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– Częściowe podejście ogólne 
  

I. WPROWADZENIE 

1. W dniu 12 czerwca 2018 r. Komisja przesłała wyżej wymieniony wniosek Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. Wniosek ten zaprezentowano Radzie ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 

w dniu 18 czerwca 2018 r. 

2. Wniosek w sprawie EFMR należy postrzegać w kontekście wniosku Komisji dotyczącego 

wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 (WRF)1 oraz wniosku Komisji 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące funduszy horyzontalnych2. 

                                                 
1 Wniosek Komisji dotyczący wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 (COM (2018) 321 final); (COM(2018) 

322 final); (COM(2018) 323 final); (COM(2018) 324 final). 
2 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności 

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na 

potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania 

Granicami i Wiz, COM(2018) 375 final – 2018/0196 (COD). 
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3. Zadaniem EFMR jest kierowanie środków finansowych z budżetu Unii na wspieranie 

wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), unijnej zintegrowanej polityki morskiej 

oraz międzynarodowych zobowiązań UE w dziedzinie zarządzania oceanami. Zgodnie 

z komunikatem w sprawie WRF nowy EFMR, podobnie jak obecny, będzie nadal stanowił 

ważny instrument wspierania realizacji celów WPRyb, a zwłaszcza zrównoważonego 

sektora rybołówstwa UE, oraz wspierania społeczności przybrzeżnych zależnych od 

działalności połowowej. Będzie też nadal wartościowym narzędziem propagowania 

niebieskiej gospodarki w rybołówstwie i akwakulturze, wspierając w ten sposób wzrost 

i tworzenie miejsc pracy przy jednoczesnej ochronie środowiska morskiego. 

4. W dniach 12 grudnia 2018 r. i 16 maja 2018 r. swoje opinie wydały, odpowiednio, 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów. 

5. Parlament Europejski przyjął stanowisko w pierwszym czytaniu w dniu 4 kwietnia 2019 r.3 

6. Grupa Robocza ds. Wewnętrznej Polityki Rybołówstwa analizowała wniosek 

na posiedzeniach między dniem 27 czerwca 2018 r. a dniem 11 kwietnia 2019 r. W dniu 

11 kwietnia 2019 r. na wniosek większości delegacji prezydencja wyjaśniła strukturę 

funduszu w tekście kompromisowym poprzez zastąpienie „obszarów wsparcia” 

„szczegółowymi celami” związanymi z realizacją celów WPRyb. 

7. Na podstawie tych dyskusji prezydencja przedstawiła grupie roboczej kompromis4, 

który był omawiany na posiedzeniach w dniach 6, 10 i 16 maja. Na podstawie tych dyskusji 

prezydencja przedstawiła w dniu 23 maja zmieniony kompromis5. Większość przepisów 

zmienionego kompromisu cieszyła się szerokim poparciem delegacji, przy czym kilka 

kwestii pozostało nierozstrzygniętych. 

8. W dniu 29 maja 2019 r. prezydencja otrzymała wskazówki Coreperu dotyczące głównych 

nierozstrzygniętych kwestii. Na podstawie tych wskazówek prezydencja przygotowała 

kompromisowy tekst, który zyskał szerokie poparcie na forum grupy roboczej w dniu 

6 czerwca 2019 r.6 

                                                 
3 Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014, PE 625.439v03-00, A8-0176/2019. 
4 Dok. WK 5543/2019. 
5 Dok. WK 6253/2019. 
6 Dok. WK 6669/2019. 
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9. W dniu 12 czerwca 2019 r, zmieniony tekst kompromisowy7, uwzględniający dyskusje 

w grupie roboczej, został przedstawiony Coreperowi i uzyskał poparcie ze strony dużej 

liczby delegacji. 

10. Delegacja DK zgłosiła zastrzeżenie parlamentarne. 

11. Delegacja UK wycofała swoje zastrzeżenie weryfikacji. 

II. KOMPROMIS PREZYDENCJI W SPRAWIE CZĘŚCIOWEGO PODEJŚCIA 

OGÓLNEGO 

12. Kompromis prezydencji pomija wszystkie aspekty związane z wieloletnimi ramami 

finansowymi [przepisy w nawiasach kwadratowych] i wspólnymi przepisami (art. 54, 

55 i 56). Ponadto konieczne będą dalsze modyfikacje w celu dostosowania tekstu w sprawie 

EFMR do rozporządzeń w sprawie WRF i w sprawie wspólnych przepisów, gdy zostaną one 

przyjęte. Nie prowadzono żadnych dogłębnych dyskusji dotyczących motywów, aktów 

delegowanych (art. 52) ani wskaźników wyników (art. 37 i 48 oraz załącznik I). Przepisy te 

powinny zostać przeanalizowane na późniejszym etapie. 

13. Kompromis prezydencji został sporządzony na podstawie dyskusji na forum grupy roboczej, 

wskazówek otrzymanych od Coreperu w dniu 29 maja 2019 r., a także licznych pisemnych 

uwag przekazanych przez delegacje. 

14. W kompromisie prezydencji utrzymano główne obszary, na których koncentruje się wniosek 

Komisji, i oparto się na nich, w szczególności w zakresie wspierania floty łodziowego 

rybołówstwa przybrzeżnego, wymiany pokoleniowej i rozwoju społeczności lokalnych. 

Na wniosek państw członkowskich uwzględniono większą widoczność i elastyczność 

w zakresie akwakultury. Ponadto, podobnie jak we wniosku Komisji, prezydencja 

koncentruje się również na uproszczeniu i dostosowaniu do WPRyb, tak aby zapewnić 

administracjom państw członkowskich większą elastyczność na etapie wdrażania 

oraz możliwość dostosowania programu do specyfiki krajowej. 

                                                 
7 Dok. ST 9867/2019 ADD 1. 
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15. Prezydencja uważa, że kompromis, który uzyskał poparcie Coreperu w dniu 

12 czerwca 2019 r., stanowi właściwą równowagę między stanowiskami delegacji 

oraz dobrą podstawę dalszych dyskusji z Parlamentem Europejskim. Prezydencja poczyniła 

wiele starań na rzecz tekstu kompromisowego i uważa, że stanowi on dla kolejnej 

prezydencji bardzo dobrą podstawę do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim. 

16. Główne punkty kompromisu prezydencji dotyczą następujących kwestii: 

a) Operacje niekwalifikowalne (art. 13 lit. a), b), d) i l) oraz art. 16, 16 nowy, 17 i 18): 

 

i. Operacje zwiększające zdolności statku rybackiego lub jego zdolność lokalizacji ryb 

(art. 13 lit. a)): 

Podobnie jak we wniosku Komisji kompromis przewiduje, że operacje zwiększające 

zdolności statku rybackiego lub jego zdolność lokalizacji ryb nie są operacjami 

kwalifikującymi się do wsparcia z EFMR. Jednak na wniosek kilku delegacji i po 

zatwierdzeniu przez Coreper w dniach 29 maja i 12 czerwca 2019 r. tekst kompromisowy 

zawiera odstępstwo od tego przepisu. Odstępstwo to ogranicza się do operacji związanych 

z inwestycjami w zakresie bezpieczeństwa na pokładzie, warunków pracy i efektywności 

energetycznej i jest obwarowane bardzo restrykcyjnymi warunkami: 

• dany segment odpowiedniej floty musi być w równowadze; 

• każde zwiększenie zdolności wynikające z tych operacji jest kompensowane 

uprzednim wycofaniem zdolności o co najmniej tej samej wielkości; oraz 

• należy przestrzegać krajowego pułapu zdolności połowowej przyznanej każdemu 

państwu członkowskiemu. 

 Podobne podejście przyjęto w stanowisku Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu. 

 Prezydencja uważa, że tekst kompromisowy stanowi właściwą równowagę między 

stanowiskami państw członkowskich, a jednocześnie wspiera środowiskowe i społeczno-

gospodarcze cele WPRyb bez narażania na szwank zobowiązań UE na forach 

międzynarodowych. 
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ii. Budowa i nabycie lub przywóz statków rybackich (art. 13 lit. b) i art. 16) 

oraz wymiana lub modernizacja silników (art. 13 lit. l) i art. 16 nowy): 

Podobnie jak we wniosku Komisji kompromis prezydencji przewiduje, że budowa i nabycie 

statków rybackich lub przywóz statków rybackich, a także wymiana lub modernizacja 

silników nie są operacjami kwalifikującymi się do wsparcia z EFMR (art. 13 lit. b) i l)) 

z pewnymi odstępstwami.  

W swoim wniosku Komisja ograniczyła odstępstwa jedynie do statków łodziowego 

rybołówstwa przybrzeżnego. Jednak podczas analizy wniosku przez grupę roboczą znaczna 

większość delegacji uznała, że odstępstwa należy rozszerzyć poza floty łodziowego 

rybołówstwa przybrzeżnego. Aby uwzględnić tę znaczną większość, kompromis prezydencji 

rozszerza odstępstwa na statki o długości do 24 metrów. W dniach  

29 maja i 12 czerwca 2019 r. Coreper potwierdził to podejście. 

 – Pierwsze nabycie statku rybackiego 

Odstępstwo określone w art. 16 nowy dotyczące pierwszego nabycia statku rybackiego 

przewiduje bardzo rygorystyczne warunki, biorąc pod uwagę podstawowy cel wniosku 

Komisji, jakim jest wspieranie wymiany pokoleń. Prezydencja uważa, że kompromis ten 

stanowi bardzo dobrą równowagę między poglądami państw członkowskich. 

 Jeżeli chodzi o pierwsze nabycie statku rybackiego, w swoim stanowisku w pierwszym 

czytaniu Parlament Europejski przewidział ułatwienie dostępu do instrumentów 

kredytowych, ubezpieczeniowych i finansowych dla wszystkich statków niezależnie od ich 

długości. 

 – Wymiana lub modernizacja silników 

 Kompromis prezydencji zachowuje warunek przewidziany we wniosku Komisji, 

tj. że nowy/zmodernizowany silnik nie powinien mieć większej mocy w kW, ale włącza 

dodatkowy warunek dla statków o długości między 12 a 24 metrami: 

nowy/zmodernizowany silnik powinien emitować co najmniej 15 % mniej CO2 niż obecny 

silnik. W dniach 29 maja i 12 czerwca 2019 r. Coreper potwierdził to podejście. Ponadto, 

w odniesieniu do metody, którą należy stosować przy pomiarze zmniejszenia emisji CO2, 

Coreper poparł sposób działania zaproponowany przez prezydencję, tj. uprawnienie Komisji 

do przyjmowania aktu wykonawczego w celu ustanowienia tej metody obliczania 

zmniejszenia emisji CO2, aby zapewnić równe warunki działania przy wdrażaniu takiego 

warunku. 
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 Kompromis prezydencji odzwierciedla dążenie znacznej większości państw członkowskich 

do rozszerzenia wsparcia poza flotę łodziową bez obowiązkowego zmniejszenia mocy 

w kW, zgodnie z obecnym EFMR. 

iii. Tymczasowe lub trwałe zaprzestanie działalności połowowej (art. 13 lit. d), 

art. 17 i 18) 

Podobnie jak we wniosku Komisji kompromis prezydencji przewiduje, że tymczasowe 

lub trwałe zaprzestanie działalności połowowej nie są operacjami kwalifikującymi się 

do wsparcia z EFMR z pewnymi odstępstwami. 

Odstępstwa te odzwierciedlają postulat znacznej większości delegacji, aby w tej kwestii 

utrzymać status quo obecnego rozporządzenia w sprawie EFMR. Parlament Europejski 

przyjął podobne stanowisko w tej kwestii. 

b) Stawka intensywności pomocy na pierwsze nabycie statków rybackich (załącznik III 

wiersz 1) 

 Komisja zaproponowała odejście od ogólnej zasady maksymalnej stawki intensywności 

pomocy w wysokości 50 % i ustanowienie maksymalnej stawki intensywności pomocy 

w wysokości 30 % w odniesieniu do inwestycji zarówno w pierwsze nabycie statku 

rybackiego, jak i w wymianę lub modernizację silnika. 

 Podczas analizy prowadzonej przez grupę roboczą znaczna liczba delegacji zwróciła się 

o utrzymanie stawki intensywności pomocy na poziomie 50 %. W dniu 29 maja 2019 r. 

prezydencja otrzymała od Coreperu wskazówki, aby utrzymać stawkę intensywności 

pomocy w odniesieniu do tych inwestycji na poziomie 50 %. Ponieważ jednak podczas 

dyskusji w grupie roboczej w dniu 6 czerwca i na forum Coreperu w dniu 

12 czerwca 2019 r. niektóre delegacje nalegały na wprowadzenie niższej stawki, 

prezydencja proponuje w duchu kompromisu stawkę intensywności pomocy na poziomie 

40 %. 

 

 c) Wyodrębnienie kontroli i gromadzenia danych (art. 6 ust. 4) 

 Podobnie jak we wniosku Komisji kompromis prezydencji przewiduje, że co najmniej 15 % 

unijnego wsparcia finansowego przydzielanego na państwo członkowskie powinno być 

przyznawane na kontrolę i gromadzenie danych. Umożliwiłoby to zwiększenie liczby stad, 

co do których dostępne są opinie naukowe, oraz poprawę wiedzy naukowej na temat 

środowiska morskiego, zgodnie z celami WPRyb. Niektóre delegacje chciałyby wyodrębnić 

większy odsetek – do 25 % – natomiast inne delegacje zwróciły się o zmniejszenie tej 

wielkości do 3 % lub nawet o całkowite jej usunięcie. 
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 Zachowując propozycję Komisji w tej kwestii, prezydencja uważa, że tekst ten stanowi 

wyważony kompromis między różnymi stanowiskami delegacji i zapewnia elastyczność 

w odniesieniu do wszystkich postulatów zgłoszonych przez delegacje. 

III. PODSUMOWANIE 

 

17. Rada jest proszona o uzgodnienie częściowego podejścia ogólnego do EFMR, w wersji 

zawartej w dok. 10297/2019 PECHE 290 CADREFIN 281 CODEC 1232. 

 

 



 

 

10297/19   pas/MI/ur 7 

 LIFE.2.A  PL 
 

ZAŁĄCZNIK 

Wniosek 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego, [...] Rybackiego i Akwakultury 

oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 

 

TYTUŁ I: RAMY OGÓLNE 

ROZDZIAŁ I 

Przepisy ogólne 

Artykuł 1 

Przedmiot 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Europejski Fundusz Morski[...] , Rybacki i Akwakultury 

(EFMRA). Rozporządzenie określa priorytety EFMRA, budżet na lata 2021–2027 [...] oraz zasady 

szczegółowe, które dotyczą zapewniania finansowania [...] unijnego i uzupełniają zasady ogólne 

mające zastosowanie do EFMRA na podstawie rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie 

wspólnych przepisów]. 

Artykuł 2 

[...] 
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Artykuł 3 

Definicje 

1. Do celów niniejszego rozporządzenia oraz bez uszczerbku dla ust. 2 stosuje się definicje, 

o których mowa w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, art. 5 rozporządzenia (UE) 

nr 1379/2013, art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, art. 2 rozporządzenia (UE) 

nr [rozporządzenie ustanawiające Program InvestEU] oraz art. 2 rozporządzenia (UE) 

nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. 

2. Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 

(1) […] 

(2) „wspólny mechanizm wymiany informacji” (CISE) oznacza zbiór systemów 

stworzony w celu wspierania wymiany informacji między organami prowadzącymi 

nadzór morski, między sektorami i ponad granicami, tak aby organy te dysponowały 

szerszą wiedzą o działaniach na morzu; 

(3) „straż przybrzeżna” oznacza organy krajowe wykonujące funkcje straży 

przybrzeżnej, które obejmują bezpieczeństwo morskie, ochronę na morzu, odprawę 

celną na morzu, zapobieganie nielegalnemu handlowi i przemytowi oraz ich 

zwalczanie, związane z tym ściganie przestępstw na morzu, morską kontrolę 

graniczną, nadzór morski, ochronę środowiska morskiego, działania poszukiwawczo-

ratownicze, reagowanie na wypadki i katastrofy, kontrolę rybołówstwa oraz inne 

działania związane z tymi funkcjami; 

(4) „europejska sieć informacji i obserwacji środowiska morskiego” (EMODNET) 

oznacza partnerstwo, w ramach którego kompiluje się dane i metadane morskie, aby 

te rozproszone zasoby były bardziej dostępne i funkcjonalne z punktu widzenia 

użytkowników publicznych i prywatnych dzięki zapewnieniu zweryfikowanych pod 

kątem jakości, interoperacyjnych i zharmonizowanych danych morskich; 

(5) „zwiad rybacki” oznacza operację połowową [...] prowadzoną w celach 

zarobkowych w danym obszarze z myślą o dokonaniu oceny zyskowności 

i biologicznej zrównoważoności regularnej, długoterminowej eksploatacji 

zasobów rybnych w tym obszarze ze stad, które dotąd nie były przedmiotem [...] 

komercyjnej działalności połowowej [...]; 
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(6) „rybak” oznacza każdą osobę [...] zajmującą się komercyjną działalnością połowową, 

uznaną przez dane państwo członkowskie; 

(7) „rybołówstwo śródlądowe” oznacza działalność połowową prowadzoną w celach 

komercyjnych na wodach śródlądowych przez statki lub inne urządzenia, w tym 

stosowane do połowów pod lodem; 

(8) „międzynarodowe zarządzanie oceanami” oznacza inicjatywę Unii na rzecz 

ulepszenia nadrzędnych ram obejmujących międzynarodowe i regionalne procesy, 

umowy, porozumienia, zasady i instytucje przy pomocy spójnych 

międzysektorowych rozwiązań opartych na określonych zasadach, aby zapewnić 

zdrowy stan, bezpieczeństwo i czystość mórz i oceanów, ochronę na nich oraz 

zrównoważone zarządzanie nimi; 

(9) „polityka morska” oznacza politykę unijną, której celem jest wspieranie 

zintegrowanego i spójnego procesu decyzyjnego, by zmaksymalizować 

zrównoważony rozwój, wzrost gospodarczy i spójność społeczną w Unii, 

a zwłaszcza na obszarach przybrzeżnych i wyspiarskich oraz w regionach najbardziej 

oddalonych, jak również w sektorach zrównoważonej niebieskiej gospodarki, za 

pomocą spójnej polityki dotyczącej spraw morskich oraz odpowiedniej współpracy 

międzynarodowej; 

(10) „ochrona na morzu i nadzór morski” oznaczają kompleksowe działania polegające na 

zrozumieniu, w razie potrzeby na zapobieganiu oraz na zarządzaniu, prowadzone 

w odniesieniu do wszystkich zdarzeń i działań związanych z obszarem morskim, 

które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo na morzu i ochronę na morzu, 

ściganie przestępstw, obronność, kontrolę granic, ochronę środowiska morskiego, 

kontrolę rybołówstwa, handel lub interes gospodarczy Unii; 

(11) „planowanie przestrzenne obszarów morskich” oznacza proces, w ramach którego 

odpowiednie organy państw członkowskich analizują i organizują działalność ludzką 

na obszarach morskich, aby osiągnąć cele ekologiczne, gospodarcze i społeczne; 

11 nowy) „organ publiczny”oznacza instytucję państwową, regionalną lub lokalną, 

organ będący podmiotem prawa publicznego lub stowarzyszenie utworzone z co 

najmniej jednej takiej instytucji lub co najmniej jednego takiego organu będącego 

podmiotem prawa publicznego; 

(12) […] 

(13) „strategia na rzecz basenu morskiego” oznacza zintegrowane ramy, które służą do 

rozwiązywania wspólnych związanych z morzem problemów, z którymi borykają się 

państwa członkowskie (a w stosownych przypadkach również państwa trzecie), 

w basenie morskim lub co najmniej jednym podobszarze basenu morskiego, a także 

służą do wspierania współpracy i koordynacji w celu osiągnięcia spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej; strategię opracowuje Komisja we 

współpracy z odnośnymi państwami, ich regionami i innymi zainteresowanymi 

stronami stosownie do przypadku; 
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(14) „łodziowe rybołówstwo przybrzeżne” oznacza połowy prowadzone przez statki 

rybackie o długości całkowitej poniżej 12 metrów i niekorzystające z narzędzi 

ciągnionych wymienionych w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/20068; 

(15) „zrównoważona niebieska gospodarka” oznacza wszystkie sektorowe 

i międzysektorowe działania gospodarcze prowadzone na całym jednolitym rynku, 

związane z oceanami, morzami, wybrzeżami i wodami śródlądowymi (w tym 

w regionach najbardziej oddalonych oraz państwach śródlądowych Unii), 

obejmujące sektory wschodzące i nierynkowe wyroby i usługi oraz zgodne 

z przepisami Unii w zakresie środowiska. 

 

Artykuł 4 

Priorytety 

 

EFMRA przyczynia się do realizacji WPRyb i polityki morskiej. Dąży do realizacji następujących 

priorytetów: 

 

1) wspieranie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów [...] wodnych; 

2) wspieranie [...] zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania 

i wprowadzania […] do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury; 

3) sprzyjanie rozwojowi zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz wspieranie [...] rozwoju 

[...] społeczności rybackich i sektora akwakultury na obszarach przybrzeżnych 

i śródlądowych; 

4) wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynienie się do 

zapewnienia bezpieczeństwa oraz czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, 

a także zrównoważonego zarządzania nimi. 

Wsparcie z EFMRA przyczynia się do realizacji celów Unii związanych ze środowiskiem 

oraz łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowaniem się do niej. Wkład ten jest monitorowany 

zgodnie z metodologią określoną w załączniku IV.

                                                 
8 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków 

zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, 

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) 

nr 1626/94 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 11). 
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ROZDZIAŁ II 

Ramy finansowe 

Artykuł 5 

Budżet 

1. Pula środków finansowych na realizację EFMRA na lata 2021–2027 wynosi 

[6 140 000 000 EUR] według [cen bieżących]. 

2. Część puli środków finansowych przydzieloną na EFMRA na podstawie tytułu II 

wykonuje się według metody zarządzania dzielonego zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] oraz art. 63 rozporządzenia (UE) 

nr [rozporządzenie w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 

ogólnego Unii]. 

3. Część puli środków finansowych przydzielona na EFMRA na podstawie tytułu III jest 

wykonywana albo bezpośrednio przez Komisję zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. a) 

rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie zasad finansowych mających 

zastosowanie do budżetu ogólnego Unii], albo według metody zarządzania pośredniego 

zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. c) wspomnianego rozporządzenia. 

Artykuł 6 

Zasoby budżetowe objęte zarządzaniem dzielonym 

1. Część puli środków finansowych objęta zarządzaniem dzielonym, jak określono w tytule 

II, wynosi [5 311 000 000 EUR] według [cen bieżących], zgodnie z rocznym podziałem 

ustanowionym w [załączniku V].
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2. W przypadku operacji realizowanych w regionach najbardziej oddalonych każde 

zainteresowane państwo członkowskie przydziela – w ramach unijnego wsparcia 

finansowego określonego w załączniku V – co najmniej: 

a) [102 000 000] EUR dla Azorów i Madery; 

b) [82 000 000] EUR dla Wysp Kanaryjskich; 

c) [131 000 000] EUR dla Gwadelupy, Gujany Francuskiej, Martyniki, Majotty, 

Reunion oraz Saint-Martin. 

3. Rekompensata, o której mowa w art. 21, [...] może przekraczać [50 %] każdego 

z przydziałów, o których mowa w ust. 2 lit. a), b) i c), w okolicznościach uzasadnionych 

w poszczególnych planach działania dotyczących regionów najbardziej oddalonych. 

4. Co najmniej 15 % unijnego wsparcia finansowego przydzielonego każdemu państwu 

członkowskiemu przydziela się w ramach programu przygotowanego i przekazanego 

zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie 

wspólnych przepisów] na [...] cele szczegółowe, o których mowa w art. 19 i 20. Państwa 

członkowskie, które nie mają dostępu do wód Unii, mogą stosować niższy odsetek 

w odniesieniu do zakresu zadań związanych z kontrolą oraz gromadzeniem danych. 

5. Unijne wsparcie finansowe z EFMRA przydzielone każdemu państwu członkowskiemu na 

[...] cele szczegółowe, o których mowa w art. 16 nowy, 17 [...] i 18, nie może przekroczyć 

wyższego z dwóch następujących progów: 

a) 6 000 000 EUR; lub 

b) 1[…]5 % unijnego wsparcia finansowego przydzielonego każdemu państwu 

członkowskiemu. 

6. Zgodnie z art. 30–32 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych 

przepisów] w ramach EFMRA można wspierać pomoc techniczną na rzecz skutecznej 

administracji i stosowania tego funduszu z inicjatywy państwa członkowskiego. 
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Artykuł 7 

Podział zasobów finansowych w ramach zarządzania dzielonego 

Zasoby dostępne na zobowiązania państw członkowskich, o których mowa w art. 6 ust. 1, 

na lata 2021–2027, określono w tabeli w [załączniku V]. 

Artykuł 8 

Zasoby budżetowe objęte zarządzaniem bezpośrednim i pośrednim 

1. Część puli środków finansowych objęta zarządzaniem bezpośrednim i pośrednim, 

jak określono w tytule III, wynosi [829 000 000] EUR według [cen bieżących]. 

2. {Kwota, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana na pomoc techniczną 

i administracyjną związaną z wykonywaniem EFMRA, np. na działania przygotowawcze, 

monitorowanie, kontrolę, audyt i ocenę, w tym na systemy informatyczne dla 

przedsiębiorstw. 

 W szczególności, z inicjatywy Komisji oraz z zastrzeżeniem pułapu wynoszącego 1,7 % 

puli środków finansowych, o której mowa w art. 5 ust. 1, w ramach EFMRA można 

wspierać}: 

a) pomoc techniczną na rzecz wdrażania niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 29 

rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]; 

b) przygotowanie, monitorowanie i ocenę umów o partnerstwie w sprawie 

zrównoważonych połowów i uczestnictwo Unii w regionalnych organizacjach 

ds. zarządzania rybołówstwem; 

c) ustanowienie europejskiej sieci lokalnych grup działania. 

3. W ramach EFMRA przydziela się wsparcie na koszty działań informacyjno-

komunikacyjnych związanych z wdrażaniem niniejszego rozporządzenia. 
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ROZDZIAŁ III 

Programowanie  

Artykuł 9 

Programowanie wsparcia objętego zarządzaniem dzielonym 

1. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych 

przepisów] każde państwo członkowskie przygotowuje jeden program9 realizacji 

priorytetów, o których mowa w art. 4. 

2. Wsparcie na podstawie tytułu II w ramach realizacji celów polityki określonych w art. 4 

rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] jest 

usystematyzowane według [...] priorytetów i celów szczegółowych określonych 

w załączniku II. 

3. Oprócz elementów, o których mowa w art. 17 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie 

w sprawie wspólnych przepisów], program musi zawierać: 

a) analizę sytuacji pod względem mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń, 

a także określenie potrzeb, jakie należy zaspokoić na odpowiednim obszarze 

geograficznym, w tym, w stosownych przypadkach, w basenach morskich [...] 

istotnych dla programu; 

[...]; 

[...] b) w stosownych przypadkach – plan działania dotyczący regionów najbardziej 

oddalonych, o którym mowa w ust. 4.

                                                 
9 Niemcy mają wyjaśnić w swoim programie operacyjnym, jak spełnione są warunki 

określone w art. 16 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. Komisja powinna 

wydać oświadczenie potwierdzające ten pogląd. 
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4. Przy przeprowadzaniu analizy mocnych i słabych stron, możliwości i zagrożeń oraz 

identyfikacji potrzeb państwa członkowskie uwzględniają szczególne potrzeby 

łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia 

(UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. 

 Oprócz elementów, o których mowa w art. 17 rozporządzenia (UE) 

nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów], państwa członkowskie mogą 

w odniesieniu do łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego uwzględnić: 

a) dostosowanie zdolności połowowej i zarządzanie nią; 

b) propagowanie niskoemisyjnych praktyk połowowych o niskim wpływie 

i odpornych na zmianę klimatu, które powodują jak najmniejsze szkody 

w środowisku morskim; 

c) wzmocnienie łańcucha wartości sektora i propagowanie strategii 

marketingowych; 

d) propagowanie umiejętności, wiedzy, innowacji i budowania zdolności; 

e) poprawę zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy na statkach rybackich; 

f) większy stopień zgodności z wymogami dotyczącymi gromadzenia danych, 

identyfikowalności, monitorowania, kontroli i nadzoru; 

g) udział we wspólnym zarządzaniu przestrzenią morską, w tym chronionymi 

obszarami morskimi i obszarami Natura 2000; 

h) dywersyfikację działań w szeroko pojętej zrównoważonej niebieskiej gospodarce; 

i) wspólną organizację i udział w procesach decyzyjnych i doradczych; 

j) dobrowolne wytyczne FAO dotyczące zapewnienia zrównoważonego łodziowego 

rybołówstwa przybrzeżnego; 

k) regionalny plan działania Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego 

dotyczący zrównoważonego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. 
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5. [...] W ramach programu zainteresowane państwa członkowskie opracowują plany działania 

dotyczące poszczególnych regionów najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 6 

ust. 2; plan ten zawiera: 

a) strategię zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa oraz rozwoju sektorów 

zrównoważonej niebieskiej gospodarki; 

b) opis planowanych głównych działań oraz odpowiadające im środki finansowe, w tym: 

(i) wsparcie strukturalne dla sektora rybołówstwa i akwakultury na podstawie tytułu II; 

(ii) rekompensatę za koszty dodatkowe, o której mowa w art. 21; 

(iii) wszelkie inne inwestycje w zrównoważoną niebieską gospodarkę, które są 

niezbędne, by zapewnić zrównoważony rozwój obszarów przybrzeżnych. 

6. [...] Komisja sporządzi w odniesieniu do każdego basenu morskiego analizę, w której wskaże 

wspólne mocne i słabe strony danego basenu morskiego z punktu widzenia realizacji celów 

WPRyb, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. W stosownych 

przypadkach w analizie tej uwzględnia się obowiązujące strategie dotyczące basenów 

morskich i strategie makroregionalne. 

7. [...] Komisja oceni programy zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie 

w sprawie wspólnych przepisów]. W ocenie tej Komisja uwzględni w szczególności: 

a) maksymalizację wkładu programu w priorytety, o których mowa w art. 4; 

b) równowagę między zdolnością połowową flot a dostępnymi uprawnieniami do 

połowów, będącą co roku przedmiotem sprawozdania państw członkowskich zgodnie 

z art. 22 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013; 
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c) w stosownych przypadkach – wieloletnie plany zarządzania przyjęte na mocy 

art. 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, plany zarządzania przyjęte na mocy 

art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 oraz zalecenia regionalnych 

organizacji ds. zarządzania rybołówstwem, jeżeli mają zastosowanie do Unii; 

d) wdrażanie obowiązku wyładunku, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia (UE) 

nr 1380/2013; 

e) najnowsze dane dotyczące wyników społeczno-ekonomicznych zrównoważonej 

niebieskiej gospodarki, w szczególności w sektorze rybołówstwa i akwakultury; 

f) w stosownych przypadkach – analizy, o których mowa w ust. [...] 6; 

g) wkład programu w ochronę i odbudowę ekosystemów morskich, przy czym wsparcie 

związane z obszarami Natura 2000 jest zgodne z priorytetowymi ramami działań 

ustanowionymi zgodnie z art. 8 ust. 4 dyrektywy 92/43/EWG; 

h) wkład programu w ograniczenie ilości odpadów morskich zgodnie z dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady xx/xx [dyrektywa w sprawie ograniczenia wpływu 

niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko]; 

i) wkład programu w łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej. 

7. [...] 

8. [...] 
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Artykuł 10 

Programowanie wsparcia objętego zarządzaniem bezpośrednim i pośrednim 

Aby wdrożyć tytuł […] III, Komisja przyjmie akty wykonawcze ustanawiające [...] programy 

prac [...]. W stosownych przypadkach programy prac określają całkowitą kwotę zarezerwowaną na 

działania łączone, o których mowa w art. 47. Z wyjątkiem pomocy technicznej te akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 53 ust. 2. 
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TYTUŁ II: WSPARCIE OBJĘTE ZARZĄDZANIEM 

DZIELONYM 

ROZDZIAŁ I 

Ogólne zasady przyznawania wsparcia 

Artykuł 11 

Pomoc państwa 

1. Bez uszczerbku dla ust. 2 do pomocy przyznawanej przez państwa członkowskie 

przedsiębiorstwom sektora rybołówstwa i akwakultury mają zastosowanie art. 107, 

108 i 109 Traktatu. 

2. Art. 107, 108 i 109 Traktatu nie mają jednak zastosowania do płatności dokonywanych 

przez państwa członkowskie na podstawie niniejszego rozporządzenia i objętych zakresem 

stosowania art. 42 Traktatu. 

3. Przepisy krajowe ustanawiające finansowanie ze środków publicznych w szerszym 

zakresie, niż wynika to z przepisów niniejszego rozporządzenia dotyczących płatności, 

o których mowa w ust. 2, podlegają w całości ust. 1. 

Artykuł 12 

Dopuszczalność wniosków 

1. Wniosek złożony przez operatora [...] uznaje się za niedopuszczalny przez określony 

okres ustalony na podstawie ust. 4, jeżeli właściwy organ stwierdził, że ten [...] operator: 

a) dopuścił się poważnego naruszenia określonego w art. 42 rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1005/2008 lub art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 lub w innych aktach 

prawnych przyjętych przez Parlament Europejski i Radę w ramach WPRyb; 

b) był zaangażowany w działalność statków rybackich wymienionych w unijnym wykazie 

statków NNN zgodnie z art. 40 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 lub 

działalność statku pływającego pod banderą jednego z państw uznanych za 

niewspółpracujące państwa trzecie zgodnie z art. 33 tego rozporządzenia, zarządzał 

takimi statkami lub był ich właścicielem; lub 

c) jeżeli składany wniosek dotyczy wsparcia na podstawie art. 23 – popełnił którekolwiek 

z przestępstw przeciwko środowisku określonych w art. 3 i 4 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/99/WE.
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2. Jeżeli [...] w okresie od złożenia wniosku [...] do [...] pięciu lat od ostatniej płatności 

będzie miała miejsce którakolwiek z sytuacji [...], o których mowa w ust. 1, [...] 

wsparcie wypłacone z EFMRA w związku z tym wnioskiem zostanie odzyskane od 

operatora zgodnie z art. 97 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie 

wspólnych przepisów]. 

3. Bez uszczerbku dla bardziej rygorystycznych przepisów krajowych uzgodnionych 

w umowie o partnerstwie, którą zawarto z zainteresowanym państwem członkowskim, 

wniosek złożony przez operatora [...] uznaje się za niedopuszczalny przez określony okres 

ustalony na podstawie ust. 4, jeżeli właściwy organ stwierdził w drodze ostatecznej 

decyzji, że operator [...] ten jest winny nadużycia w rozumieniu art. 3 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137110 w kontekście EFMR lub EFMRA. 

4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 52, 

dotyczących: 

a) określenia progu determinującego niedopuszczalność oraz długości okresu 

niedopuszczalności, o którym mowa w ust. 1 i 3; okres ten musi być proporcjonalny do 

charakteru, wagi, czasu trwania i powtarzalności poważnych naruszeń, przestępstw lub 

nadużyć i musi wynosić co najmniej rok; 

b) odpowiednich dat rozpoczęcia lub zakończenia okresu, o którym mowa w ust. 1 i 3. 

4 nowy Państwa członkowskie mogą stosować, zgodnie z przepisami krajowymi, okres 

niedopuszczalności dłuższy od okresu ustalonego zgodnie z ust. 4. Państwa 

członkowskie mogą stosować okres niedopuszczalności również wobec wniosków 

złożonych przez rybaków prowadzących połowy na wodach śródlądowych, 

którzy dopuścili się poważnego naruszenia w rozumieniu przepisów krajowych. 

5. Państwa członkowskie zobowiązują [...] operatorów, którzy składają wniosek w ramach 

EFMRA, do tego, by przedstawili instytucji zarządzającej podpisane oświadczenie 

potwierdzające, że [...] nie dotyczy ich żadna z [...] sytuacji wymienionych w ust. 1 i 3. 

Przed zatwierdzeniem operacji państwa członkowskie weryfikują prawdziwość tego 

oświadczenia w oparciu o informacje dostępne w krajowych rejestrach naruszeń 

przepisów, o których mowa w art. 93 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, lub w oparciu 

o wszelkie inne dostępne dane. 

Do celów weryfikacji, o której mowa w akapicie pierwszym, państwo członkowskie 

przedstawia, na wniosek innego państwa członkowskiego, informacje zawarte w swoim 

krajowym rejestrze naruszeń przepisów, o którym mowa w art. 93 rozporządzenia (WE) 

nr 1224/2009.

                                                 
10 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie 

zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii 

(Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29). 



 

 

10297/19   pas/MI/ur 21 

 LIFE.2.A  PL 
 

 

Artykuł 12 nowy 

 

Kwalifikowalność do wsparcia z EFMRA objętego zarządzaniem dzielonym 

Bez uszczerbku dla art. 9 ust. 2 niniejszego rozporządzenia oraz art. 57 rozporządzenia (UE) 

nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] operacje w ramach tytułu II uznaje się 

za kwalifikujące się do wsparcia z EFMRA, pod warunkiem że są one zgodne 

z obowiązującym prawem UE i nie są wyłączone na mocy art. 13. 

Artykuł 13 

Operacje lub wydatki niekwalifikowalne 

Do wsparcia z EFMRA nie kwalifikują się następujące operacje lub wydatki: 

a) operacje, które zwiększają zdolność połowową statku rybackiego lub pomagają 

w nabyciu sprzętu, który zwiększa możliwości statku rybackiego w zakresie lokalizacji 

ryb, z wyjątkiem sytuacji gdy operacje te dotyczą inwestycji w bezpieczeństwo na 

pokładzie, warunków pracy i efektywności energetycznej, pod warunkiem że 

segment odnośnej floty, której dotyczą operacje, jest w równowadze, każde 

zwiększenie zdolności wynikające z tych operacji jest kompensowane uprzednim 

wycofaniem zdolności o co najmniej tej samej wielkości i przestrzegany jest 

krajowy pułap zdolności połowowej przypisany każdemu państwu 

członkowskiemu; 

b) budowa i nabycie statków rybackich lub przywóz statków rybackich, chyba że 

niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej; 

c) transfer statków rybackich do państw trzecich lub zmiana bandery statków rybackich 

na banderę państwa trzeciego, w tym poprzez zakładanie spółek joint venture 

z partnerami z tych państw; 

d) tymczasowe lub trwałe zaprzestanie działalności połowowej, chyba że niniejsze 

rozporządzenie stanowi inaczej; 

e) zwiady rybackie, chyba że prowadzone są przez instytucje naukowe w celu 

zbadania możliwych wariantów zarządzania stadami połowowymi, aby zapewnić 

zrównoważone rybołówstwo, lub zwiady rybackie dotyczące gatunków 

inwazyjnych ujętych w wykazie UE, o którym mowa w rozporządzeniu 1143/2014; 

f) przeniesienie własności przedsiębiorstwa; 

g) bezpośrednie zarybianie, chyba że zostało ono wyraźnie przewidziane w unijnym akcie 

prawnym jako środek ponownego wprowadzenia lub inne środki ochrony lub polega 

na zarybianiu eksperymentalnym; 

h) budowa nowych portów [...] lub nowych miejsc sprzedaży aukcyjnej; 
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i) mechanizmy interwencji na rynku, których celem jest czasowe lub trwałe wycofanie 

produktów rybołówstwa lub akwakultury z obrotu, aby zmniejszyć podaż w celu 

zapobieżenia spadkowi cen lub w celu spowodowania wzrostu cen; [...] 

j) inwestycje na statkach rybackich, które są niezbędne do zapewnienia zgodności 

z wymogami przewidzianymi w prawie unijnym [...] obowiązującym w momencie 

składania wniosku, w tym wymogami związanymi z obowiązkami Unii w kontekście 

regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem, chyba że niniejsze 

rozporządzenie stanowi inaczej; 

k) inwestycje na statkach rybackich, które przez mniej niż 60 dni [...] w ciągu dwóch lat 

kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o wsparcie prowadziły 

działalność połowową na morzu [...] ; 

l) wymiana lub modernizacja silnika głównego lub dodatkowego na statku 

rybackim, chyba że niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej. 
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ROZDZIAŁ II 

Priorytet 1: Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony 

żywych zasobów [...] wodnych 

SEKCJA 1 

[...] 

ZAKRES WSPARCIA 

Artykuł 14 

[...] 

Cele szczegółowe 

1. Wsparcie udzielane na podstawie niniejszego rozdziału obejmuje interwencje, 

które przyczyniają się do realizacji celów WPRyb, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) 

nr 1380/2013, za pośrednictwem jednego lub większej liczby [...] następujących celów 

szczegółowych: 

a) wzmocnienie działalności połowowej zrównoważonej pod względem 

gospodarczym, społecznym i środowiskowym; 

b) zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2 poprzez 

wymianę lub modernizację silników statków rybackich; 

c) propagowanie dostosowania zdolności połowowej do uprawnień do połowów 

w przypadkach trwałego zaprzestania działalności i przyczynianie się do 

odpowiedniego poziomu życia w przypadkach czasowego zaprzestania 

działalności połowowej; 

d) wspieranie skutecznej kontroli i egzekwowania w zakresie rybołówstwa, a także 

wiarygodnych danych na potrzeby podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę; 

e) propagowanie równych warunków działania dla produktów rybołówstwa 

i akwakultury z regionów najbardziej oddalonych; oraz 

f) przyczynianie się do ochrony i odbudowy wodnej różnorodności biologicznej 

i ekosystemów wodnych. 
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[ 

[…] 

2. Wsparcie przewidziane na podstawie niniejszego rozdziału [...] może [...] mieć zastosowanie do 

rybołówstwa śródlądowego z wyjątkiem przepisów ustanowionych w art. [...] 16 ust. 2 lit. a) i b), 

art. 16 nowy ust. 1 lit. a) i b) oraz ust. 3, art. 17 oraz art. 18 ust. 1 lit. a), b) i c) oraz ust. 3. 

 



 

 

10297/19   pas/MI/ur 25 

 LIFE.2.A  PL 
 

SEKCJA 2 

WARUNKI SZCZEGÓLNE 

[...] 

Artykuł 15 

[…] 

Transfer lub zmiana bandery statków rybackich 

Jeżeli w odniesieniu do danego statku przydzielono wsparcie na podstawie niniejszego 

rozdziału, statek ten nie może być przedmiotem transferu ani zmiany bandery poza granice 

Unii przez co najmniej pięć lat po dokonaniu ostatniej płatności na rzecz operacji objętej 

wsparciem. 

1. […] 
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[…] 

Artykuł 16 

[...] Pierwsze nabycie [...] statku rybackiego 

1. [...] Na zasadzie odstępstwa od art. 13 lit. b), aby zrealizować cel szczegółowy określony 

w art. 14 ust. 1lit. a), [...] wsparcie może obejmować pierwsze nabycie statku rybackiego 

lub nabycie jego częściowej własności przez osobę fizyczną, która: 

 a) [...] w momencie złożenia wniosku ma [...] nie więcej niż 40 lat; oraz 

 b) pracowała jako rybak przez co najmniej pięć lat lub zdobyła odpowiednie kwalifikacje [...]. 

 [...] 

1 nowy Wsparcie na mocy niniejszego artykułu może być również przyznane osobom 

prawnym, które są w całości własnością jednej lub większej liczby osób fizycznych, 

z których każda spełnia warunki określone w ust. 1. 
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2. Wsparcie na mocy niniejszego artykułu może być przyznane wyłącznie w odniesieniu do 

statku rybackiego: 

a) który należy do segmentu floty rybackiej, w stosunku do którego najnowsze 

sprawozdanie dotyczące zdolności, o którym mowa w art. 22 ust. 2 rozporządzenia 

(UE) nr 1380/2013, wykazało równowagę z uprawnieniami do połowów dostępnymi dla 

tego segmentu; 

b) jest wyposażony w sprzęt do połowów morskich; 

c) jest zarejestrowany w rejestrze floty przez co najmniej trzy lata kalendarzowe 

poprzedzające rok złożenia wniosku o wsparcie; oraz 

d) którego długość całkowita wynosi nie więcej niż 24 m. 

[...] 

3. Pierwszego nabycia objętego ust. 1 i 1 nowy nie uznaje się za przeniesienie własności 

przedsiębiorstwa na mocy art. 13 lit. f). 

[...] 

a) [...] 

b) [...] 

c) [...] 

4. [...] 
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Art. 16 nowy 

Wymiana lub modernizacja silnika głównego lub dodatkowego 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 13 lit. l), aby zrealizować cel szczegółowy określony 

w art. 14 ust. 1 lit. b), wsparcie przyznaje się wyłącznie statkom o długości całkowitej 

do 24 metrów, które spełniają następujące warunki: 

 

a) statek należy do segmentu floty, w stosunku do którego najnowsze sprawozdanie 

dotyczące zdolności, o którym mowa w art. 22 ust. 2 rozporządzenia (UE) 

nr 1380/2013, wykazało równowagę z uprawnieniami do połowów dostępnymi dla 

tego segmentu; 

b) w przypadku statków łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego – nowy 

lub zmodernizowany silnik ma moc (w kW) nie większą niż moc obecnego silnika; 

oraz 

c) w przypadku statków o całkowitej długości do 24 metrów – nowy 

lub zmodernizowany silnik ma moc (w kW) nie większą niż moc obecnego silnika 

i emituje co najmniej 15 % mniej CO2 w porównaniu z obecnym silnikiem. 

 

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby wszystkie wymienione lub zmodernizowane 

silniki podlegały weryfikacji spełnienia warunków określonych w ust. 1 lit. b) i c). 

 

3. Wielkość odpowiadająca ewentualnemu zmniejszeniu zdolności połowowej (w kW), 

które wynika z wymiany lub modernizacji silnika głównego lub dodatkowego, zostaje 

nieodwołalnie usunięta z unijnego rejestru floty rybackiej. 

 

4. Komisja przyjmie akty wykonawcze w celu ustanowienia metody obliczania 

zmniejszenia emisji CO2, o których mowa w ust. 1 lit. c). Te akty wykonawcze 

przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 53 ust. 2. 
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 [...] 

[...] 

Artykuł 17 

[...] Trwałe zaprzestanie działalności połowowej 

[...] 

[...] [...] Na zasadzie odstępstwa od art. 13 lit. d) wsparcia można udzielać na trwałe 

zaprzestanie działalności w celu dostosowania zdolności połowowej do uprawnień do 

połowów w ramach celu szczegółowego określonego [...] w [...] art. 14 ust. 1 lit. c). [...] 

[...] , [...] Wsparcie na stałe zaprzestanie działalności spełnia następujące warunki [...] : 

a) zaprzestanie działalności stanowi jedno z narzędzi w planie działania, o którym mowa 

w art. 22 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013; 

b) zaprzestanie działalności polega na zezłomowaniu statku rybackiego lub jego 

wycofaniu z eksploatacji i dostosowaniu do działań niestanowiących komercyjnej 

działalności połowowej, zgodnie z celami WPRyb i planami wieloletnimi; 

c) statek rybacki jest zarejestrowany jako aktywny oraz przez co najmniej [...] 90 dni 

w każdym z ostatnich [...] dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia 

wniosku o wsparcie prowadził działalność połowową na morzu; 

d) równoważna zdolność połowowa została nieodwołalnie usunięta z unijnego rejestru 

floty rybackiej, a licencje i upoważnienia połowowe zostały nieodwołalnie cofnięte, 

zgodnie z art. 22 ust. 5 i 6 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013; oraz 

e) w ciągu pięciu lat od otrzymania wsparcia beneficjentowi nie wolno zarejestrować 

żadnego statku rybackiego. 
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a) [...] 

b) [...] 

[...] 

4. [...] 

Artykuł 18 

[...] Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej 

1. [...] Na zasadzie odstępstwa od art. 13 lit. d) wsparcia można udzielać na tymczasowe 

zaprzestanie działalności w celu realizacji celu szczegółowego określonego [...] w [...] 

art. 14 ust. 1 lit. c). Wsparcie na[...] [...] tymczasowe zaprzestanie działalności 

połowowej [...] przyznaje się w następujących okolicznościach: 

a) wprowadzenia środków ochrony, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), b), c) oraz j) 

rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, lub równoważnych środków ochrony przyjętych 

przez regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem, jeżeli środki te mają 

zastosowanie do Unii; 

b) wprowadzenia przez Komisję środków w przypadku poważnego zagrożenia dla 

żywych zasobów morza, jak określono w art. 12 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013; 

ba) wprowadzenia przez państwa członkowskie środków nadzwyczajnych 

na podstawie art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013; 
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c) wstrzymania – spowodowanego siłą wyższą – stosowania umowy o partnerstwie 

w sprawie zrównoważonych połowów lub protokołu do takiej umowy; lub 

d) klęsk żywiołowych lub incydentów środowiskowych, oficjalnie uznanych przez 

właściwe organy odpowiedniego państwa członkowskiego. 

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, można przyznać tylko wtedy, gdy [...] działalność 

komercyjna odnośnego statku została wstrzymana na co najmniej 5 kolejnych dni oraz 

[...] co najmniej 30 [...] dni w danym roku kalendarzowym. [...] . 

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się jedynie: 

a) właścicielom lub operatorom11 statków rybackich, które są zarejestrowane jako 

aktywne oraz przez co najmniej 120 dni w [...] ostatnich [...] dwóch latach 

kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o wsparcie prowadziły 

działalność połowową na morzu; [...] 

b) rybakom, którzy przez co najmniej 120 dni w [...] ostatnich [...] dwóch latach 

kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o wsparcie w roku pracowali 

na morzu na unijnym statku rybackim, którego dotyczy [...] zaprzestanie działalności 

[...] ; lub 

c) rybakom nieużytkującym statków. 

Odniesienia do liczby dni na morzu w niniejszym ustępie nie stosuje się do połowów 

węgorza. 

4. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznawane na okres maksymalnie 

6 miesięcy na statek lub na rybaka nieużytkującego statków w latach 2021–2027. 

5. W okresie zaprzestania działalności cała działalność połowowa prowadzona przez odnośne 

statki [...] lub odnośnych rybaków zostaje faktycznie zawieszona. Właściwy organ 

upewnia się, że dany statek lub rybak zaprzestał wszelkiej działalności połowowej 

w okresie [...] tymczasowego zaprzestania działalności oraz że zapobieżono nadmiernej 

rekompensacie wynikającej z wykorzystywania statku do innych celów. 

                                                 
11 Armatorzy. 
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Artykuł 19 

Kontrola i egzekwowanie 

1. [...] Aby zrealizować cel szczegółowy określony w art. 14 ust. 1 lit. d) za pomocą 

skutecznych kontroli i egzekwowania w zakresie rybołówstwa, wsparcie przyznaje się 

na rozwój i wdrażanie unijnego systemu kontroli rybołówstwa, o którym mowa w art. 36 

rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, określonego szczegółowo w rozporządzeniu Rady 

(WE) nr 1224/2009 i w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1005/2008. 

 

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 13 lit. j) wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może również 

obejmować: 

a) [...] zakup i instalację na statkach niezbędnych elementów obowiązkowych systemów 

śledzenia statków i elektronicznego raportowania, stosowanych na potrzeby kontroli; 

b) zakup i instalację na statkach niezbędnych elementów obowiązkowych elektronicznych 

systemów zdalnego monitorowania, stosowanych do kontroli wypełnienia obowiązku 

wyładunku, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013; 

c) zakup i instalację na statkach urządzeń do obowiązkowego pomiaru ciągłego 

i obowiązkowej rejestracji mocy napędowej silnika. 

3. [...]12 

4. [...] 

                                                 
12 Motyw 
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Artykuł 20 

Gromadzenie i przetwarzanie danych do celów zarządzania rybołówstwem i akwakulturą 

i do celów naukowych 

[...] [...] [...] Aby zrealizować cel szczegółowy określony w art. 14 ust. 1 lit. d) za pomocą 

wiarygodnych danych na potrzeby podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę, wsparcie 

przyznaje się na gromadzenie i wykorzystywanie danych do celów zarządzania rybołówstwem 

i akwakulturą i do celów naukowych oraz na zarządzanie tymi danymi do tych celów, o czym 

mowa w art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i co określono 

szczegółowo w rozporządzeniu (UE) 2017/1004, na podstawie krajowych planów prac, 

o których mowa w art. 6 rozporządzenia (UE) 2017/1004. 

[...] 

[...] 

[...] 

Artykuł 21 

Rekompensata za dodatkowe koszty związane z produktami rybołówstwa i akwakultury z regionów 

najbardziej oddalonych 

1. [...] [...] Aby zrealizować cel szczegółowy określony w art. 14 ust. 1 lit. e), wsparcie 

przyznaje się na rekompensatę za dodatkowe koszty poniesione przez beneficjentów, 

którzy zajmują się połowami, chowem i hodowlą, przetwarzaniem i wprowadzaniem do 

obrotu określonych produktów rybołówstwa i akwakultury z regionów najbardziej 

oddalonych, o których mowa w art. 6 ust. 2. 

2. Każde zainteresowane państwo członkowskie określa dla regionów, o których mowa 

w ust. 1, wykaz produktów rybołówstwa i akwakultury oraz ilości tych produktów, 

które kwalifikują się do rekompensaty, według kryteriów ustanowionych zgodnie z ust. 7. 

3. Przy ustalaniu wykazu i ilości, o których mowa w ust. 2, państwa członkowskie 

uwzględniają wszystkie istotne czynniki, w szczególności konieczność zapewnienia, 

aby rekompensata była zgodna z przepisami WPRyb.



 

 

10297/19   pas/MI/ur 34 

 LIFE.2.A  PL 
 

 

4. Rekompensaty nie przyznaje się dla produktów rybołówstwa i akwakultury: 

a) złowionych przez statki państw trzecich, z wyjątkiem statków rybackich pływających 

pod banderą Wenezueli i prowadzących działalność na wodach Unii, zgodnie z decyzją 

Rady (UE) 2015/156513; 

b) złowionych przez unijne statki rybackie, które nie są zarejestrowane w jednym 

z portów znajdujących się w regionach, o których mowa w ust. 1; 

c) przywiezionych z państw trzecich. 

5. Ust. 4 lit. b) nie ma zastosowania, jeżeli istniejąca zdolność przemysłu przetwórczego 

w danym regionie najbardziej oddalonym jest większa niż ilość dostarczonego surowca. 

6. Aby zapobiec nadmiernej rekompensacie, przy wypłacie rekompensaty na rzecz 

beneficjentów, którzy prowadzą działalność, o której mowa w ust. 1, w regionach 

najbardziej oddalonych lub posiadają statki zarejestrowane w jednym z portów tych 

regionów, uwzględnia się: 

a) dla każdego produktu rybołówstwa lub akwakultury lub kategorii produktów – koszty 

dodatkowe wynikające ze szczególnych utrudnień występujących w odnośnych 

regionach; oraz 

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

dodatkowych. 

7. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 52 w celu 

ustanowienia kryteriów obliczania kosztów dodatkowych wynikających ze szczególnych 

utrudnień występujących w odnośnych regionach. 

                                                 
13 Decyzja Rady (UE) 2015/1565 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 

w imieniu Unii Europejskiej deklaracji w sprawie przyznania uprawnień do połowów 

na wodach UE w wyłącznej strefie ekonomicznej u wybrzeży Gujany Francuskiej statkom 

rybackim pływającym pod banderą Boliwariańskiej Republiki Wenezueli (Dz.U. L 244 

z 14.9.2015, s. 55). 
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Artykuł 22 

Ochrona i odbudowa [...] wodnej różnorodności biologicznej i ekosystemów [...] wodnych 

1. [...] [...] Aby zrealizować cel szczegółowy określony w art. 14 ust. 1 lit. f), wsparcie 

przyznaje się na działania na rzecz ochrony i odbudowy [...] wodnej różnorodności 

biologicznej oraz ekosystemów [...] wodnych, w tym w wodach śródlądowych. 

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może obejmować między innymi: 

a) rekompensaty dla rybaków za wyławianie z morza utraconych narzędzi połowowych 

i odpadów morskich; 

b) inwestycje w portach lub innej infrastrukturze w celu zapewnienia odpowiednich 

urządzeń do odbioru utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich 

wyłowionych z morza; 

c) działania zmierzające do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu środowiska 

w środowisku morskim, zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy 2008/56/WE; 

d) wdrażanie środków ochrony przestrzennej ustanowionych zgodnie z art. 13 ust. 4 

dyrektywy 2008/56/WE; 

e) zarządzanie obszarami Natura 2000 oraz ich odbudowę, nadzorowanie 

i monitorowanie, [...] z uwzględnieniem priorytetowych ram działań ustanowionych 

zgodnie z art. 8 dyrektywy 92/43/EWG; 

f) ochronę gatunków na mocy dyrektywy 92/43/EWG i dyrektywy 2009/147/WE, [...] 

z uwzględnieniem priorytetowych ram działań ustanowionych zgodnie z art. 8 

dyrektywy 92/43/EWG [...]; [...] 

g) odbudowę wód śródlądowych, zgodnie z programem środków ustanowionym na 

podstawie art. 11 dyrektywy 2000/60/WE. 
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ROZDZIAŁ III 

Priorytet 2: Wspieranie [...] zrównoważonej działalności w zakresie 

akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania [...] do obrotu 

produktów rybołówstwa i akwakultury 

 

SEKCJA 1 

ZAKRES WSPARCIA 

Artykuł 22 nowy 

Cele szczegółowe 

1. Wsparcie udzielane na podstawie niniejszego rozdziału obejmuje interwencje, 

które przyczyniają się do realizacji celów WPRyb, o których mowa w art. 2 

rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, za pośrednictwem następujących celów szczegółowych: 

a) propagowanie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury; 

b) propagowanie wprowadzania do obrotu, jakości i wartości dodanej produktów 

rybołówstwa i akwakultury, a także przetwarzania tych produktów. 

2. Wsparcie na mocy ust. 1 lit. a) może również obejmować akwakulturę zapewniającą usługi 

środowiskowe, a także zdrowie i dobrostan zwierząt w akwakulturze zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 oraz 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014. 

3. Wsparcie na mocy ust. 1 lit. b) może również przyczyniać się do realizacji celów wspólnej 

organizacji rynku, przewidzianych w art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w tym 

obejmować plany produkcji i wprowadzania do obrotu opisane w art. 28 rozporządzenia 

nr 1379/2013. 
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SEKCJA 2 

WARUNKI SZCZEGÓLNE 

Artykuł 23 

Akwakultura 

1. […]14 [...]15 

2. [...] Aby zrealizować cel szczegółowy określony w [...] art. 22 nowy ust. 1 lit. a) poprzez 

propagowanie działalności w zakresie akwakultury, wsparcie musi być zgodne 

z wieloletnimi krajowymi planami strategicznymi na rzecz rozwoju akwakultury, 

o których mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 

3. [...] . 

                                                 
14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. 

w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty 

w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1). 
15 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). 



 

 

10297/19   pas/MI/ur 38 

 LIFE.2.A  PL 
 

 

Artykuł 24 

[...] 

 

Artykuł 25 

Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury 

[...] . [...] 

[...] . Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa inne niż MŚP, [...] aby zrealizować cel szczegółowy 

określony w art. 22 nowy ust. 1 lit. b) poprzez przetwarzanie, [...] wsparcie przyznaje 

się jedynie w postaci instrumentów finansowych przewidzianych w art. 52 rozporządzenia 

(UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] oraz z Funduszu InvestEU 

zgodnie z art. 10 tego rozporządzenia. 
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ROZDZIAŁ IV 

Priorytet 3: Sprzyjanie rozwojowi zrównoważonej niebieskiej 

gospodarki oraz wspieranie [...] rozwoju [...] społeczności rybackich 

i sektora akwakultury na obszarach przybrzeżnych i śródlądowych 

 

SEKCJA 1 

ZAKRES WSPARCIA 

Artykuł 25 nowy 

Cel szczegółowy 

Wsparcie na mocy niniejszego rozdziału obejmuje interwencje, które przyczyniają się do 

rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury w obszarach przybrzeżnych 

i śródlądowych. 
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SEKCJA 2 

WARUNKI SZCZEGÓLNE 

Artykuł 26 

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

1. Aby zrealizować cel szczegółowy określony w art. 25 nowy, wsparcie przyznaje się na 

działania realizowane poprzez rozwój lokalny kierowany przez społeczność określony 

w art. 25 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. 

2. Na potrzeby wsparcia z EFMR strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność, o których mowa w art. 26 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie 

wspólnych przepisów], muszą zapewniać, aby lokalne społeczności rybackie lub sektora 

akwakultury lepiej wykorzystywały możliwości zrównoważonej niebieskiej gospodarki 

i czerpały z nich więcej korzyści, wykorzystując i rozwijając zasoby środowiskowe, 

kulturowe, społeczne i ludzkie. 

Strategie mogą być różne – od takich, które ukierunkowane są na rybołówstwo, po strategie 

o szerszym zakresie, ukierunkowane na różnicowanie na obszarach rybackich. 

Artykuł 27 

[...] 
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ROZDZIAŁ V 

Priorytet 4: Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami 

oraz przyczynienie się do zapewnienia bezpieczeństwa oraz czystości 

mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego 

zarządzania nimi 

SEKCJA 1 

ZAKRES WSPARCIA 

Artykuł 26 nowy 

Cel szczegółowy 

Wsparcie na mocy niniejszego rozdziału obejmuje interwencje, które przyczyniają się 

do wzmocnienia międzynarodowego zarządzania oceanami i zrównoważonego zarządzania 

morzami i oceanami poprzez propagowanie wiedzy o morzu, nadzoru morskiego 

lub współpracy straży przybrzeżnej. 

 



 

 

10297/19   pas/MI/ur 42 

 LIFE.2.A  PL 
 

SEKCJA 2 

WARUNKI SZCZEGÓLNE 

Artykuł 27 

Wiedza o morzu 

Aby zrealizować cel szczegółowy określony w art. 26 nowy przez propagowanie wiedzy 

o morzu, wsparcie przyznaje się na działania służące gromadzeniu i wykorzystywaniu danych 

oraz zarządzaniu tymi danymi w celu poszerzenia wiedzy o stanie środowiska morskiego, aby: 

a) osiągnąć lub utrzymać dobry stan środowiska w środowisku morskim, zgodnie 

z art. 1 ust. 1 dyrektywy 2008/56/WE; 

b) spełniać wymogi dotyczące monitorowania i wyznaczania obszarów 

oraz zarządzania nimi na podstawie dyrektywy 92/43/EWG i dyrektywy 

2009/147/WE; 

c) wspierać planowanie przestrzenne obszarów morskich, o którym mowa 

w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE16; lub 

d) poprawić jakość danych i wymianę danych w ramach europejskiej sieci 

informacji i obserwacji środowiska morskiego (EMODNET). 

Artykuł 28 

Nadzór morski 

[...] [...] Aby zrealizować cel szczegółowy określony w art. 26 nowy poprzez propagowanie 

nadzoru morskiego, wsparcie przyznaje się na działania, które przyczyniają się do realizacji 

celów wspólnego mechanizmu wymiany informacji. 

2. [...] 

                                                 
16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca 

ramy planowania przestrzennego obszarów morskich (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 135). 
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Artykuł 29 

Współpraca straży przybrzeżnych 

1. [...] Aby zrealizować cel szczegółowy określony w art. 26 nowy poprzez propagowanie 

współpracy straży przybrzeżnych, wsparcie przyznaje się na prowadzone przez organy 

krajowe działania, które wnoszą wkład we współpracę europejską w zakresie funkcji straży 

przybrzeżnej, o której mowa w art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/162417, art. 2b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/162518 i art. 7a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/162619. 

2. [...] 

3. [...] 

                                                 
17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. 

w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 

2005/267/WE (Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1). 
18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1625 z dnia 14 września 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 ustanawiające Europejską Agencję 

Bezpieczeństwa Morskiego (Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 77). 
19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1626 z dnia 14 września 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 ustanawiające Wspólnotową Agencję 

Kontroli Rybołówstwa (Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 80). 
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ROZDZIAŁ VI 

Zasady realizacji według metody zarządzania dzielonego 

SEKCJA 1 

WSPARCIE Z EFMRA 

Artykuł 30 

[...] Rekompensata za dodatkowe koszty lub utracone dochody 

[...] Rekompensatę [...] za dodatkowe koszty lub utracone dochody przyznaje się w jednej z form, 

o których mowa w art. [...] 48 ust. 1 lit. [...] b), c) oraz d) [...] rozporządzenia (UE) 

nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów]. 

Artykuł 31 

Określenie stóp współfinansowania 

Maksymalna stopa współfinansowania z EFMRA przypadająca na [...] cel szczegółowy wynosi 

80 % z wyjątkiem art. 14 ust. 1 lit. e), w odniesieniu do którego wynosi ona 100 % [...]. 
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Artykuł 32 

Intensywność pomocy publicznej 

1. Państwa członkowskie stosują stawkę maksymalnej intensywności pomocy w wysokości 

50 % łącznych wydatków kwalifikowalnych związanych z daną operacją. 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 w załączniku III określono szczególne stawki 

maksymalnej intensywności pomocy dla określonych [...] celów szczegółowych i rodzajów 

operacji. 

3. W przypadku gdy jednej operacji dotyczy kilka z wierszy 2–22[...] w załączniku III, 

stosuje się najwyższą stawkę maksymalnej intensywności pomocy. 

4. Jeżeli jednej operacji dotyczy jeden lub kilka z wierszy 2–22[...] w załączniku III 

i jednocześnie wiersz 1 w tym załączniku, stosuje się stawkę maksymalnej intensywności 

pomocy, o której mowa w wierszu 1. 
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SEKCJA 2 

ZARZĄDZANIE FINANSAMI 

Artykuł 33 

Wstrzymanie biegu terminu płatności 

1. Zgodnie z art. 90 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych 

przepisów], jeżeli dowody wskazują na naruszenie przepisów WPRyb przez dane państwo 

członkowskie, Komisja może wstrzymać bieg terminu płatności w przypadku całości 

lub części wniosku o płatność, jeżeli to naruszenie przepisów ma wpływ na wydatki 

zawarte we wniosku o płatność, na podstawie których wnioskuje się o płatność okresową. 

2. Przed wstrzymaniem, o którym mowa w ust. 1, Komisja informuje odnośne państwo 

członkowskie o dowodach wskazujących na naruszenie przepisów oraz umożliwia mu 

przedstawienie uwag w odpowiednim czasie. 

3. Wstrzymanie, o którym mowa w ust. 1, musi być proporcjonalne do charakteru, wagi, 

czasu trwania i powtarzalności naruszenia przepisów. 

4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów [...] wykonawczych [...] w celu 

określenia [...] przypadków naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 1. Te akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 53 ust. 2. 
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Artykuł 34 

Zawieszenie płatności 

1. Zgodnie z art. 91 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych 

przepisów] Komisja może przyjmować akty wykonawcze w celu zawieszenia całości 

lub części płatności okresowych w ramach programu w przypadku poważnego naruszenia 

przez państwo członkowskie przepisów WPRyb, jeżeli to poważne naruszenie przepisów 

ma wpływ na wydatki zawarte we wniosku o płatność, na podstawie których wnioskuje się 

o płatność okresową. 

2. Przed zawieszeniem, o którym mowa w ust. 1, Komisja informuje państwo członkowskie, 

że uważa, iż wystąpiło poważne naruszenie przepisów obowiązujących na mocy WPRyb, 

oraz umożliwia mu przedstawienie uwag w odpowiednim czasie. 

3. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1, musi być proporcjonalne do charakteru, wagi, czasu 

trwania i powtarzalności poważnego naruszenia przepisów. 

4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów [...] wykonawczych [...] w celu 

określenia [...] przypadków poważnego naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 1. 

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, 

o której mowa w art. 53 ust. 2. 

 

Artykuł 35 

Korekty finansowe dokonywane przez państwa członkowskie 

1. Zgodnie z art. 97 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych 

przepisów] państwa członkowskie stosują korekty finansowe w przypadku 

nieprzestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 12 ust. 2 niniejszego 

rozporządzenia. 

2. W przypadku korekt finansowych, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie 

ustalają kwotę korekty, która musi być proporcjonalna do charakteru, wagi, czasu trwania 

i powtarzalności naruszenia lub przestępstwa popełnionego przez beneficjenta oraz do 

znaczenia wkładu z EFMRA dla działalności gospodarczej beneficjenta. 
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Artykuł 36 

Korekty finansowe dokonywane przez Komisję 

1. Zgodnie z art. 98 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych 

przepisów] Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu dokonania korekt finansowych 

poprzez anulowanie całości lub części wkładu Unii na rzecz programu, jeżeli w wyniku 

niezbędnych analiz stwierdzi, że: 

a) na wydatki ujęte we wniosku o płatność mają wpływ przypadki, w których beneficjent 

nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 12 ust. 2, i wydatki te nie zostały 

skorygowane przez państwo członkowskie przed wszczęciem procedury korekty na 

podstawie niniejszego ustępu; 

b) na wydatki ujęte we wniosku o płatność mają wpływ przypadki poważnego naruszenia 

przez państwo członkowskie przepisów WPRyb skutkujące zawieszeniem płatności na 

mocy art. 34 niniejszego rozporządzenia, a dane państwo członkowskie nadal nie jest 

w stanie wykazać, że podjęło konieczne działania zaradcze, by zapewnić zgodność 

z obowiązującymi przepisami oraz ich egzekwowanie w przyszłości. 

2. Komisja podejmuje decyzję o kwocie korekty, uwzględniając charakter, wagę, czas 

trwania i powtarzalność poważnego naruszenia przepisów WPRyb przez państwo 

członkowskie lub beneficjenta oraz znaczenie wkładu z EFMRA dla działalności 

gospodarczej beneficjenta. 

3. W przypadku gdy nie można dokładnie określić kwoty wydatków związanych 

z naruszeniem przepisów WPRyb przez państwo członkowskie, Komisja stosuje stawkę 

ryczałtową lub ekstrapolowaną korektę finansową zgodnie z ust. 4. 

4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów [...] wykonawczych [...] w celu 

określenia [...] kryteriów ustalania poziomu korekty finansowej, który ma być 

zastosowany, i kryteriów stosowania stawek ryczałtowych lub ekstrapolowanych korekt 

finansowych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, 

o której mowa w art. 53 ust. 2. 
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SEKCJA 3 

MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

{Artykuł 37: „Ramy monitorowania i ewaluacji” będzie rozpatrywany na późniejszym etapie} 

Artykuł 38 

[...] 
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TYTUŁ III: WSPARCIE OBJĘTE ZARZĄDZANIEM 

BEZPOŚREDNIM I POŚREDNIM 

Artykuł 39 

Zakres geograficzny 

[...] Wsparcie, o którym mowa w niniejszym tytule, ma również [...] zastosowanie do operacji 

prowadzonych w całości lub częściowo [...] poza [...] państwem członkowskim, w tym poza 

Unią, z wyjątkiem pomocy technicznej. 

 

ROZDZIAŁ I 

Priorytet 1: Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych 

zasobów [...] wodnych 

Artykuł 40 

Realizacja WPRyb 

W ramach EFMRA przydziela się wsparcie na realizację WPRyb poprzez: 

a) zapewnianie doradztwa naukowego i udostępnianie wiedzy w celu propagowania 

dobrych i efektywnych decyzji dotyczących zarządzania rybołówstwem w ramach 

WPRyb, w tym poprzez udział ekspertów w pracach organów naukowych; 

b) rozwój i wdrażanie unijnego systemu kontroli rybołówstwa przewidzianego w art. 36 

rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i określonego szczegółowo w rozporządzeniu 

(WE) nr 1224/2009; 

c) działalność komitetów doradczych ustanowionych zgodnie z art. 43 rozporządzenia 

(UE) nr 1380/2013, których celem jest kształtowanie i wspieranie WPRyb; 

d) dobrowolne wkłady finansowe na rzecz działań organizacji międzynarodowych 

zajmujących się rybołówstwem, zgodnie z art. 29 i 30 rozporządzenia (UE) 

nr 1380/2013.
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Artykuł 4120 

Propagowanie czystości i zdrowego stanu mórz 

1. W ramach EFMRA przydziela się wsparcie na propagowanie czystości i zdrowego stanu 

mórz, w tym poprzez działania wspierające wdrażanie dyrektywy 2008/56/WE i działania 

zapewniające spójność z osiąganiem dobrego stanu środowiska zgodnie z art. 2 ust. 5 lit. j) 

rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, oraz wsparcie na realizację europejskiej strategii na 

rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym. 

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, musi być zgodne z prawodawstwem unijnym 

w dziedzinie środowiska, zwłaszcza z celem dotyczącym osiągnięcia lub utrzymania 

dobrego stanu środowiska zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy 2008/56/WE. 

 

ROZDZIAŁ II 

Priorytet 2: Wspieranie [...] zrównoważonej działalności 

w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania 

[...] do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury 

Artykuł 42 

Badania rynkowe 

W ramach EFMRA przydziela się wsparcie na opracowanie i upowszechnianie przez Komisję 

badań rynkowych dotyczących produktów rybołówstwa i akwakultury zgodnie z art. 42 

rozporządzenia (UE) nr 1379/2013. 

                                                 
20 Ten artykuł zostanie przeniesiony do rozdziału IV „Priorytet 4: Wzmocnienie międzynarodowego 

zarządzania oceanami oraz przyczynienie się do zapewnienia bezpieczeństwa oraz czystości 

mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego zarządzania nimi”. 
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ROZDZIAŁ III 

Priorytet 3: Sprzyjanie rozwojowi zrównoważonej niebieskiej 

gospodarki oraz wspieranie [...] rozwoju [...] społeczności rybackich 

i sektora akwakultury na obszarach przybrzeżnych i śródlądowych 

Artykuł 43 

Polityka morska i rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki 

W ramach EFMRA przydziela się wsparcie na realizację polityki morskiej poprzez: 

a) propagowanie zrównoważonej, niskoemisyjnej i odpornej na zmianę klimatu 

niebieskiej gospodarki; 

b) propagowanie zintegrowanego sprawowania rządów i zarządzania w zakresie polityki 

morskiej, w tym poprzez planowanie przestrzenne obszarów morskich, strategie 

dotyczące basenów morskich oraz morską współpracę regionalną; 

c) rozszerzanie transferu i wykorzystywania wyników badań naukowych, innowacji 

i technologii w zrównoważonej niebieskiej gospodarce, w tym europejskiej sieci 

informacji i obserwacji środowiska morskiego (EMODNET); 

d) doskonalenie umiejętności związanych z morzem, szerzenie podstawowej wiedzy 

o morzach i oceanach oraz poprawę wymiany danych społeczno-ekonomicznych 

dotyczących zrównoważonej niebieskiej gospodarki; 

e) opracowanie serii projektów oraz innowacyjnych instrumentów finansowych. 
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ROZDZIAŁ IV 

Priorytet 4: Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami 

oraz przyczynienie się do zapewnienia bezpieczeństwa oraz czystości 

mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego 

zarządzania nimi 

Artykuł 44 

Ochrona na morzu i nadzór morski 

W ramach EFMRA przydziela się wsparcie na propagowanie ochrony na morzu i nadzoru 

morskiego, w tym poprzez wymianę danych, współpracę straży przybrzeżnych i agencji 

oraz zwalczanie przestępstw i nielegalnej działalności na morzu. 

Artykuł 45 

Międzynarodowe zarządzanie oceanami 

W ramach EFMRA przydziela się wsparcie na realizację polityki międzynarodowego zarządzania 
oceanami poprzez: 

a) dobrowolne wkłady finansowe na rzecz organizacji międzynarodowych aktywnie 
działających w dziedzinie zarządzania oceanami; 

b) dobrowolną współpracę i koordynację dotyczącą międzynarodowych forów, 
organizacji, organów i instytucji w kontekście Konwencji Narodów Zjednoczonych 
o prawie morza, agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz innych 
odpowiednich umów, porozumień i partnerstw międzynarodowych; 

c) wdrażanie partnerstw na rzecz zarządzania oceanami zawartych między Unią 
a odpowiednimi podmiotami polityki oceanicznej; 

d) wdrażanie odpowiednich umów, porozumień i instrumentów międzynarodowych, 
których celem jest propagowanie lepszego zarządzania oceanami, a także rozwój 
działań, środków, narzędzi i wiedzy przyczyniających się do zapewnienia 
bezpieczeństwa i czystości oceanów, ochrony na nich oraz zrównoważonego 
zarządzania nimi; 

e) wdrażanie odpowiednich międzynarodowych umów, środków i narzędzi dotyczących 
zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich 
powstrzymywania i eliminowania; 

f) rozwój badań naukowych i danych dotyczących oceanów oraz współpracę 
międzynarodową w tym zakresie.
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ROZDZIAŁ V 

Zasady realizacji według metody zarządzania bezpośredniego 

i pośredniego 

Artykuł 46 

Formy finansowania unijnego 

1. W ramach EFMRA można zapewniać finansowanie w dowolnej z form określonych 

w rozporządzeniu (UE) nr [rozporządzenie w sprawie zasad finansowych mających 

zastosowanie do budżetu ogólnego Unii], w szczególności w formie zamówień zgodnie 

z tytułem VII tego rozporządzenia oraz dotacji zgodnie z tytułem VIII tego 

rozporządzenia. Można również zapewniać finansowanie w formie instrumentów 

finansowych w ramach działań łączonych, o których mowa w art. 47. 

2. Ocenę wniosków o dotacje mogą prowadzić niezależni eksperci. 

Artykuł 47 

Działania łączone 

Działania łączone w ramach EFMRA realizowane są zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

nr [rozporządzenie w sprawie InvestEU] oraz tytułem X rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie 

w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii]. 

 

{Artykuł 48: „Ocena” będzie rozpatrywany na późniejszym etapie} 

Artykuł 49 

Audyty 

Audyty dotyczące wykorzystania wkładu Unii przeprowadzane przez osoby lub podmioty, w tym 

przez osoby lub podmioty inne niż te, które zostały upoważnione przez instytucje lub organy Unii, 

stanowią podstawę ogólnej pewności zgodnie z art. 127 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie 

w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii].
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Artykuł 50 

Informacja, komunikacja i promocja 

1. Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie 

finansowania unijnego (w szczególności podczas propagowania działań i ich wyników) 

poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych 

do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej. 

2. Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z EFMRA, jego 

działaniami i wynikami. Zasoby finansowe przydzielone EFMRA przyczyniają się również 

do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one 

związane z priorytetami, o których mowa w art. 4. 

Artykuł 51 

Kwalifikowalne podmioty 

1. Oprócz kryteriów określonych w art. 197 rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie 

w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii] 

zastosowanie mają kryteria kwalifikowalności określone w ust. 2–3. 

2. Następujące podmioty są kwalifikowalne: 

podmioty prawne z siedzibą w państwie członkowskim lub w państwie trzecim 

wymienionym w programie prac zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3 i 4; 

wszelkie podmioty prawne utworzone na mocy prawa unijnego lub wszelkie organizacje 

międzynarodowe. 

3. Podmioty prawne z siedzibą w państwie trzecim mogą w drodze wyjątku kwalifikować się 

do uczestnictwa, w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji celów danego działania. 

4. Podmioty prawne z siedzibą w państwie trzecim, które nie jest stowarzyszone 

z programem, powinny zasadniczo ponosić koszty swojego uczestnictwa. 
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TYTUŁ IV: PRZEPISY PROCEDURALNE 

{Artykuł 52: „Wykonywanie przekazanych uprawnień” będzie rozpatrywany na późniejszym etapie} 

Artykuł 53 

Procedura komitetowa 

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Europejskiego Funduszu Morskiego, [...] Rybackiego 

i Akwakultury. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201121. 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. [...] 5 rozporządzenia (UE) 

nr 182/2011. 

                                                 
21 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 

16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez 

państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 

z 28.2.2011, s. 13). 
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TYTUŁ V: PRZEPISY KOŃCOWE 

Artykuł 53a 

Zmiana rozporządzenia 2017/1004 

 

W art. 6 rozporządzenia (UE) 2017/1004 wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2017/1004 otrzymują brzmienie: 

„1. Bez uszczerbku dla obecnych obowiązków państw członkowskich w zakresie gromadzenia 

danych, wynikających z prawa Unii, państwa członkowskie gromadzą dane w ramach planu 

prac sporządzonego zgodnie z wieloletnim programem Unii (zwanego dalej „krajowym 

planem prac”). 

2. Państwa członkowskie przedkładają Komisji swoje krajowe plany prac drogą elektroniczną 

do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, od którego dany plan prac ma mieć 

zastosowanie, chyba że nadal obowiązuje aktualny plan i wówczas powiadamiają o nim 

Komisję. 

3. Komisja przyjmuje akty wykonawcze zatwierdzające krajowe plany prac, o których mowa 

w ust. 1 i 1a, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, od którego dany plan prac ma 

mieć zastosowanie. Podczas zatwierdzania krajowych planów prac Komisja uwzględnia ocenę 

przeprowadzoną przez STECF zgodnie z art. 10 niniejszego rozporządzenia. Jeżeli z takiej 

oceny wynika, że krajowy plan prac nie jest zgodny z niniejszym artykułem lub nie zapewnia 

przydatności naukowej danych lub dostatecznej jakości proponowanych metod i procedur, 

Komisja niezwłocznie informuje o tym dane państwo członkowskie i wskazuje zmiany do tego 

planu prac, jakie uważa za konieczne. Następnie dane państwo członkowskie przedkłada 

Komisji poprawiony krajowy plan prac.”; 

 

2) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

 

„5. Komisja może przyjąć akty wykonawcze w celu ustanowienia zasad dotyczących procedur 

i formatu przedkładania krajowych planów prac, o których mowa w ust. 1. Te akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 25 ust. 2.”. 
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{Artykuł 54 „Uchylenie”, artykuł 55 „Przepisy przejściowe” oraz artykuł 56 „Wejście w życie 

i data rozpoczęcia stosowania” będą rozpatrywane na późniejszym etapie w celu dostosowania ich 

do podejścia przyjętego do rozporządzenia (UE) nr [rozporządzenie w sprawie wspólnych 

przepisów]} 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady 

Przewodniczący Przewodniczący 

 

{Załącznik I: „Wspólne wskaźniki” będzie jeszcze analizowany na późniejszym etapie} 
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ZAŁĄCZNIK II 

[...] 
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[…] 
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[…] 
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ORGANIZACJA WSPARCIA OBJĘTEGO ZARZĄDZANIEM DZIELONYM 

Cele polityki określone 

w art. 4 

rozporządzenia (UE) 

nr [rozporządzenie 

w sprawie wspólnych 

przepisów] 

Priorytety EFMRA EFMRA 

Cele szczegółowe 

 

Nazewnictwo na 

potrzeby planu 

finansowego 

 

 

Bardziej przyjazna dla 

środowiska, 

niskoemisyjna Europa 

dzięki propagowaniu 

czystej i sprawiedliwej 

transformacji 

energetycznej, 

zielonych i niebieskich 

inwestycji, gospodarki 

o obiegu zamkniętym, 

przystosowania się do 

zmiany klimatu oraz 

zapobiegania ryzyku 

i zarządzania 

ryzykiem 

 

1. 

Wspieranie 

zrównoważonego 

rybołówstwa i ochrony 

żywych zasobów 

wodnych 

 

Wzmocnienie 

działalności połowowej 

zrównoważonej pod 

względem 

gospodarczym, 

społecznym 

i środowiskowym 

1.1 

Zwiększenie 

efektywności 

energetycznej 

i zmniejszenie emisji 

CO2 

1.2 

Propagowanie 

dostosowania zdolności 

połowowej do uprawnień 

do połowów 

i przyczynianie się do 

odpowiedniego poziomu 

życia w niektórych 

przypadkach czasowego 

zaprzestania działalności 

połowowej 

1.3 

Wspieranie skutecznej 

kontroli rybołówstwa 

i wiarygodnych danych 

na potrzeby 

podejmowania decyzji 

w oparciu o wiedzę 

 

1.4 

Propagowanie równych 

warunków działania dla 

produktów rybołówstwa 

i akwakultury 

produkowanych 

w regionach najbardziej 

oddalonych 

 

1.5 
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Przyczynianie się do 

ochrony i odbudowy 

ekosystemów wodnych 

1.6 

2. 

Wspieranie 

zrównoważonej 

działalności w zakresie 

akwakultury oraz 

przetwarzania 

i wprowadzania do 

obrotu produktów 

rybołówstwa 

i akwakultury 

 

Propagowanie 

zrównoważonej 

i rentownej 

ekonomicznie 

działalności w zakresie 

akwakultury, zgodnie 

z art. 34 ust. 1 

rozporządzenia (UE) nr 

1380/2013 

2.1 

Rozwój 

konkurencyjnych, 

przejrzystych 

i stabilnych rynków 

produktów rybołówstwa 

i akwakultury, a także 

przetwarzania tych 

produktów, zgodnie 

z art. 35 rozporządzenia 

(UE) nr 1380/2013 oraz 

z rozporządzeniem (UE) 

nr 1379/2013 

2.2 

4. Wzmocnienie 

międzynarodowego 

zarządzania oceanami 

oraz przyczynienie się 

do zapewnienia 

bezpieczeństwa oraz 

czystości mórz 

i oceanów, ochrony na 

nich, a także 

zrównoważonego 

zarządzania nimi 

Wzmocnienie 

zrównoważonego 

zarządzania morzami 

i oceanami poprzez 

propagowanie wiedzy 

o morzu, nadzoru 

morskiego lub 

współpracy straży 

przybrzeżnej 

4.1 

Europa bliżej 

obywateli dzięki 

wspieraniu 

zrównoważonego 

i zintegrowanego 

rozwoju obszarów 

miejskich, wiejskich 

i przybrzeżnych oraz 

inicjatyw lokalnych 

3. Sprzyjanie 

rozwojowi 

zrównoważonej 

niebieskiej gospodarki 

oraz wspieranie 

rozwoju społeczności 

rybackich i sektora 

akwakultury na 

obszarach 

przybrzeżnych 

i śródlądowych 

Rozwój społeczności 

rybackich i sektora 

akwakultury na 

obszarach 

przybrzeżnych 

i śródlądowych 

3.1 

 Pomoc techniczna   
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ZAŁĄCZNIK III 

SZCZEGÓLNE STAWKI MAKSYMALNEJ INTENSYWNOŚCI POMOCY WEDŁUG 

METODY ZARZĄDZANIA DZIELONEGO 

 

NUMER 

WIERSZA 

RODZAJ OPERACJI STAWKA MAKSYMALNEJ 

INTENSYWNOŚCI POMOCY 

1 Pierwsze nabycie statku rybackiego lub wymiana 

lub modernizacja silnika głównego 

lub dodatkowego 

 40 % 

 

2 Operacje przyczyniające się do wdrażania 

obowiązku wyładunku, o którym mowa w art. 15 

rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, 

i poprawiające selektywność narzędzi 

połowowych pod względem wielkości lub pod 

względem rozmiarów lub gatunków 

100 % 

3 Inne operacje przyczyniające się do wdrażania 

obowiązku wyładunku, o którym mowa w art. 15 

rozporządzenia (UE) nr 1380/2013: 

– operacje, których celem jest ulepszenie 

infrastruktury portów rybackich, miejsc 

sprzedaży aukcyjnej, miejsc wyładunku 

i przystani, aby umożliwić wyładunek 

i składowanie niezamierzonych połowów; 

– operacje [...] zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. b) 

rozporządzenia (UE) nr 1379/2013. 

75 % 

 

4 Operacje, których celem jest poprawa zdrowia, 

bezpieczeństwa i warunków pracy na statkach 

rybackich 

75 % 

5 Operacje realizowane w regionach najbardziej 

oddalonych 

85 % 
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6 Operacje realizowane na odległych wyspach 

greckich oraz na wyspach chorwackich Dugi 

Otok, Vis, Mljet i Lastovo 

85 % 

7 Artykuł 19 

Kontrola i egzekwowanie  

85 % 

8 Operacje związane z łodziowym rybołówstwem 

przybrzeżnym (w tym dotyczące kontroli 

i egzekwowania) 

100 % 

9 W przypadku gdy beneficjent jest organem 

publicznym lub przedsiębiorstwem 

zobowiązanym do zarządzania usługami 

świadczonymi w ogólnym interesie 

gospodarczym, o którym mowa w art. 106 ust. 2 

Traktatu, gdy wsparcie przyznaje się na 

zarządzanie takimi usługami 

100 % 

 

 

10 Rekompensaty związane z dodatkowymi 

kosztami lub utraconymi dochodami na mocy 

art. 30, w tym art. 17, 18, 21 i 23 

100 % 

 

11 Artykuł 20 

Gromadzenie i przetwarzanie danych do celów 

zarządzania rybołówstwem i akwakulturą i do 

celów naukowych 

100 % 

12 Artykuł 22 

Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej 

i ekosystemów wód morskich, przybrzeżnych 

i śródlądowych 

100 % 

13 Artykuł 23 

Operacje wspierające zrównoważoną 

akwakulturę realizowane przez MŚP 

60%  
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14 Artykuł 26 

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

Operacje, które spełniają co najmniej jedno 

z następujących kryteriów: 

(i) są w interesie zbiorowym; 

 (ii) mają zbiorowego beneficjenta; 

 

(iii)  mają innowacyjne właściwości, 

w stosownych przypadkach, na szczeblu 

lokalnym lub zapewniają publiczny dostęp 

do wyników operacji.  
 

100 % 

15 Koszty bieżące RLGD 100 % 

16 Operacje inne niż te ujęte w wierszu 14, które 

spełniają wszystkie następujące kryteria: 

(i) są w interesie zbiorowym; 

 

(ii) mają zbiorowego beneficjenta; 

 

(iii) mają innowacyjne właściwości lub 

zapewniają publiczny dostęp do wyników 

operacji.  
 

100 %  

17 Operacje związane [...] z wiedzą o morzu, 

nadzorem morskim lub współpracą straży 

przybrzeżnej 

 

100 % 
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18 Operacje związane z projektowaniem, rozwojem, 

monitorowaniem, oceną lub zarządzaniem 

w odniesieniu do przejrzystych systemów 

wymiany uprawnień do połowów między 

państwami członkowskimi, zgodnie z art. 16 

ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 

100 % 

19 Operacje wspierające innowacyjne produkty, 

procesy lub sprzęt w rybołówstwie, akwakulturze 

i przetwórstwie 

75 % 

20 

 

 

Operacje realizowane przez organizacje 

producentów, stowarzyszenia organizacji 

producentów lub organizacje międzybranżowe  

75 % 

21 Operacje realizowane przez organizacje rybaków 

lub innych beneficjentów zbiorowych  

60 % 

22 Instrumenty finansowe 100 % 
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ZAŁĄCZNIK IV 

Współczynniki na potrzeby obliczania kwot wsparcia na cele związane ze środowiskiem i zmianą klimatu 

[...] CEL SZCZEGÓŁOWY 

LUB WARUNEK 

SZCZEGÓLNY 

NAZEWNICTWO 

NA POTRZEBY 

PLANU 

FINANSOWEGO  

Współczynnik do 

obliczania wsparcia 

na cele związane ze 

zmianą klimatu 

Współczynnik do 

obliczania wsparcia 

na cele związane ze 

środowiskiem 

Wydatki wnoszące wkład w priorytet 1: Wspieranie zrównoważonego 

rybołówstwa i ochrony żywych zasobów [...] wodnych 

 

Art. 14 ust. 1 lit. a) 

[...] 

Wzmacnianie działalności 

połowowej zrównoważonej 

pod względem 

gospodarczym, społecznym 

i środowiskowym 

z wyłączeniem pierwszego 

nabycia statku rybackiego 

1.1 40 % 100% * 

Art. 16 

[...] Pierwsze nabycie [...] 

statku rybackiego[...] 

1.1 0 %* 0 % na wydatki 

związane 

z pierwszym 

nabyciem statku 

rybackiego przez 

młodego rybaka 

[...] 

Art. 16 nowy 

Wymiana lub modernizacja 

silnika głównego lub 

dodatkowego 

1.2 40 % 40 % 
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[...] 

[...] 

[...] [...] [...] 

Art. 17[...] 

Trwałe zaprzestanie 

działalności połowowej 

1.[...]3 100 %, jeżeli 

wsparcie przyznaje 

się na zezłomowanie 

statku rybackiego 

0 %*, jeżeli 

wsparcie przyznaje 

się na dostosowanie 

statku rybackiego do 

działań 

niestanowiących 

komercyjnej 

działalności 

połowowej 

0 %* 

Art. 18 

[...] Tymczasowe zaprzestanie 

działalności połowowej 

1.[...]3 40 % 40 % 

Art. 19 

Kontrola i egzekwowanie 

1.[...]4 0 % 40 % 

Art. 20 

Gromadzenie i przetwarzanie 

danych do celów zarządzania 

rybołówstwem i akwakulturą 

i do celów naukowych 

1.[...]4 0 % 40 % 

Art. 21 

Rekompensata za dodatkowe 

koszty związane z produktami 

rybołówstwa i akwakultury 

z regionów najbardziej 

oddalonych 

1.[...]5 0 % 0 % 

Art. 22 

Ochrona i odbudowa 

różnorodności biologicznej 

i ekosystemów wód morskich, 

[...] przybrzeżnych 

1.[...]6 40 % 100 % 
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i śródlądowych 

Wydatki wnoszące wkład w priorytet 2: Wspieranie [...] 

zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz 

przetwarzania i wprowadzania […] do obrotu produktów 

rybołówstwa i akwakultury 

 

Art. 23 

Akwakultura 

2.1 0 %* 40 % 

 [...] 

[...]  

 [...]   [...]   [...]  

Art. [...] 22 nowy 

[...] 

Rozwój konkurencyjnych, 

przejrzystych i stabilnych rynków 

produktów rybołówstwa 

i akwakultury, a także 

przetwarzania tych produktów, 

zgodnie z art. 35 rozporządzenia 

(UE) nr 1380/2013 oraz 

z rozporządzeniem (UE) 

nr 1379/2013 

2 nowy.1 0 %* 0 % 

Wydatki wnoszące wkład w priorytet 3: Sprzyjanie rozwojowi 

zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz wspieranie [...] 

rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury [...] 

na obszarach przybrzeżnych i śródlądowych; 

 

 

Art. 26 

Rozwój lokalny kierowany 

przez społeczność 

3.1 0 %* 40 % 

 [...] 

[...]  

 [...]   [...]   [...]  

Wydatki wnoszące wkład w priorytet 4: Wzmocnienie międzynarodowego 

zarządzania oceanami oraz przyczynienie się do zapewnienia bezpieczeństwa 

oraz czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego 

zarządzania nimi 
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Art. 27 

Wiedza o morzu 

4.1 40 % 100 % 

Art. 28 

Nadzór morski 

4.1 0 % 0 % 

Art. 29 

Współpraca straży 

przybrzeżnych 

4.1 0 % 0 % 

Wydatki na pomoc techniczną  

Pomoc techniczna 5.1 0 %* 0 %* 

 

 

* Państwo członkowskie może zaproponować w swoim programie, aby celowi szczegółowemu 

lub warunkowi szczególnemu [...] oznaczonemu w tabeli symbolem * przypisać współczynnik 

w wysokości 40 %, jeżeli można wykazać związek tego celu szczegółowego lub warunku 

szczególnego [...] z łagodzeniem zmiany klimatu lub przystosowaniem się do niej lub związek 

z celami środowiskowymi, w zależności od przypadku. 

[ZAŁĄCZNIK V – przepisy w nawiasach] 

 

________________________ 
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