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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Połowy z użyciem pławnic wiążą się z wysoką przypadkową śmiertelnością gatunków 

chronionych takich jak ssaki morskie, żółwie morskie i ptaki morskie. W obecnych ramach 

prawnych UE poławianie z użyciem pławnic dłuższych niż 2,5 km, a także posiadanie na 

statku lub używanie wszelkiego rodzaju pławnic – bez względu na ich wielkość – do 

poławiania gatunków niedozwolonych jest zakazane. Zabronione jest posiadanie na statku 

oraz używanie wszelkich pławnic na wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Wielki i Mały Bełt 

oraz Sund. W obecnych ramach prawnych UE dostrzeżono szereg luk prawnych, które 

uniemożliwiają egzekwowanie przepisów oraz umożliwiają nielegalne korzystanie z pławnic. 

Parlament z zadowoleniem przyjmie wniosek Komisji, którego celem jest usunięcie luk 

prawnych. 

Całkowity zakaz wykorzystania pławnic do połowów na małą skalę bez możliwości 

zastosowania wyjątków – jak to proponuje Komisja – wydaje się jednak pozbawiony 

proporcji. Taki całkowity zakaz mógłby mieć potencjalnie negatywny wpływ na szereg 

lokalnych społeczności przybrzeżnych i w nieuzasadniony sposób zakazać zrównoważonych 

praktyk tradycyjnego rybołówstwa przybrzeżnego z użyciem pławnic. Z uwagi na brak 

danych naukowych niemożliwe jest jeszcze dokonanie pomiaru takich skutków społeczno-

gospodarczych oraz oceny wpływu tradycyjnego rybołówstwa przybrzeżnego z użyciem 

pławnic na gatunki chronione. Niedostępne są również dane naukowe na temat tradycyjnego 

rybołówstwa przybrzeżnego z użyciem pławnic (w odniesieniu do przyłowów, odrzutów i 

rozmieszczenia). W związku z tym proponuje się umożliwienie państwom członkowskich 

zastosowania odstępstwa od całkowitego zakazu i zezwolenie na kontynuowanie niektórych 

obecnych praktyk połowowych z użyciem pławnic na określony czas, który pozwoli 

państwom członkowskim na zgromadzenie danych na temat tych praktyk. Po upływie tego 

okresu kontynuowanie obecnych praktyk połowowych z użyciem pławnic będzie dozwolone 

tylko za zgodą Komisji. Komisja będzie mogła wydać takie zezwolenie tylko w przypadku, 

gdy jest przekonana, że dana praktyka nie ma negatywnego wpływu na gatunki chronione lub 

gatunki niedozwolone. 

W przeciwieństwie do ogólnego braku danych naukowych na temat konsekwencji połowów 

na małą skalę z użyciem pławnic, bardzo poważny negatywny wpływ użycia pławnic o 

dużych oczkach na gatunki chronione, w szczególności waleni, na Morzu Śródziemnym 

(pławnice „ferrettara”) został już dobrze udokumentowany (patrz na przykład Di Natale i in., 

Przegląd połowów z użyciem pławnic zrealizowanych przez flotę włoską: rozkład gatunków, 

dane obserwatorów i rozłożenie w sieci. Trzecia konsultacja ekspertów dotycząca stada 

dużych ryb pelagicznych w Morzu Śródziemnym, Fuengirola, Hiszpania, 1994 r. Col. Vol. 

Sci. Pap. ICCAT, 44 (1): 226–235). Wprowadzenie całkowitego zakazu używania sieci 

„ferrettara” w Morzu Śródziemnym – bez możliwości wprowadzenia wyjątków – jest zatem 

rozwiązaniem koniecznym i proporcjonalnym. 

POPRAWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o 

wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 
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Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Przypadkowe połowy i zabijanie 

gatunków chronionych, zwłaszcza waleni, 

powinny być przedmiotem kompleksowych 

działań bez względu na rodzaj połowów i 

narzędzi, by można było zapewnić wysoki 

poziom ochrony, który ustanawia 

dyrektywa Rady 92/43/EWG1a, ze względu 

na wysoki stopień podatności tych 

gatunków na zagrożenia oraz obowiązek 

osiągnięcia dobrego stanu środowiska do 

2020 r. W tym celu Komisja powinna 

zaproponować ogólne ramy prawne 

służące zapewnieniu skutecznej ochrony 

waleni.   

 

 _______________ 

 1a Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 

maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 

(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7). 

 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) W obecnych unijnych ramach 

prawnych dotyczących pławnic 

stwierdzono słabe punkty i luki w 

przepisach, które okazały się łatwe do 

obejścia i nieskuteczne, biorąc pod uwagę 

rozwiązanie kwestii ochrony związanych z 

narzędziami połowowymi. 

(10) W obecnych unijnych ramach 

prawnych dotyczących pławnic 

stwierdzono słabe punkty i luki w 

przepisach, które okazały się łatwe do 

obejścia i nieskuteczne, biorąc pod uwagę 

rozwiązanie kwestii ochrony związanych z 

narzędziami połowowymi. Wszystkie 

istniejące luki prawne należy usunąć, aby 

zapewnić całkowity zakaz połowów z 
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użyciem pławnic w stosunku do gatunków 

daleko migrujących. 

 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (15a) Całkowity zakaz połowów na małą 

skalę z użyciem pławnic może mieć bardzo 

negatywne skutki społeczno-gospodarcze 

dla lokalnych społeczności przybrzeżnych 

oraz zrównoważonego rybołówstwa 

prowadzonego z użyciem pławnic na małą 

skalę, zgodnie z dawnymi tradycjami i 

technikami. Brak danych naukowych nie 

pozwala na precyzyjne oszacowanie tych 

skutków społeczno-gospodarczych ani na 

ocenę wpływu, jaki połowy prowadzone na 

małą skalę z użyciem pławnic wywierają 

na gatunki chronione. 

 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (15b) W celu spójnego uregulowania 

połowów prowadzonych z użyciem 

pławnic należy uwzględnić specyfikę 

poszczególnych regionów oraz 

działalności prowadzonej na małą skalę 

na obszarach przybrzeżnych w Unii. 

 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 



 

PE539.866v03-00 6/20 AD\1048126PL.doc 

PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) W świetle podanych wyżej powodów 

oraz w celu właściwego podejścia do 

kwestii ochrony, które to narzędzie 

połowowe nadal powoduje, a także aby 

osiągnąć cele w zakresie przepisów 

ochrony środowiska naturalnego i ich 

skutecznego i efektywnego egzekwowania, 

biorąc pod uwagę minimalne skutki 

społeczno-gospodarcze, konieczne jest 

wprowadzenie całkowitego zakazu 

zabierania na pokład lub stosowania 

wszelkich pławnic we wszystkich wodach 

Unii i przez wszystkie unijne statki 

rybackie, bez względu na to, czy działają 

na wodach Unii, czy poza nimi, a także w 

odniesieniu do statków spoza UE 

poławiających w wodach Unii. 

(16) Dowiedziono poważnych 

negatywnych skutków użycia pławnic o 

dużych oczkach na gatunki chronione, w 

szczególności waleni, na Morzu 

Śródziemnym. Dlatego na Morzu 

Śródziemnym konieczne jest 

wprowadzenie zakazu zabierania na pokład 

lub stosowania pławnic o oczkach siatki 

większych niż 50 mm. Państwa 

członkowskie powinny również gromadzić 

dane na temat utrzymujących się praktyk 

połowowych z użyciem pławnic, aby 

umożliwić Komisji ocenę środowiskowego 

i społeczno-gospodarczego wpływu tych 

praktyk połowowych. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 16 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) W celu uwzględnienia nowych 

informacji dotyczących środowiskowego i 

społeczno-gospodarczego wpływu 

utrzymujących się praktyk połowowych z 

użyciem pławnic należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z 

art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej w odniesieniu do 

wprowadzenia zakazu zabierania na 

pokład lub stosowania niektórych 

rodzajów pławnic. Szczególnie ważne jest, 

aby w czasie prac przygotowawczych 

Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 

w tym na poziomie ekspertów. 

Przygotowując i opracowując akty 

delegowane, Komisja powinna zapewnić 

jednoczesne, terminowe i odpowiednie 

przekazywanie stosownych dokumentów 
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Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Dla zachowania przejrzystości 

przepisów Unii konieczne jest także 

wykreślenie wszystkich innych przepisów 

dotyczących pławnic poprzez zmiany 

rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98, 

rozporządzenia (WE) nr 812/2004, 

rozporządzenia (WE) nr 2187/2005 i 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 

oraz uchylenie rozporządzenia (WE) 

nr 894/97. 

(17) Dla zachowania przejrzystości 

przepisów Unii konieczne jest także 

wykreślenie wszystkich przestarzałych 

przepisów dotyczących pławnic zawartych 

w rozporządzeniach Rady (WE) nr 894/97, 

(WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005. 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Statki dokonujące połowów z użyciem 

pławnic na małą skalę mogą potrzebować 

trochę czasu na dostosowanie się do nowej 

sytuacji oraz wymagać wprowadzenia 

okresu przejściowego. Niniejsze 

rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 

stycznia 2015 r., 

(18) Statki dokonujące połowów z użyciem 

pławnic na małą skalę mogą potrzebować 

trochę czasu na dostosowanie się do nowej 

sytuacji oraz wymagać wprowadzenia 

okresu przejściowego. Zakaz stosowania 

pławnic o oczkach siatki większych niż 50 

mm na Morzu Śródziemnym powinien 

obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 r. 

 

 

 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18a) Nowa sytuacja może mieć 

negatywne skutki społeczno-gospodarcze, 

których nie można na razie precyzyjnie 

określić ze względu na brak danych 

naukowych dotyczących lokalnych 

społeczności przybrzeżnych. Należy zatem 

przeznaczyć istotne środki z 

Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego na wspieranie rybaków w 

przechodzeniu na nowe, bardziej 

selektywne i zrównoważone narzędzia 

połowowe. 

 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18b) Wprowadzając jakikolwiek zakaz 

używania pławnic, należy w pełni 

uwzględnić większą rolę regionalnych 

komitetów doradczych i oprzeć się na 

pełnej i dokładnej ocenie skutków, 

uzupełnionej solidnymi danymi, z których 

jasno wynikałoby, gdzie używanie pławnic 

nadal stanowi istotny problem w 

dziedzinie środowiska. Taka szczegółowa 

ocena skutków nie została jeszcze 

przeprowadzona. W związku z tym 

wprowadzenie powszechnego zakazu 

używania pławnic na wszystkich wodach 

UE byłoby sprzeczne z wcześniejszym 

zobowiązaniem Komisji do promowania 

programu regionalizacji i pomocniczości. 
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Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 1 skreślony 

Zakres  

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 

do wszelkiej działalności połowowej 

objętej zakresem wspólnej polityki 

rybołówstwa, jak określono w art. 1 ust. 2 

rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 

 

Uzasadnienie 

Zamiast wprowadzać nowy akt prawny, należy raczej zaostrzyć obecne przepisy dotyczące 

połowów w użyciem pławnic. W związku z tym należy wykreślić z wniosku Komisji artykuły, 

które nie zmieniają obecnego prawodawstwa. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 2 skreślony 

Definicja  

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 

stosuje się definicje określone w art. 4 ust. 

1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 

 

2. Ponadto „pławnica” oznacza sieć 

składającą się z jednej lub więcej ścian 

siatki zawieszonych wspólnie i równolegle 

na nadborze lub nadborach, utrzymywaną 

na powierzchni wody lub na pewnej 

głębokości za pomocą urządzeń 

pływających, dryfującą z prądem osobno 

lub wraz z łodzią, z którą sieć może być 

połączona. Sieć może być wyposażona w 

urządzenia, które mają ją stabilizować lub 

ograniczać jej dryfowanie, takie jak 

zakotwiczenie lub oparcie na dnie 

 



 

PE539.866v03-00 10/20 AD\1048126PL.doc 

PL 

zamocowane z jednego końca sieci. 

Uzasadnienie 

Zamiast wprowadzać nowy akt prawny, należy raczej zaostrzyć obecne przepisy dotyczące 

połowów w użyciem pławnic. W związku z tym należy wykreślić z wniosku Komisji artykuły, 

które nie zmieniają obecnego prawodawstwa. Zaproponowana przez Komisję poprawiona 

definicja powinna zostać włączona do obecnych przepisów (patrz poprawki do art. 2 a 

(nowy), art. 4 ust. 2 lit. a) oraz art. 4 ust. 3 lit. a)). 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 a – wprowadzenie i punkt 1 (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 894/97 

Artykuł 11 – ustęp 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 Artykuł 2a 

 Zmiana rozporządzenia (WE) nr 894/97 

 W rozporządzeniu (WE) nr 894/97 

wprowadza się następujące zmiany: 

 1) art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. „Pławnica” oznacza sieć skrzelową 

utrzymywaną na powierzchni morza lub na 

pewnej głębokości za pomocą urządzeń 

pływających, dryfującą z prądem osobno 

lub wraz z łodzią, z którą sieć może być 

połączona.  Sieć może być wyposażona w 

urządzenia, które mają ją stabilizować i/lub 

ograniczać jej dryfowanie. 

„1. »Pławnica« oznacza sieć składającą się 

z jednej lub więcej ścian siatki 

zawieszonych wspólnie i równolegle na 

nadborze lub nadborach, utrzymywaną na 

powierzchni wody lub na pewnej 

głębokości za pomocą urządzeń 

pływających, dryfującą z prądem osobno 

lub wraz z łodzią, z którą sieć może być 

połączona. Sieć może być wyposażona w 

urządzenia, które mają ją stabilizować lub 

ograniczać jej dryfowanie, takie jak 

zakotwiczenie lub oparcie na dnie 

zamocowane z jednego końca sieci.” 

Uzasadnienie 

Definicja zaproponowana przez Komisję likwiduje obecne luki prawne i powinna zatem 

zostać wprowadzona do obecnych przepisów. 
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Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 a – punkt 2 (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 894/97 

Artykuł 11 a 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 2) art. 11a otrzymuje brzmienie: 

1. Od dnia 1 stycznia 2002 r. żaden statek 

nie może przetrzymywać na pokładzie lub 

używać do połowów jednej lub więcej 

pławnic przeznaczonych do odławiania 

gatunków wymienionych w załączniku 

VIII. 

„1. Żaden statek nie może posiadać na 

pokładzie lub używać do połowów jednej 

lub więcej pławnic przeznaczonych do 

odławiania gatunków wymienionych w 

załączniku VIII. 

2. Od dnia 1 stycznia 2002 r. zabrania się 

wyładowywania gatunków wymienionych 

w załączniku VIII, które zostały odłowione 

przy użyciu pławnic. 

2. Zabronione jest wyładowywanie 

gatunków wymienionych w załączniku 

VIII, które zostały odłowione przy użyciu 

pławnic. 

3. Do dnia 31 grudnia 2001 r. statek może 

przetrzymywać na pokładzie lub używać 

do połowów jedną lub więcej pławnic 

określonych w ust. 1 po uzyskaniu 

zezwolenia właściwych władz Państwa 

Członkowskiego bandery. W 1998 r. 

maksymalna liczba statków, które mogą 

uzyskać zezwolenie Państwa 

Członkowskiego do przetrzymywania na 

pokładzie lub używania do połowów jednej 

lub więcej pławnic, nie może przekroczyć 

60% statków rybackich, które używały 

jednej lub więcej pławnic w okresie 1995-

1997 r. 

3. Na Morzu Śródziemnym od dnia 1 

stycznia 2016 r. obowiązuje całkowity 

zakaz posiadania na pokładzie bądź 

wykorzystywania w połowach pławnic o 

rozmiarach oczek przekraczających 50 

mm. 

4. Państwa Członkowskie przekazują 

Komisji w odniesieniu do każdego 

gatunku docelowego do dnia 30 kwietnia 

każdego roku, wykaz statków 

posiadających zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie rybołówstwa przy 

użyciu pławnic określonych w ust. 3; w 

odniesieniu do roku 1998, informacja jest 

wysyłana nie później niż do dnia 31 lipca 

1998 r. 

4. Na Morzu Śródziemnym od dnia 1 

czerwca 2015 r. połowy z wykorzystaniem 

pławnic typu „ferrettara” są dozwolone 

wyłącznie pod warunkiem, że prowadzone 

są: 

 – przy pomocy pławnic o rozmiarze oczek 
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poniżej 50 mm; 

 – przy pomocy pławnic o długości poniżej 

400 m; 

 – z wykorzystaniem łodzi o długości 

poniżej 7 m; 

 – w odległości nieprzekraczającej 3 mil od 

brzegu; oraz 

 – przez maksymalny okres sześciu 

miesięcy rocznie.” 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 a – punkt 3 (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 894/97 

Artykuł 11 a a 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 3) dodaje się artykuły w brzmieniu: 

 „Artykuł 11aa 

 Począwszy od dnia 1 czerwca 2015 r. 

żaden statek, na którego pokładzie 

znajdują się pławnice, nie może 

jednocześnie posiadać na pokładzie 

innych rodzajów  narzędzi połowowych. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 a – punkt 3 (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 894/97 

Artykuł 11 a b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 11ab 

 1. Do dnia 31 maja 2017 r. każde państwo 

członkowskie przekazuje Komisji 

następujące informacje: 

 – spis rodzajów wykorzystywanych 

pławnic oraz ich definicje; 
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 – okres w każdym roku, podczas którego 

używa się pławnic; 

 – wykaz statków rybackich używających 

pławnic; 

 – kompleksowe badanie na temat połowów 

z użyciem pławnic w danym państwie 

członkowskim, obejmujące co najmniej 

trzy ubiegłe lata, a także zawierające co 

najmniej informacje dotyczące gatunków 

docelowych, przyłowów, odrzutów, 

odnośnego obszaru oraz przedziału 

czasowego; 

 – kompleksowe badanie wpływu obecnego 

używania pławnic na środowisko morskie 

oraz na morskie zasoby biologiczne, w tym 

gatunki docelowe i przyłowy, na gatunki 

chronione w świetle prawa Unii oraz na 

gatunki niedozwolone wymienione w 

załączniku VIII; 

 – w odniesieniu do każdego rodzaju 

pławnic, których dotyczy wniosek o 

zezwolenie, badanie na temat społeczno-

gospodarczego wpływu zakazu na lokalne 

społeczności. 

 2. Do dnia 31 maja 2018 r. Komisja – na 

podstawie informacji przekazanych przez 

państwa członkowskie – przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie na temat skutków 

środowiskowych i społeczno-

gospodarczych utrzymujących się praktyk 

połowowych z użyciem pławnic. 

 Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych dotyczących zakazu 

posiadania na pokładzie lub stosowania 

niektórych rodzajów pławnic, jeżeli jest 

przekonana, że dany rodzaj pławnic ma 

szkodliwy wpływ na gatunki chronione i 

niedozwolone, zgodnie z art. 11ac. 

 W następstwie przyjęcia aktu 

delegowanego zakazującego posiadania 

na pokładzie lub stosowania określonego 

rodzaju pławnic państwa członkowskie 

podejmują w stosownych przypadkach 

środki łagodzące ewentualny negatywny 
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wpływ społeczno-gospodarczy na 

społeczności przybrzeżne. 

 3. Zainteresowane państwo członkowskie 

przedstawia plan alokacji środków 

Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego na wsparcie rybaków w 

przechodzeniu z użycia pławnic na nowe 

narzędzia połowowe, bardziej selektywne i 

zrównoważone, uwzględniając badania na 

temat społeczno-gospodarczego wpływu 

zakazu na lokalne społeczności w 

odniesieniu do wszystkich typów pławnic. 

Plan należy wdrożyć jak najszybciej, aby 

umożliwić zmianę danych pławnic przed 

wejściem w życie zakazu połowów z ich 

wykorzystaniem. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 a – punkt 3 (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 894/97 

Artykuł 11 a c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 11ac 

 1. Powierzenie Komisji uprawnień do 

przyjęcia aktów delegowanych podlega 

warunkom określonym w niniejszym 

artykule. 

 2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 

11ab, powierza się Komisji na okres 

czterech lat od dnia 1 stycznia 2018 r. 

Komisja sporządza sprawozdanie 

dotyczące przekazania uprawnień nie 

później niż dziewięć miesięcy przed 

końcem tego okresu czterech lat. 

Przekazanie uprawnień zostaje 

automatycznie przedłużone na takie same 

okresy, chyba że Parlament Europejski 

lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 

przed końcem każdego okresu. 
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 3. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 11ab, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez 

Parlament Europejski lub przez Radę. 

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub w określonym w tej decyzji 

późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 

ważność jakichkolwiek już 

obowiązujących aktów delegowanych. 

 4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 

delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

 5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 

art. 11ab wchodzi w życie tylko jeśli 

Parlament Europejski albo Rada nie 

wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 

miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 

lub jeśli, przed upływem tego terminu, 

zarówno Parlament Europejski, jak i 

Rada poinformowały Komisję, że nie 

wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 

się o dwa miesiące z inicjatywy 

Parlamentu Europejskiego lub Rady.” 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 3 skreślony 

Zakaz stosowania pławnic  

Zakazuje się:   

a) poławiania jakichkolwiek morskich 

zasobów biologicznych za pomocą pławnic 

oraz 

 

b) posiadania wszelkiego rodzaju pławnic  
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na statkach rybackich. 

Uzasadnienie 

Zamiast wprowadzać nowy akt prawny, należy raczej zaostrzyć obecne przepisy dotyczące 

połowów w użyciem pławnic. W związku z tym należy wykreślić z wniosku Komisji artykuły, 

które nie zmieniają obecnego prawodawstwa. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 

Rozporządzenie (WE) nr 850/98 

Artykuł 20 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W rozporządzeniu (WE) nr 850/98 

skreśla się art. 20 ust. 3. 

skreślony 

Uzasadnienie 

W art. 20 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 850/98 zezwala się na połów śledzia z użyciem 

pławnic na pewnym obszarze wschodniego wybrzeża Irlandii i Irlandii Północnej po 

spełnieniu określonych warunków; połów ten jest uznawany za zrównoważony i powinien 

zatem być dozwolony. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a 

Rozporządzenie (WE) nr 812/2004 

Artykuł 1 a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) skreśla się art. 1a; a) art. 1a otrzymuje brzmienie: 

 „»Pławnica« oznacza sieć składającą się z 

jednej lub więcej ścian siatki 

zawieszonych wspólnie i równolegle na 

nadborze lub nadborach, utrzymywaną na 

powierzchni wody lub na pewnej 

głębokości za pomocą urządzeń 

pływających, dryfującą z prądem osobno 

lub wraz z łodzią, z którą sieć może być 

połączona. Sieć może być wyposażona w 
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urządzenia, które mają ją stabilizować lub 

ograniczać jej dryfowanie, takie jak 

zakotwiczenie lub oparcie na dnie 

zamocowane z jednego końca sieci.” 

Uzasadnienie 

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość zezwolenia – przy ściśle określonych 

warunkach – na połowy na małą skalę z użyciem pławnic. Dlatego należy utrzymać obecne 

przepisy rozporządzenia (WE) nr 812/2004 dotyczące połowów na małą skalę z użyciem 

pławnic. Nowa definicja pławnicy zaproponowana przez Komisję likwiduje obecne luki 

prawne i powinna zatem zostać wprowadzona do rozporządzenia (WE) nr 812/2004. Należy 

jednak zauważyć, że w załączniku I punkty A lit. b) oraz E lit. b), które dotyczą połowów z 

użyciem pławnic na Morzu Bałtyckim, są przestarzałe i należy je wykreślić. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c 

Rozporządzenie (WE) nr 812/2004 

Załącznik III – punkt D 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) w załączniku III skreśla się pkt D. skreślony 

Uzasadnienie 

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość zezwolenia – przy ściśle określonych 

warunkach – na połowy na małą skalę z użyciem pławnic. Dlatego należy utrzymać obecne 

przepisy dotyczące połowów na małą skalę z użyciem pławnic. Załącznik III punkt D 

rozporządzenia (WE) nr 812/2004 stanowi, że połowy z użyciem sieci dryfujących będą 

monitorowane na określonych obszarach Oceanu Atlantyckiego pod kątem przypadkowego 

odłowu waleni. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 

Rozporządzenie (WE) nr 2187/2005Artykuł 2 – litera o, artykuły 9 i 10  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W rozporządzeniu (WE) nr 2187/2005 

skreśla się art. 2 lit. o) oraz art. 9 i 10. 

3. W rozporządzeniu (WE) nr 2187/2005 

wprowadza się następujące zmiany:  
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 a) art. 2 lit. o) otrzymuje brzmienie: 

 „o) »pławnica« oznacza sieć składającą 

się z jednej lub więcej ścian siatki 

zawieszonych wspólnie i równolegle na 

nadborze lub nadborach, utrzymywaną na 

powierzchni wody lub na pewnej 

głębokości za pomocą urządzeń 

pływających, dryfującą z prądem osobno 

lub wraz z łodzią, z którą sieć może być 

połączona. Sieć może być wyposażona w 

urządzenia, które mają ją stabilizować lub 

ograniczać jej dryfowanie, takie jak 

zakotwiczenie lub oparcie na dnie 

zamocowane z jednego końca sieci.”; 

 b) art. 9 otrzymuje brzmienie: 

 „Artykuł 9 

 Zakaz połowów z użyciem pławnic 

 Zabrania się posiadania pławnic na 

pokładzie lub używania ich do połowów.”; 

 c) skreśla się art. 10. 

Uzasadnienie 

Należy utrzymać całkowity zakaz połowów z użyciem pławnic w wodach Morza Bałtyckiego, 

cieśnin Bełt i Sund wprowadzony rozporządzeniem (WE) nr 2187/2005. Definicja pławnicy 

zaproponowana przez Komisję likwiduje obecne luki prawne i powinna zatem zostać 

wprowadzona do rozporządzenia (WE) nr 2187/2005. Przepisy dotyczące tymczasowych 

odstępstw od zakazu połowów z użyciem pławnic w roku 2006 i 2007 są przestarzałe i należy 

je wykreślić. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 4 

Rozporządzenie (WE) nr 1967/2006 

Załącznik II – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W rozporządzeniu (WE) nr 1967/2006 

załącznik II akapit „Definicje” pkt 1) 

skreśla się wyrazy „i dryfujących”. 

skreślony 
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Uzasadnienie 

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość zezwolenia – przy ściśle określonych 

warunkach – na połowy na małą skalę z użyciem pławnic. Dlatego należy utrzymać obecne 

przepisy dotyczące połowów na małą skalę z użyciem pławnic. W załączniku II 

rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 ustanowiono wymogi związane z cechami narzędzi 

połowowych używanych na Morzu Śródziemnym. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 5 skreślony 

Uchylenie  

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 

894/97. 

 

Uzasadnienie 

Zamiast wprowadzać nowy akt prawny, należy raczej zaostrzyć przepisy rozporządzenia (WE) 

nr 894/97 dotyczące połowów w użyciem pławnic. 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2015 r. 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 

z dniem ...*. 

 ________ 

 * 20 dni od daty publikacji niniejszego 

rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym. 
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