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Marco Affronte 
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Sprawozdanie A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków 

technicznych 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Środki techniczne powinny 

przyczyniać się do osiągnięcia celów 

WPRyb polegających na dokonywaniu 

połowów na poziomie maksymalnego 

podtrzymywalnego połowu, ograniczaniu 

niezamierzonych połowów i eliminacji 

odrzutów oraz przyczynianiu się do 

osiągnięcia dobrego stanu środowiska, jak 

określono w dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/56/WE18. 

(7) Środki techniczne powinny 

przyczyniać się do osiągnięcia celów 

WPRyb polegających na przywróceniu 

stad poławianych do poziomów wyższych 

niż poziomy umożliwiające maksymalny 

podtrzymywalny połów, ograniczaniu 

niezamierzonych połowów i eliminacji 

odrzutów oraz przyczynianiu się do 

osiągnięcia dobrego stanu środowiska, jak 

określono w dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/56/WE18. 

_________________ _________________ 

18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 

r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty 

w dziedzinie polityki środowiska 

morskiego (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 

19). 

18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 

r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty 

w dziedzinie polityki środowiska 

morskiego (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 

19). 
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Marco Affronte 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków 

technicznych 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) zapewnić spełnienie warunków 

określonych we wskaźnikach 1, 3, 4 i 6 

określonych w decyzji Komisji 

2010/477/UE. 

Or. en 
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Marco Affronte 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków 

technicznych 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zapewnienie, by połowy gatunków 

morskich o rozmiarach mniejszych niż 

minimalne rozmiary odniesienia do celów 

ochrony nie przekraczały 5 % wielkości 

połowów zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 15 

rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, 

a) określenie zakresu, w jakim 

połowy gatunków morskich o rozmiarach 

mniejszych niż minimalne rozmiary 

odniesienia do celów ochrony obniża się 

stopniowo do poziomów o 50% niższych 

od obecnych poziomów dla 

najważniejszych łowisk, zgodnie z 

procedurą ustaloną w ust. 1a, w ciągu 

pięciu lat od daty publikacji niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1 (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Niezależnie od przepisów art. 2 niniejszy 

artykuł ma zastosowanie do wód 

międzynarodowych i wód państw trzecich. 

Or. en 
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Sprawozdanie A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków 

technicznych 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 1 (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Jeśli państwa członkowskie nie przedłożą 

wspólnych zaleceń, Komisja ma prawo 

przyjąć akty delegowane, aby zmienić lub 

ustanowić minimalne rozmiary 

odniesienia do celów ochrony, 

wymienione w części A załączników V–X, 

jeżeli jest to konieczne w celu ochrony 

młodocianych osobników gatunków 

morskich. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Jeśli państwa członkowskie nie przedłożą 

wspólnych zaleceń, Komisja ma prawo 

przyjąć akty delegowane, aby umożliwić 

korzystanie z wyżej wymienionych 

środków ochrony przyrody w celu ochrony 

wrażliwych gatunków i siedlisk. 

Or. en 

 


