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11.9.2017 A8-0263/92 

Poprawka  92 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

w imieniu grupy PPE 

 

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 16 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 16 skreśla się 

Wyznaczone porty dla grup 1, 2, 3, 4 i 7  

Próg mający zastosowanie do żywej wagi 

gatunków objętych planem wieloletnim, po 

którego przekroczeniu statek rybacki musi 

wyładować swoje połowy w wyznaczonym 

porcie lub w miejscu znajdującym się blisko 

brzegu, o których mowa w art. 43 

rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, wynosi:  

 

a)  grupa 1: 2 tony;  

b)  grupy 2 i 4 1 tona;  

c)  Grupa 3: 2 tony;  

d)  Grupa 7: 2 tony.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/93 

Poprawka  93 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

w imieniu grupy PPE 

 

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 8 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że 

w danym roku biomasa tarłowa 

któregokolwiek ze stad z grupy 1 spadła 

poniżej MSY Btrigger lub że liczebność 

którejkolwiek z jednostek funkcjonalnych 

w grupie 2 spadła poniżej poziomu 

Abundancebuffer określonego w kolumnie 

A załącznika II, przyjmuje się wszystkie 

odpowiednie środki zaradcze w celu 

zapewnienia szybkiego przywrócenia 

przedmiotowego stada lub przedmiotowej 

jednostki funkcjonalnej do poziomów 

przekraczających poziom umożliwiający 

osiągnięcie maksymalnego 

podtrzymywalnego połowu. W 

szczególności, na zasadzie odstępstwa od 

art. 4 ust. 2 uprawnienia do połowów ustala 

się na poziomie spójnym ze śmiertelnością 

połowową, zredukowaną do poziomu 

poniżej przedziału określonego w 

kolumnie A załącznika I, z 

uwzględnieniem spadku biomasy lub 

liczebności tego stada.  

1.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że 

w danym roku biomasa tarłowa 

któregokolwiek ze stad z grupy 1 spadła 

poniżej MSY Btrigger lub że liczebność 

którejkolwiek z jednostek funkcjonalnych 

w grupie 2 spadła poniżej poziomu 

Abundancebuffer określonego w kolumnie 

A załącznika II, przyjmuje się wszystkie 

odpowiednie środki zaradcze w celu 

zapewnienia szybkiego przywrócenia 

przedmiotowego stada lub przedmiotowej 

jednostki funkcjonalnej do poziomów 

przekraczających poziom umożliwiający 

osiągnięcie maksymalnego 

podtrzymywalnego połowu. W 

szczególności, na zasadzie odstępstwa od 

art. 4 ust. 2 uprawnienia do połowów ustala 

się na poziomie spójnym ze śmiertelnością 

połowową, zredukowaną do poziomu 

poniżej przedziału określonego w 

kolumnie B załącznika I, z 

uwzględnieniem spadku biomasy lub 

liczebności tego stada.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/94 

Poprawka  94 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

w imieniu grupy PPE 

 

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 12 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 12a 

 Upoważnienia do połowów i środki 

zarządzania zdolnością połowową 

 1.  W odniesieniu do obszaru Morza 

Północnego, wschodniej części kanału La 

Manche i cieśniny Skagerrak objętych 

zakresem niniejszego rozporządzenia każde 

państwo członkowskie wydaje upoważnienia 

do połowów w odniesieniu do statków 

pływających pod jego banderą, które to 

statki prowadzą połowy na tym obszarze i 

używają jednego z następujących narzędzi:  

 a)  włoki denne i niewody (OTB, OTT, 

PTB, SDN, SSC, SPR) o wymiarach oczek 

sieci: 

 (i)  TR1 równym co najmniej 100 mm; 

 (ii)  TR2 równym co najmniej 70 mm i 

mniejszym niż 100 mm; 

 (iii)  TR3 równym co najmniej 16 mm i 

mniejszym niż 32 mm; 

 b)  włoki rozprzowe (TBB) o wymiarach 

oczek sieci: 

 (i)  BT1 równym co najmniej 120 mm; 

 (ii)  BT2 równym co najmniej 80 mm i 

mniejszym niż 120 mm; 

 c)  pławnice, sieci oplątujące (GN); 

 d)  drygawice (GT); 

 e)  takle (LL). 
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 2.  Bez uszczerbku dla pułapów 

zdolności określonych w załączniku II do 

rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w 

odniesieniu do każdego obszaru 

geograficznego, o którym mowa w art. 1 

niniejszego rozporządzenia, całkowita 

zdolność wyrażona w kW statków 

posiadających upoważnienia do połowów 

wydane zgodnie z ust. 1 niniejszego 

artykułu nie może przekraczać maksymalnej 

zdolności statków, które prowadziły 

działalność w danym obszarze 

geograficznym w latach 2006 lub 2007 przy 

użyciu jednego z narzędzi, o których mowa 

w ust. 1.  

 3.  Każde państwo członkowskie 

sporządza i prowadzi wykaz statków 

posiadających upoważnienie do połowów, o 

którym mowa w ust. 1, oraz udostępnia ten 

wykaz Komisji i pozostałym państwom 

członkowskim na swojej oficjalnej stronie 

internetowej. 

 4.  Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych zgodnie 

z art. 18 niniejszego rozporządzenia i art. 18 

rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w celu 

wprowadzenia zmian w niniejszym artykule. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/95 

Poprawka  95 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

w imieniu grupy PPE 

 

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 14 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 14a.  Połowy rekreacyjne mogą mieć 

wpływ na zasoby ryb dennych. 

Współprawodawcy powinni zatem mieć 

możliwość zastosowania wobec nich 

środków zarządzania i środków 

technicznych w zakresie, w jakim są one 

niezbędne do zapewnienia trwałości 

zasobów. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/96 

Poprawka  96 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

w imieniu grupy PPE 

 

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 10 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 10a 

 Wpływ połowów rekreacyjnych 

 W przypadkach, w których zgodnie z 

art. 55 ust. 4 rozporządzenia (WE) 

nr 1224/2009, okaże się, że połowy 

rekreacyjne wywierają znaczący wpływ na 

stado, współprawodawcy mogą 

postanowić o zastosowaniu wobec 

odnośnych połowów rekreacyjnych 

środków zarządzania oraz środków 

technicznych, o ile są one niezbędne do 

zapewnienia trwałości zasobów. 

Or. en 

 

 


