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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

11.1.2018 A8-0381/299 

Poprawka  299 

Nils Torvalds 

w imieniu grupy ALDE 

 

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 8 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Dla zapewnienia skutecznej 

procedury regionalizacji przy 

jednoczesnym zapewnieniu równych szans 

dla wszystkich regionów morskich UE 

potrzebne są wymierne cele ilościowe. 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

11.1.2018 A8-0381/300 

Poprawka  300 

Nils Torvalds 

w imieniu grupy ALDE 

 

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) wspierać osiągnięcie wskaźników 

1, 3, 4 i 6 określonych w załączniku I do 

dyrektywy 2008/56/WE. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/301 

Poprawka  301 

Nils Torvalds 

w imieniu grupy ALDE 

 

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) zapewnienie, by połowy gatunków 

morskich o rozmiarach mniejszych niż 

minimalne rozmiary odniesienia do celów 

ochrony stopniowo obniżono do poziomów 

o 25% niższych od specjalnych poziomów 

dla najważniejszych łowisk, określonych w 
ust. 1a (nowy), w ciągu sześciu lat od daty 

publikacji niniejszego rozporządzenia. 

Zgodnie z procedurą określoną w art. 18 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 

Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych w celu 

dostosowania odsetka obniżki z 

poprzedniego akapitu, w oparciu o 

badania naukowe zatwierdzone przez 

STECF. 

Zmieniony odsetek obniżki przyjmuje się 

w tej samej procedurze co sześć lat. 

Or. en 
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Poprawka  302 

Nils Torvalds 

w imieniu grupy ALDE 

 

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 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych, 

zgodnie z art. 32 niniejszego 

rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia 

(UE) nr 1380/2013, w celu uzupełnienia 

niniejszego rozporządzenia poprzez 

określenie, do celów ust. 1 lit. a) 

niniejszego artykułu: 

 a) najważniejszych łowisk, o których 

mowa w tej literze; 

 b) poziomów obecnych połowów 

gatunków morskich o rozmiarach 

mniejszych niż minimalne rozmiary 

odniesienia do celów ochrony dla każdego 

z tych najważniejszych łowisk, w oparciu o 

dostarczone przez państwa członkowskie 

dane dotyczące lat referencyjnych 2010–

2015. 

 W celu przyjęcia aktów delegowanych, o 

których mowa w niniejszym artykule, 

państwa członkowskie mogą przedłożyć 

wspólne zalecenie na podstawie art. 18 

ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 

w terminie 12 miesięcy od daty wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia. 

 Jeżeli wspólne zalecenie nie zostanie 

przedłożone w terminie 12 miesięcy, o 

którym mowa w niniejszym artykule, 

Komisja przyjmuje takie akty delegowane 

przed upływem 18 miesięcy od daty 
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wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 

 


