosztów, 
które wyrównuje i w żadnym wypadku nie 
powinna przekraczać określonego udziału 
w kosztach transportu na kontynent 
europejski i innych kosztach powiązanych. 
W tym celu należy również uwzględnić inne 
rodzaje interwencji publicznej mające 
wpływ na poziom dodatkowych kosztów.

(5) Państwa członkowskie określają kwotę 
wyrównania na poziomie, który pozwala na 
odpowiednią rekompensatę dodatkowych 
kosztów wynikających ze szczególnych 
utrudnień, z którymi muszą sobie radzić 
najbardziej oddalone regiony, a przede 
wszystkim z kosztów transportu produktów 
na kontynent europejski. W celu uniknięcia 
nadmiernej rekompensaty, kwota pomocy 
powinna być proporcjonalna do 
dodatkowych kosztów, które wyrównuje. W 
tym celu należy również uwzględnić inne 
rodzaje interwencji publicznej mające 
wpływ na poziom dodatkowych kosztów.

Uzasadnienie

Wyrównanie będzie musiało całkowicie pokrywać koszty dodatkowe wynikające z oddalenia, 
w szczególności wtedy, gdy w grę wchodzi spójność gospodarcza i społeczna, gwarantując 
państwom członkowskim odpowiednią elastyczność decyzyjną w ocenie wyrównania.

Poprawka 6
Punkt 5 a preambuły (nowy)

(5 a) Należy właściwie uwzględnić 
znaczenie społeczno-gospodarcze 
rybołówstwa przybrzeżnego na małą skalę i 
rybołówstwa metodami tradycyjnymi dla 
regionów najbardziej oddalonych oraz 
konieczność stworzenia warunków dla ich 
rozwoju.

Uzasadnienie

Ważne jest, by w rozporządzeniu uznać także znaczenie rybołówstwa przybrzeżnego na małą 
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skalę i rybołówstwa metodami tradycyjnymi dla rozwoju gospodarczego tych regionów oraz
konieczność wspierania w szczególny sposób omawianego segmentu floty.

Poprawka 7
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) Aby umożliwić przegląd systemu
wyrównywania biorąc pod uwagę 
rzeczywistą realizację celów niniejszego 
rozporządzenia, Komisja przedłoży 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu sprawozdanie przygotowane 
na podstawie niezależnej oceny wraz z 
propozycjami legislacyjnymi, jeżeli zajdzie 
taka potrzeba.

Uzasadnienie

Ustanowiony system nie musi być ograniczony w czasie mając na uwadze fakt, że wyrównanie 
to ma być odpowiedzią na stałe przeszkody strukturalne wynikające z oddalenia. Dlatego też 
niezrozumiałe jest istnienie klauzuli przedawnienia, która nie występuje w przypadku POSEI -
Rolnictwo (rozporządzenie (WE) 247/2006).

Poprawka 8
Artykuł 1

1. Niniejsze rozporządzenie wprowadza na 
lata 2007-2013 system wyrównywania 
dodatkowych kosztów ponoszonych przez 
podmioty gospodarcze określone w art. 3 
przy wprowadzaniu na rynek niektórych 
produktów rybołówstwa z następujących 
regionów, spowodowanych szczególnymi 
utrudnieniami, z którymi muszą sobie radzić 
te regiony (zwany dalej „wyrównaniem”):

1. Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
system wyrównywania dodatkowych 
kosztów ponoszonych przez podmioty 
gospodarcze określone w art. 3 przy 
wprowadzaniu na rynek niektórych 
produktów rybołówstwa z następujących 
regionów najbardziej oddalonych, 
spowodowanych szczególnymi 
utrudnieniami, z którymi muszą sobie radzić 
te regiony (zwany dalej „wyrównaniem”) 

Uzasadnienie

Ustanowiony system nie musi być ograniczony w czasie mając na uwadze fakt, że wyrównanie 
to ma być odpowiedzią na stałe przeszkody strukturalne wynikające z oddalenia. Dlatego też 
niezrozumiałe jest istnienie klauzuli przedawnienia, która nie występuje w przypadku POSEI -
Rolnictwo (rozporządzenie (WE) 247/2006).
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Poprawka 9
Artykuł 3 ustęp 1

1. Wyrównanie jest wypłacane 
następującym podmiotom gospodarczym, 
które ponoszą dodatkowe koszty przy 
wprowadzaniu na rynek produktów 
rybołówstwa:

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

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 10
Artykuł 4 ustęp 4 litera b)

b) złowionych przez statki rybackie 
Wspólnoty, które nie są zarejestrowane w 
jednym z portów znajdujących się w 
regionach określonych w art. 1,

b) złowionych przez statki rybackie 
Wspólnoty, które nie są zarejestrowane w 
jednym z portów znajdujących się w 
regionach określonych w art. 1, za 
wyjątkiem możliwości wykorzystania ryb 
odłowionych przez statki wspólnotowe, 
jeżeli połowy w regionach określonych w 
art. 1 byłyby niewystarczające dla 
zaopatrzenia własnego przemysłu 
przetwórczego;

Uzasadnienie

Utrzymana powinna zostać - jako forma zagwarantowania ciągłości działalności 
gospodarczej i zatrudnienia w omawianych regionach - możliwość (przewidziana w 
poprzednim systemie) uzupełniania zaopatrzenia lokalnego przemysłu przetwórczego przez 
statki wspólnotowe w przypadku, gdy połowy floty lokalnej są niewystarczające.

Poprawka 11
Artykuł 5 ustęp 2

2. Wyrównanie uwzględnia: 2. Wyrównanie uwzględnia:

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,

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 i 
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między regionami określonymi w art. 1:
b) wszelkie inne rodzaje interwencji 
publicznej mające wpływ na poziom 
dodatkowych kosztów.

b) dla każdego produktu rybołówstwa 
koszty dodatkowe związane z kosztami 
transportu wewnątrz każdego regionu 
określonego w art. 1 wynikające z 
rozproszenia geograficznego;
ba) typ odbiorców szczególnie 
uwzględniając rybołówstwo przybrzeżne na 
małą skalę i rybołówstwo metodami 
tradycyjnymi;

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

Uzasadnienie

Wyrównanie kosztów dodatkowych musi również uwzględniać wprowadzanie na rynek między 
regionami najbardziej oddalonymi. Poprawka ta ma także na celu uwzględnienie 
podwyższonych kosztów transportu w regionach najbardziej oddalonych związanych ze 
znacznym rozproszeniem geograficznym, jak ma to miejsce w przypadku Azorów i Wysp 
Kanaryjskich, aby promować rynek lokalny. Dodaje się ponadto ocenę typu odbiorcy przy 
zwróceniu szczególnej uwagi na rybołówstwo przybrzeżne na małą skalę i rybołówstwo 
metodami tradycyjnymi.

Poprawka 12
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, i nie może przekraczać 
85 % kosztów transportu na kontynent 
europejski i między regionami określonymi 
w art. 1 oraz innych kosztów powiązanych.

Państwa członkowskie mogą jednak 
przekroczyć tę granicę w szczególnych, 
odpowiednio uzasadnionych przypadkach, z 
poszanowaniem zasady nieprzyznawania 
nadmiernej rekompensaty, informując o 
tym fakcie Komisję, jeżeli w grę wchodzi 
rentowność gospodarcza sektora oraz 
utrzymanie działalności gospodarczej i
miejsc pracy.
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Uzasadnienie

Proponuje się podniesienie o dziesięć punktów procentowych wyrównania kosztów transportu 
i kosztów powiązanych dla lepszego wyrównania kosztów dodatkowych związanych z 
oddaleniem zgodnie z rozporządzeniami funduszy strukturalnych dla tych regionów, 
gwarantując odpowiednią elastyczność decyzji państw członkowskich przy ocenie 
wyrównania, jeżeli w grę wchodzi spójność gospodarcza i społeczna.

Poprawka 13
Artykuł 5 ustęp 4

4. Całkowita roczna kwota wyrównania nie 
powinna przekraczać:

4. Całkowita roczna kwota wyrównania nie 
powinna przekraczać:

a) dla Azorów i Madery: EUR 4 283 992 a) dla Azorów i Madery: EUR 4 855 314
b) dla Wysp Kanaryjskich: EUR 5 844 076 b) dla Wysp Kanaryjskich: EUR 6 623 454
c) dla Gujany Francuskiej i Reunion: EUR 
4 868 700

c) dla Gujany Francuskiej i Reunion: EUR 
5 518 000

Uzasadnienie

Aumenta-se o envelope financeiro anual em 2 milhões de euros, mantendo a chave de 
repartição entre os Estados-Membros, para fazer face ao aumento dos custos de transporte e 
de energia, desde 2003, e tendo em conta a nova flexibilidade garantida pelo regulamento, 
que permitirá uma melhor absorção das verbas. É de lembrar que o envelope financeiro 
passa assim de cerca de 15 milhões de euros para cerca 17 milhões de euros, um montante 
mesmo assim pouco significativo, face às limitações estruturais permanentes das regiões 
ultraperiféricas, contribuindo assim para o objectivo da coesão económica e social.

(uwaga od tłumacza: długość uzasadnienia przekracza dozwolony limit)

Poprawka 14
Artykuł 7 ustępy 1, 2, 3

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 trzech 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”. 

2. Jeżeli plan wyrównania nie spełnia 
wymogów określonych w niniejszym 
rozporządzeniu, Komisja w ciągu dwóch 

2. Jeżeli plan wyrównania nie spełnia 
wymogów określonych w niniejszym 
rozporządzeniu, Komisja w ciągu jednego 
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miesięcy prosi państwo członkowskie o 
odpowiednie dostosowanie planu. W takim 
przypadku państwo członkowskie 
przedkłada Komisji dostosowany plan 
wyrównania.

miesiąca prosi państwo członkowskie o 
odpowiednie dostosowanie planu. W takim 
przypadku państwo członkowskie 
przedkłada Komisji dostosowany plan 
wyrównania. 

3. Jeżeli Komisja nie zareaguje w ciągu 
dwóch miesięcy po otrzymaniu planu 
wyrównania, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
plan wyrównania uważa się za 
zatwierdzony.

3. Jeżeli Komisja nie zareaguje w ciągu 
jednego miesiąca po otrzymaniu planu 
wyrównania, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
plan wyrównania uważa się za 
zatwierdzony.

Uzasadnienie

Aby umożliwić stosowanie w odpowiedni sposób i we właściwym czasie niniejszego 
rozporządzenia w 2007 r. pomimo opóźnienia, z jakim Komisja przedstawiła wniosek, oraz by 
przyspieszyć prezentację i zatwierdzenie planów wyrównania, proponuje się skrócenie 
wszystkich terminów o jeden miesiąc.

Poprawka 15
Artykuł 7 a (nowy)

Artykuł 7 a
Pomoc państwa

1. W przypadku produktów rybołówstwa, do 
których zastosowanie mają art. 87, 88 i 89 
traktatu, i na mocy art. 299 ust. 2 traktatu 
Komisja może zezwolić na pomoc państwa 
dla działalności w sektorach produkcji, 
przetwórstwa i obrotu towarowego, aby 
wyrównać koszty związane z niekorzystnymi 
warunkami charakteryzującymi produkcję 
rybołówczą w regionach najbardziej 
oddalonych związanymi z oddaleniem i 
charakterem wyspiarskim.

2. Państwa członkowskie mogą przyznać 
dodatkowe finansowanie na wprowadzenie 
w życie planów wyrównania, o których 
mowa w art. 7. W takim przypadku państwa 
członkowskie muszą poinformować o tej 
pomocy Komisję, która zatwierdza tę pomoc 
jako część planów wyrównania zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. Przekazana w 
ten sposób informacja o pomocy uznana 
jest za zgłoszoną w rozumieniu pierwsze 
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zdania art. 88 ust. 3 traktatu.

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku POSEI - Rolnictwo i mając na uwadze ograniczenia 
charakteryzujące regiony najbardziej oddalone, należy zapewnić możliwość uzupełnienia 
środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu dodatkową pomocą państwa w 
poszanowaniu ram prawnych pomocy państwa na poziomie wspólnotowym.

Poprawka 16
Artykuł 14 ustęp 2

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 
1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 
2013 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 
1 stycznia 2007 r. 

Uzasadnienie

Ustanowiony system nie musi być ograniczony w czasie mając na uwadze fakt, że wyrównanie 
to ma być odpowiedzią na stałe przeszkody strukturalne wynikające z oddalenia. Dlatego też 
niezrozumiałe jest istnienie klauzuli przedawnienia, która nie występuje w przypadku POSEI -
Rolnictwo (rozporządzenie (WE) 247/2006).
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