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11.9.2017 A8-0263/80 

Poprawka  80 

Nils Torvalds 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów 

eksploatujących te stada 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Należy ustanowić docelowy 

wskaźnik śmiertelności połowowej (F) 

odpowiadający celowi, jakim jest 

osiągnięcie i utrzymanie MSY jako 

przedziałów wartości, które są spójne z 

osiągnięciem maksymalnego 

podtrzymywalnego połowu (FMSY). 

Wspomniane przedziały oparte na opinii 

naukowej są niezbędne do zapewnienia 

elastyczności w uwzględnianiu zmian 

opinii naukowej, do przyczynienia się do 

wdrożenia obowiązku wyładunku oraz 

uwzględniania cech połowów 

wielogatunkowych. Przedziały FMSY 

zostały obliczone przez Międzynarodową 

Radę Badań Morza (ICES) i mają 

zapewnić maksymalnie 5-procentowe 

ograniczenie wysokiego odłowu 

długoterminowego w stosunku do MSY6. 

Górna granica przedziału jest 

ograniczona, aby prawdopodobieństwo 

spadku liczebności stada poniżej wartości 

Blim lub wartości Abundancelimit nie 

przekraczało 5 %. Górna granica 

przedziału jest również zgodna z „zasadą 

doradczą” ICES7, zgodnie z którą w 

przypadku, gdy stan biomasy tarłowej lub 

liczebności jest zły, wartość F należy 

zmniejszyć do wartości nieprzekraczającej 

górnej granicy równej wartości punktu 

(12) Należy ustanowić docelowy 

wskaźnik śmiertelności połowowej (F) 

odpowiadający celowi, jakim jest 

osiągnięcie i utrzymanie MSY jako 

przedziałów wartości, które są spójne z 

osiągnięciem maksymalnego 

podtrzymywalnego połowu (FMSY). 

Wspomniane przedziały oparte na opinii 

naukowej są niezbędne do zapewnienia 

elastyczności w uwzględnianiu zmian 

opinii naukowej, do przyczynienia się do 

wdrożenia obowiązku wyładunku oraz 

uwzględniania cech połowów 

wielogatunkowych. Wskaźnik eksploatacji 

FMSY powinien stanowić górną granicę 

połowów. 
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FMSY pomnożonego przez biomasę tarłową 

lub liczebność w roku obowiązywania 

TAC, podzielonego przez wartość Btrigger 

lub wartość bundancelimit. ICES 

wykorzystuje powyższe założenia oraz 

zasadę doradczą przy przedstawianiu 

opinii naukowych dotyczących 

śmiertelności połowowej i wariantów 

połowowych. 

___________________  

6 UE zwróciła się do ICES o 

przedstawienie przedziałów FMSY dla 

wybranych stad z Morza Północnego i 

Morza Bałtyckiego. 

 

7 Kontekst ogólny opinii ICES, lipiec 2015 

r. 

 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/81 

Poprawka  81 

Nils Torvalds 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów 

eksploatujących te stada 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Do celów ustalania uprawnień do 

połowów należy co do zasady stosować 

górny pułap przedziałów FMSY oraz – 

jeżeli stan danego stada zostanie uznany 

za dobry – w niektórych przypadkach 

wyznaczyć górną granicę. Ustalenie 

uprawnień do połowów do wysokości 

górnej granicy powinno być możliwe 

wyłącznie wówczas, gdy opinia naukowa 

lub dowody wskazują, że jest to niezbędne 

do osiągnięcia celów określonych w 

niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu 

do połowów wielogatunkowych lub do 

uniknięcia szkody dla stada spowodowanej 

dynamiką wewnątrz- lub 

międzygatunkową, lub w celu ograniczenia 

rocznych wahań wysokości uprawnień do 

połowów. 

skreśla się 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/82 

Poprawka  82 

Nils Torvalds 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów 

eksploatujących te stada 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Zgodnie z art. 16 ust. 4 

rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 

uprawnienia do połowów są ustalane 

zgodnie z przedziałami docelowych 

wskaźników śmiertelności połowowej 

wyznaczonymi w kolumnie A załącznika I 

do niniejszego rozporządzenia. 

2. Zgodnie z art. 16 ust. 4 

rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 

uprawnienia do połowów są ustalane 

zgodnie z przedziałami docelowych 

wskaźników śmiertelności połowowej 

wyznaczonymi w załączniku I do 

niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/83 

Poprawka  83 

Nils Torvalds 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów 

eksploatujących te stada 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Niezależnie od przepisów ust. 2 i 3 

uprawnienia do połowów stada mogą 

zostać ustalone zgodnie z przedziałami 

śmiertelności połowowej wyznaczonymi w 

kolumnie B załącznika I, pod warunkiem 

że przedmiotowe stado znajduje się 

powyżej minimalnego punktu odniesienia 

biomasy tarłowej określonego w kolumnie 

A załącznika II: 

skreśla się 

a) jeżeli, na podstawie opinii lub 

dowodów naukowych, jest to niezbędne do 

osiągnięcia celów określonych w art. 3 w 

odniesieniu do połowów 

wielogatunkowych; 

 

b) jeżeli, na podstawie opinii lub 

dowodów naukowych, jest to konieczne do 

uniknięcia poważnej szkody dla stada z 

powodu dynamiki wewnątrz- lub 

międzygatunkowej; lub 

 

c) w celu ograniczenia do 

maksymalnie 20 % wahań w 

uprawnieniach do połowów między 

następującymi po sobie latami. 

 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/84 

Poprawka  84 

Nils Torvalds 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów 

eksploatujących te stada 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – akapit 1 – wprowadzenie 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli opinie naukowe wskazują, że dla 

ochrony jakiegokolwiek ze stad dennych z 

grup 3–7 wymagane jest podjęcie działań 

zaradczych, lub jeżeli biomasa tarłowa 

jakiegokolwiek ze stad w grupie 1 lub 

liczebność którejkolwiek z jednostek 

funkcjonalnych w grupie 2 w danym roku 

spadnie poniżej punktów odniesienia do 

celów ochrony wskazanych w kolumnie A 

załącznika II do niniejszego 

rozporządzenia, Komisja jest uprawniona 

do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 

z art. 18 niniejszego rozporządzenia i art. 

18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 

dotyczących: 

Jeżeli opinie naukowe wskazują, że 

wymagane jest podjęcie dodatkowych 

działań, aby zagwarantować, że 

jakiekolwiek połowy, do których ma 

zastosowanie niniejsze rozporządzenie, są 

zarządzane zgodnie z art. 3 niniejszego 

rozporządzenia, Komisja jest uprawniona 

do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 

z art. 18 niniejszego rozporządzenia i art. 

18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 

Niezależnie od art. 18 ust. 1 i 3 Komisja 

może przyjmować akty delegowane w 

przypadku braku wspólnego zalecenia, o 

którym mowa w tych ustępach. Te akty 

delegowane obejmują środki dotyczące: 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/85 

Poprawka  85 

Nils Torvalds 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów 

eksploatujących te stada 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I 

 

Tekst proponowany przez Komisję 

 

1. Grupa 1: 

  

Stado Docelowy wskaźnik śmiertelności połowowej zgodny 

z dążeniem do osiągnięcia maksymalnego 

podtrzymywalnego połowu (FMSY) 

Kolumna A Kolumna B 

Dorsz atlantycki 

występujący w Morzu 

Północnym 

0,22–0,33 0,33–0,49 

Plamiak 0,25–0,37 0,37–0,52 

Gładzica występująca w 

Morzu Północnym 
0,13–0,19 0,19–0,27 

Czarniak 0,20–0,32 0,32–0,43 

Sola występująca w 

Morzu Północnym 
0,11–0,20 0,20–0,37 

Sola występująca w 

cieśninie Kattegat 
0,19–0,22 0,22–0,26 

Witlinek występujący w 

Morzu Północnym 
Nie określono Nie określono 

 

2. Grupa 2 

  

Homarzec – jednostka 

funkcjonalna (JF) 

Docelowy wskaźnik śmiertelności połowowej 

zgodny z dążeniem do osiągnięcia maksymalnego 

podtrzymywalnego połowu (FMSY)  (jako wielkość 

odłowu) 

Kolumna A Kolumna B 

Rejon IIIa JF 3 i 4 0,056–0,079 0,079–0,079 

Farn Deeps JF 6 0,07–0,081 0,081–0,081 

Fladen Ground JF 7 0,066–0,075 0,075–0,075 



 

AM\1134041PL.docx  PE605.639v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Firth of Forth JF 8 0,106–0,163 0,163–0,163 

Moray Firth JF 9 0,091–0,118 0,118–0,118 

 

 

Poprawka 

 

1. Grupa 1 

  

Wartości zawarte w tabeli odpowiadają wartościom wynikającym z najnowszej wersji 

opinii ICES sporządzonej na „wniosek UE skierowany do ICES w sprawie dostarczenia 

wskaźników FMSY dla wybranych stad Morza Północnego i Morza Bałtyckiego” 

STADO Docelowe wskaźniki śmiertelności połowowej zgodne z 

dążeniem do osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego 

połowu (FMSY) 

Dorsz atlantycki 

występujący w podobszarze 

IV i zachodnich rejonach 

VIId i IIIa 

FMSY lower–FMSY  

Plamiak występujący w 

podobszarze IV i 

zachodnich rejonach VIa i 

IIIa 

FMSY lower–FMSY  

Gładzica występująca w 

podobszarze IV i rejonie IIIa 
FMSY lower–FMSY  

Czarniak występujący w 

podobszarach IV i VI oraz 

rejonie IIIa  

FMSY lower–FMSY  

Sola występująca w 

podobszarze IV 
FMSY lower–FMSY  

Sola występująca w 

podobszarze IIIa i 

podrejonach 22–24 

FMSY lower–FMSY  

Witlinek występujący w 

podobszarze IV i rejonie 

VIId 

FMSY lower–FMSY  

Żabnica w rejonie IIIa i 

podobszarach IV i VI 

FMSY lower–FMSY  

Krewetka północna 

występująca w rejonach 

IVa część wschodnia i IIIa 

FMSY lower–FMSY  

 

2. Grupa 2 

  

Wartości zawarte w tabeli odpowiadają wartościom wynikającym z najnowszej wersji 

opinii ICES sporządzonej na „wniosek UE skierowany do ICES w sprawie dostarczenia 

wskaźników FMSY dla wybranych stad Morza Północnego i Morza Bałtyckiego” 

Homarzec – jednostka Docelowe wskaźniki śmiertelności połowowej zgodne z 
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funkcjonalna (JF) dążeniem do osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego 

połowu (FMSY) (jako wielkość odłowu) 

 Kolumna A  

Rejon IIIa JF 3 i 4 FMSY lower–FMSY  

Farn Deeps JF 6 FMSY lower–FMSY  

Fladen Ground JF 7 FMSY lower–FMSY  

Firth of Forth JF 8 FMSY lower–FMSY  

Moray Firth JF 9 FMSY lower–FMSY  

 

Or. en 

 

 


