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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Środki techniczne to przepisy regulujące, jak, gdzie i kiedy rybacy mogą prowadzić połowy; 

pełnią one istotną rolę w zapewnianiu zrównoważenia środowiskowego prowadzonych 

połowów. Zważywszy, że niepokojąco wiele stad ryb w wodach europejskich nadal ulega 

przełowieniu, a poziom przyłowów gatunków innych niż docelowe często pozostaje wysoki 

pomimo wielkich wysiłków podejmowanych w celu rozwiązania tych problemów za pomocą 

zmian regulacyjnych, wyraźnie widać, że obecna struktura regulacyjna w zakresie środków 

technicznych nie spełnia optymalnie swojego zadania. Zwłaszcza w związku z przyjęciem 

nowego rozporządzenia podstawowego w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) 

kluczowe znaczenie ma teraz dostosowanie ramowych środków technicznych tak, by spełniały 

one cele określone w WPRyb. Ponadto aby zapewnić zrównoważoną eksploatację naszych 

zasobów rybnych, a także chronić gatunki i siedliska wrażliwe, nowe środki techniczne muszą 

być zgodne z prawodawstwem i zobowiązaniami Unii w zakresie środowiska. 

Wniosek Komisji stanowi krok we właściwym kierunku. Aby zapewnić większy sukces w 

przyszłości, rybołówstwem należy zarządzać proaktywnie oraz we współpracy z rybakami i 

wszystkimi innymi zainteresowanymi stronami. Regionalizacja środków technicznych – we 

właściwych ramach oraz pod warunkiem, że proces regionalizacji będzie odpowiadać 

wspólnym celom i zmierzać do osiągnięcia obecnych lub wyższych poziomów zobowiązań 

Unii w zakresie środowiska – stanowi szansę na taką poprawę zarządzania. Aby stało się 

całkowicie jasne, że proces regionalizacji musi przebiegać w kontekście obecnie realizowanych 

celów, w całym tekście należy wyraźniej dodać i uwzględnić przepisy związane zwłaszcza z 

dyrektywami ptasią i siedliskową (dyrektywa 92/43/EWG i 2009/147/WE). 

Ponadto niektóre aspekty wniosku Komisji należy też lepiej sformułować, aby lepiej zapewnić 

skuteczność nowego podejścia, zważywszy, że nowe środki techniczne muszą również być 

zgodne z innymi zasadami dotyczącymi rybołówstwa i zarządzania środowiskowego w Unii. 

Po pierwsze, polityka rybołówstwa musi mieć podstawy naukowe: decyzje dotyczące 

zarządzania naszymi wspólnymi zasobami naturalnymi muszą opierać się na jak 

najdokładniejszych danych, bazować na najlepszych dostępnych opiniach naukowych, 

podawanych do wiadomości publicznej oraz podlegających przeglądowi, zaś w przypadku 

niewiarygodnych danych lub niejednoznacznych opinii naukowych należy stosować podejście 

ostrożnościowe. Po drugie – zwłaszcza w związku z przejściem na zarządzanie oparte na 

wynikach – przepisy dotyczące wdrażania, monitorowania i egzekwowania muszą odpowiadać 

celowi. Państwa członkowskie powinny też wykorzystywać nowe przepisy ramowe oraz 

proaktywne podejście regulacyjne sprzyjające włączeniu zainteresowanych stron, aby tworzyć 

nową kulturę przestrzegania prawa. 

Z punktu widzenia ochrony środowiska nowe przepisy ramowe dotyczące środków 

technicznych powinny przede wszystkim zapewniać prawidłową podstawę dla środków 

technicznych oraz właściwe warunki, w jakich powinna odbywać się regionalizacja. 

Oczywiście przepisy ramowe muszą również umożliwiać szybką reakcję w przypadkach, gdy 

z danych i opinii naukowych wynika, że nie funkcjonują one optymalnie. W związku z tym 

nowe środki techniczne powinny nie tylko prowadzić do nowych celów, lecz także służyć 

osiągnięciu celów już określonych; nieosiągnięcie celów oznaczałoby, że środki techniczne są 

niewłaściwe. 

POPRAWKI 
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Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

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

wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka   1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) Uproszczenie istniejących 

przepisów jest niezbędne do ich lepszego 

zrozumienia i akceptacji przez 

operatorów, organy krajowe i 

zainteresowane strony. Należy promować 

uczestnictwo sektora w podejmowaniu 

decyzji. Należy zwracać uwagę na to, aby 

nie osłabiać norm dotyczących ochrony i 

zrównoważenia. 

 

Poprawka   2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) W stosownych przypadkach środki 

techniczne powinny mieć zastosowanie do 

połowów rekreacyjnych, które mogą mieć 

istotny wpływ na stada ryb i gatunki 

skorupiaków. 

(6) Środki techniczne powinny mieć 

zastosowanie do połowów rekreacyjnych, 

które mogą mieć istotny wpływ na 

środowisko morskie, stada ryb i inne 

gatunki. 

 

Poprawka   3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Należy kompleksowo zająć się 

kwestią przypadkowego odławiania i 

zabijania gatunków chronionych w 

odniesieniu do wszystkich rodzajów 

połowów i narzędzi, zważywszy na ścisły 

poziom ochrony przyznany im na mocy 

dyrektywy Rady 92/43/EWG, na ich 
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wysoki poziom narażenia oraz na 

zobowiązanie do osiągnięcia dobrego 

stanu środowiska do 2020 r. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Aby dokonać oceny skuteczności 

środków technicznych, należy ustalić 

wartości docelowe dotyczące poziomów 

niezamierzonych połowów, poziomów 

przyłowów wrażliwych gatunków i zakresu 

negatywnego wpływu połowów na 

siedliska dna morskiego, które 

odpowiadają celom WPRyb, przepisom 

prawa unijnego w dziedzinie ochrony 

środowiska (zwłaszcza dyrektywie Rady 

92/43 i dyrektywie 2000/60/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady21) oraz 

najlepszym praktykom międzynarodowym. 

(9) Aby dokonać oceny skuteczności 

środków technicznych, należy ustalić 

wartości docelowe dotyczące poziomów 

niezamierzonych połowów, poziomów 

przyłowów wrażliwych gatunków i zakresu 

negatywnego wpływu połowów na 

siedliska dna morskiego, które 

odpowiadają celom WPRyb, przepisom 

prawa unijnego w dziedzinie ochrony 

środowiska (zwłaszcza dyrektywie Rady 

92/43, dyrektywie 2009/147/WE i 

dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady21) oraz najlepszym 

praktykom międzynarodowym. 

__________________ __________________ 

21 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2000 r. ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie 

polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 

22.12.2000, s. 1). 

21 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2000 r. ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie 

polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 

22.12.2000, s. 1). 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) W przypadku rzadkich gatunków 

ryb, takich jak pewne gatunki rekinów i 

płaszczek, nawet ograniczona działalność 

połowowa mogłaby stanowić poważne 

zagrożenie dla ich ochrony. W celu 

ochrony takich gatunków należy 

(15) W przypadku gatunków ryb, które 

są rzadkie lub których charakterystyka 

biologiczna szczególnie naraża je na 

nadmierną eksploatację, takich jak pewne 

gatunki rekinów i płaszczek, nawet 

ograniczona działalność połowowa 
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wprowadzić ogólny zakaz ich połowów. mogłaby stanowić poważne zagrożenie dla 

ich ochrony. W celu ochrony takich 

gatunków należy wprowadzić ogólny 

zakaz ich połowów. 

 

Poprawka   6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Należy zakazać praktyk selekcji 

jakościowej i powodowania wyślizgiwania 

się, z wyjątkiem przypadków, w których 

wprowadza się odstępstwa w ramach 

obowiązku wyładunku. 

(22) Należy zakazać praktyk selekcji 

jakościowej i powodowania wyślizgiwania 

się. Powodowanie wyślizgiwania się może 

być dozwolone wyłącznie w przypadkach, 

w których wprowadza się odstępstwa w 

ramach obowiązku wyładunku, oraz 

wyłącznie, gdy wraz z odstępstwami 

wprowadza się wymogi dotyczące 

gromadzenia danych. 

Uzasadnienie 

Slipping is a method to handle fish prior to hauling it on board, meaning that the sorting 

takes place already in the water. It is therefore in line with the intention of exemptions from 

the landing obligation in cases where high survivability rates have been proven. High-

grading is an economic choice for discarding low priced fish already on board. This practice 

may have tremendous effects on the different species according to their survival capacities, 

e.g.nephrops with survival rates are above 90% vs other species such as sole. Therefore a 

different approach shall be taken concerning these 2 practices 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Jeżeli na poziomie regionalnym nie 

obowiązują środki techniczne, należy 

stosować określone normy podstawowe. Te 

normy podstawowe powinny wynikać z 

istniejących środków technicznych, przy 

uwzględnieniu opinii STECF i zdania 

zainteresowanych stron. Powinny one 

obejmować podstawowe rozmiary oczek 

(24) Jeżeli na poziomie regionalnym nie 

obowiązują środki techniczne, należy 

stosować określone normy podstawowe. Te 

normy podstawowe powinny wynikać z 

istniejących środków technicznych, przy 

uwzględnieniu opinii STECF i zdania 

zainteresowanych stron. Powinny one 

obejmować podstawowe rozmiary oczek 
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sieci ciągnionych i stawnych, minimalne 

rozmiary odniesienia do celów ochrony, 

obszary zamknięte lub objęte 

ograniczeniami dostępu, środki ochrony 

przyrody służące zmniejszeniu przyłowów 

ssaków morskich i ptaków morskich na 

niektórych obszarach oraz wszelkie inne 

obowiązujące obecnie środki specyficzne 

dla danego regionu, które są nadal 

konieczne do zapewnienia, że cele ochrony 

są osiągane, do czasu gdy odpowiednie 

środki zostaną wprowadzone w ramach 

regionalizacji. 

sieci ciągnionych i stawnych, minimalne 

rozmiary odniesienia do celów ochrony, 

obszary zamknięte lub objęte 

ograniczeniami dostępu, środki ochrony 

przyrody służące zminimalizowaniu oraz, 

w miarę możliwości, eliminacji przyłowów 

ssaków morskich i ptaków morskich na 

niektórych obszarach oraz wszelkie inne 

obowiązujące obecnie środki specyficzne 

dla danego regionu, które są nadal 

konieczne do zapewnienia, że cele ochrony 

są osiągane, do czasu gdy odpowiednie 

środki zostaną wprowadzone w ramach 

regionalizacji. 

 

Poprawka   8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Państwa członkowskie mogą we 

współpracy z zainteresowanymi stronami 

opracowywać wspólne zalecenia dotyczące 

właściwych środków technicznych, które 

odbiegają od norm podstawowych, 

zgodnie z procesem regionalizacji 

określonym w WPRyb. 

(25) Państwa członkowskie powinny we 

współpracy z zainteresowanymi stronami 

opracowywać wspólne zalecenia dotyczące 

właściwych środków technicznych, 

zgodnie z procesem regionalizacji 

określonym w WPRyb, nawet w 

przypadku braku planu wieloletniego. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Takie środki techniczne 

ustanowione na poziomie regionalnym 

powinny być co najmniej równoważne 

normom podstawowym pod względem 

modeli eksploatacji i ochrony wrażliwych 

gatunków i siedlisk. 

(26) Takie środki techniczne 

ustanowione na poziomie regionalnym 

powinny mieć na celu osiągnięcie 

wysokiego stopnia zrównoważenia 

środowiskowego oraz być co najmniej 

równoważne normom podstawowym pod 

względem modeli eksploatacji i ochrony 

wrażliwych gatunków i siedlisk. 

Regionalne środki techniczne należy 

przyjąć na podstawie najlepszych 
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dostępnych opinii naukowych. 

 

Poprawka   10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (26a) Regionalizacja powinna być 

wykorzystywana jako narzędzie służące 

zachęcaniu do uczestnictwa wszystkich 

właściwych zainteresowanych stron, w 

tym organizacji pozarządowych, oraz 

nadawaniu uprawnień rybakom i 

wspieraniu ich zaangażowania, aby mogli 

ściśle współpracować z państwami 

członkowskimi, komitetami doradczymi i 

naukowcami w celu tworzenia 

dostosowanych do potrzeb środków, 

uwzględniających specyfikę każdego 

obszaru połowowego i zabezpieczających 

ich warunki środowiskowe. 

 

Poprawka   11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (26b) Decyzje podejmowane przez 

regionalne grupy państw członkowskich w 

ramach regionalizacji powinny spełniać te 

same normy nadzoru demokratycznego co 

decyzje podejmowane w danych 

państwach członkowskich. 

 

Poprawka   12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 27 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (27a) Jeżeli tylko jedno państwo 
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członkowskie ma bezpośredni interes w 

zarządzaniu, możliwe jest zaproponowanie 

indywidualnych środków technicznych, 

zmieniających istniejące środki ochrony, z 

zastrzeżeniem konsultacji z właściwymi 

komitetami doradczymi. 

 

Poprawka   13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 28 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Przy opracowaniu wspólnych 

zaleceń służących wprowadzaniu w 

planach wieloletnich alternatywnych 

wielkości oczek sieci lub narzędzi 

dokonujących selekcji gatunkowej, 

regionalne grupy państw członkowskich 

powinny gwarantować uzyskiwanie dzięki 

takim narzędziom przynajmniej podobnej 

lub większej selektywności jak w 

przypadku narzędzi określonych w 

normach podstawowych. 

(28) Przy opracowaniu wspólnych 

zaleceń służących wprowadzaniu 

alternatywnych wielkości oczek sieci lub 

narzędzi dokonujących selekcji 

gatunkowej, regionalne grupy państw 

członkowskich powinny gwarantować 

uzyskiwanie dzięki takim narzędziom 

przynajmniej podobnej lub większej 

selektywności jak w przypadku narzędzi 

określonych w normach podstawowych. 

 

Poprawka   14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 29 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(29) Przy opracowywaniu wspólnych 

zaleceń w celu zmiany lub ustanowienia w 

planach wieloletnich nowych obszarów 

zamkniętych lub objętych ograniczeniami 

dostępu, służących ochronie młodocianych 

osobników i skupisk tarłowych, regionalne 

grupy państw członkowskich powinny 

określić specyfikacje, zakres, czas trwania, 

ograniczenia dotyczące narzędzi 

połowowych oraz mechanizmy 

monitorowania i kontroli. 

(29) Przy opracowywaniu wspólnych 

zaleceń w celu zmiany lub ustanowienia 

nowych obszarów zamkniętych lub 

objętych ograniczeniami dostępu, 

służących ochronie młodocianych 

osobników i skupisk tarłowych, regionalne 

grupy państw członkowskich powinny 

określić specyfikacje, zakres, czas trwania, 

ograniczenia dotyczące narzędzi 

połowowych oraz mechanizmy 

monitorowania i kontroli. 
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Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 30 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(30) Przy opracowywaniu wspólnych 

zaleceń w celu zmiany lub ustanowienia w 

planach wieloletnich minimalnych 

rozmiarów odniesienia do celów ochrony 

regionalne grupy państw członkowskich 

powinny zapewnić, że osiągnięcie celów 

WPRyb nie zostanie zagrożone oraz 

zagwarantować przestrzeganie ochrony 

młodocianych osobników gatunków 

morskich, przy jednoczesnym 

zapewnieniu, że na rynku nie dochodzi do 

zakłóceń i że nie istnieje rynek dla ryb o 

rozmiarach mniejszych od minimalnego 

rozmiaru odniesienia do celów ochrony. 

(30) Przy opracowywaniu wspólnych 

zaleceń w celu zmiany lub ustanowienia 

minimalnych rozmiarów odniesienia do 

celów ochrony regionalne grupy państw 

członkowskich powinny zapewnić 

osiągnięcie celów WPRyb przez 

zagwarantowanie przestrzegania ochrony 

młodocianych osobników gatunków 

morskich, przy jednoczesnym 

zapewnieniu, aby na rynku nie dochodziło 

do zakłóceń i aby nie istniał rynek dla ryb 

o rozmiarach mniejszych od minimalnego 

rozmiaru odniesienia do celów ochrony. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 31 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(31) Wprowadzenie doraźnych 

zamknięć w połączeniu z przepisami o 

przenoszeniu się jako dodatkowego środka 

służącego ochronie osobników 

młodocianych lub skupisk tarłowych 

powinno być dozwolone w ramach 

wspólnych zaleceń jako jedna z 

możliwości. Warunki ustanawiania i 

znoszenia tych obszarów oraz mechanizmy 

kontroli i monitorowania należy określić w 

odpowiednich wspólnych zaleceniach. 

(31) Wprowadzenie doraźnych 

zamknięć w połączeniu z przepisami o 

przenoszeniu się jako dodatkowego środka 

służącego ochronie osobników 

młodocianych lub skupisk tarłowych lub 

gatunków wrażliwych powinno być 

dozwolone w ramach wspólnych zaleceń 

jako jedna z możliwości. Warunki 

ustanawiania i znoszenia tych obszarów 

oraz mechanizmy kontroli i monitorowania 

należy określić w odpowiednich 

wspólnych zaleceniach. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 32 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) Na podstawie naukowej oceny 

wpływu narzędzi innowacyjnych, 

należycie ocenionego przez STECF, 

stosowanie lub rozszerzone stosowanie 

nowatorskich narzędzi, takich jak włok 

wytwarzający impulsy elektryczne, 

mogłoby zostać uwzględnione jako jedna z 

możliwości we wspólnych zaleceniach 

regionalnych grup państw członkowskich. 

Stosowanie innowacyjnych narzędzi 

połowowych nie powinno być dozwolone, 

jeżeli ocena naukowa wskazuje, że ich 

stosowanie będzie prowadzić do 

negatywnego wpływu na wrażliwe 

siedliska i gatunki niebędące gatunkami 

docelowymi. 

(32) Na podstawie naukowej oceny 

wpływu narzędzi innowacyjnych, 

należycie ocenionego przez STECF, 

stosowanie lub rozszerzone stosowanie 

nowatorskich narzędzi, takich jak włok 

wytwarzający impulsy elektryczne, 

mogłoby zostać uwzględnione jako jedna z 

możliwości we wspólnych zaleceniach 

regionalnych grup państw członkowskich. 

Stosowanie innowacyjnych narzędzi 

połowowych nie powinno być dozwolone, 

jeżeli ocena naukowa wskazuje, że ich 

stosowanie będzie prowadzić do 

bezpośredniego lub skumulowanego 

negatywnego wpływu na siedliska 

morskie, zwłaszcza siedliska wrażliwe, lub 

gatunki niebędące gatunkami docelowymi. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 33 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) W celu zminimalizowania 

przyłowów wrażliwych gatunków i 

wpływu narzędzi połowowych na wrażliwe 

siedliska regionalne grupy państw 

członkowskich powinny opracować 

dodatkowe środki łagodzące, aby 

ograniczyć wpływ połowów na wrażliwe 

gatunki i siedliska. Jeżeli dowody naukowe 

wykazują, że istnieje poważne zagrożenie 

dla stanu ochrony takich gatunków i 

siedlisk, wówczas państwa członkowskie 

powinny wprowadzić dodatkowe 

ograniczenia dotyczące budowy i 

użytkowania określonych narzędzi 

połowowych lub nawet całkowity zakaz 

ich stosowania w danym regionie. Takie 

przepisy mogłyby w szczególności być 

stosowane w odniesieniu do sieci 

dryfujących, które w niektórych obszarach 

doprowadziły do znacznych odłowów 

(33) W celu zminimalizowania oraz, w 

miarę możliwości, eliminacji przyłowów 

wrażliwych gatunków i wpływu narzędzi 

połowowych na wrażliwe siedliska 

regionalne grupy państw członkowskich 

powinny opracować dodatkowe środki 

łagodzące, aby ograniczyć wpływ 

połowów na wrażliwe gatunki i siedliska. 

Jeżeli dowody naukowe wykazują, że 

istnieje zagrożenie dla stanu ochrony 

takich gatunków i siedlisk, wówczas 

państwa członkowskie powinny 

wprowadzić dodatkowe ograniczenia 

dotyczące budowy i użytkowania 

określonych narzędzi połowowych lub 

nawet całkowity zakaz ich stosowania w 

danym regionie. Takie przepisy mogłyby w 

szczególności być stosowane w 

odniesieniu do sieci dryfujących, które w 

niektórych obszarach doprowadziły do 
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waleni i ptaków morskich. znacznych odłowów waleni i ptaków 

morskich. 

 

Poprawka   19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 38 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(38) Uprawnienia do przyjmowania 

aktów zgodnie z art. 290 Traktatu należy 

przekazać Komisji w celu aktualizacji 

wykazu ryb i skorupiaków, których 

ukierunkowane połowy są zakazane, 

aktualizacji wykazu wrażliwych obszarów, 

na których należy ograniczyć połowy, 

przyjęcia środków technicznych jako część 

planów wieloletnich oraz przyjęcia 

środków technicznych jako część 

tymczasowych planów dotyczących 

odrzutów. 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 Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie. 

(38) Uprawnienia do przyjmowania 

aktów zgodnie z art. 290 Traktatu należy 

przekazać Komisji w celu aktualizacji 

wykazu ryb i skorupiaków, których 

ukierunkowane połowy są zakazane, 

aktualizacji wykazu wrażliwych obszarów, 

na których należy ograniczyć połowy, 

przyjęcia środków technicznych w ramach 

planów wieloletnich oraz przyjęcia 

środków technicznych w ramach 

tymczasowych planów dotyczących 

odrzutów. Szczególnie ważne jest, aby w 

czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 

poziomie ekspertów i w oparciu o ocenę 

STECF. Przygotowując i opracowując 

akty delegowane, Komisja powinna 

zapewnić jednoczesne, terminowe i 

odpowiednie przekazywanie stosownych 

dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie. 

Uzasadnienie 

Wszystkie przyjmowane środki techniczne powinny być uzależnione od pozytywnej oceny 

Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF). Zgodnie z 

WPRyb komitet ten istnieje w celu zapewniania rzetelnych opinii naukowych. Z tego względu 

wszystkie środki techniczne powinny być oceniane przez STECF, ponieważ wpływ tych 

środków na obszary lub gatunki niebędące gatunkami docelowymi może być nieznany lub 

jeszcze niezbadany. 

 

Poprawka   20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jako narzędzia wspierające 

realizację wspólnej polityki rybołówstwa 

(WPRyb) środki techniczne przyczyniają 

się do osiągania celów WPRyb 

określonych w art. 2 rozporządzenia (UE) 

nr 1380/2013, w szczególności w ust. 2, 3 i 

5 lit. a) oraz j) tego artykułu. 

1. Jako narzędzia wspierające 

realizację wspólnej polityki rybołówstwa 

(WPRyb) środki techniczne przyczyniają 

się do osiągania celów WPRyb 

określonych w art. 2 rozporządzenia (UE) 

nr 1380/2013, w szczególności w ust. 1, 2, 

3 i 5 lit. a), i) oraz j) tego artykułu. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zoptymalizować modele 

eksploatacji w celu ochrony młodocianych 

osobników i skupisk tarłowych gatunków 

morskich, 

a) zapewnić zrównoważone modele 

eksploatacji, gwarantujące zachowanie 

zasobów rybnych i ochronę osobników 

wrażliwych ze względu na rozmiar lub 

wiek, w szczególności młodocianych 

osobników i skupisk tarłowych gatunków 

morskich, 

 

Poprawka   22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zagwarantować, aby przyłowy 

gatunków morskich wymienionych w 

dyrektywach 92/43/EWG i 2009/147/WE 

oraz innych wrażliwych gatunków, były 

ograniczone do minimum i w miarę 

możliwości eliminowane, tak by nie 

stanowiły zagrożenia dla stanu ochrony 

tych gatunków, 

b) zagwarantować, aby przyłowy 

gatunków morskich wymienionych w 

dyrektywach 92/43/EWG i 2009/147/WE 

oraz innych wrażliwych gatunków, były 

ograniczone do minimum i w miarę 

możliwości eliminowane, 

 

Poprawka   23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) zapewnić, aby wpływ rybołówstwa 

na środowisko na siedliska morskie był 

ograniczony do minimum i w miarę 

możliwości eliminowany, tak by nie 

stanowił zagrożenia dla stanu ochrony 

tych siedlisk, 

c) zapewnić, aby wpływ rybołówstwa 

na środowisko na siedliska morskie był 

ograniczony do minimum i w miarę 

możliwości eliminowany, 

 

Poprawka   24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

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

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) zapewnić spełnienie kryteriów dla 

wskaźników 1, 3, 4 i 6 określonych w 

części B załącznika do decyzji Komisji 

2010/477/UE. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Celem środków technicznych jest: (Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

   

 

Poprawka   26 

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 nie przekraczały wielkości 

określonej we wspólnych zaleceniach 

regionalnych grup państw członkowskich 

oraz były zgodne z planami dotyczącymi 

odrzutów, przy jednoczesnym 
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uwzględnieniu zróżnicowania gatunków 

ryb i narzędzi połowowych, 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zapewnienie, by przyłowy ssaków 

morskich, gadów morskich, ptaków 

morskich i innych gatunków 

wykorzystywanych do celów innych niż 

handlowe nie przekraczały poziomów 

określonych w przepisach prawa unijnego i 

porozumieniach międzynarodowych, 

b) zapewnienie, by przyłowy ssaków 

morskich, gadów morskich, ptaków 

morskich i innych gatunków 

wykorzystywanych do celów innych niż 

handlowe nie przekraczały poziomów 

określonych w przepisach prawa unijnego i 

porozumieniach międzynarodowych, w 

celu stopniowej eliminacji takich 

przyłowów, 

 

Poprawka   28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) zapewnienie, by wpływ 

działalności połowowej na siedliska dna 

morskiego nie przekraczał poziomu 

niezbędnego do osiągnięcia dobrego stanu 

środowiska dla każdego typu siedlisk 

ocenionych w ramach dyrektywy 

2008/56/WE w każdym regionie lub 

podregionie morskim, zarówno w 

odniesieniu do jakości siedlisk naturalnych 

jak i zasięgu obszarowego, w ramach 

którego należy osiągnąć wymagane 

poziomy. 

c) zapewnienie, by wpływ 

działalności połowowej na siedliska 

morskie, w tym wrażliwe siedliska dna 

morskiego, został zmniejszony do 

minimum i był utrzymywany poniżej 
poziomu niezbędnego do osiągnięcia 

dobrego stanu środowiska, w szczególności 

dla każdego typu siedlisk ocenionych w 

ramach dyrektywy 2008/56/WE w każdym 

regionie lub podregionie morskim, 

zarówno w odniesieniu do jakości siedlisk 

naturalnych, jak i zasięgu obszarowego, w 

ramach którego należy osiągnąć wymagane 

poziomy, w celu zagwarantowania 

spełnienia kryteriów przewidzianych dla 

wskaźnika 6 określonego w części B 

załącznika do decyzji Komisji 

2010/477/UE; 
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Poprawka   29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) zapewnienie, by niezamierzone 

przyłowy ryb były sukcesywnie i stopniowo 

eliminowane w celu zagwarantowania 

spełnienia kryteriów przewidzianych dla 

wskaźników 1, 3 i 4 określonych w części 

B załącznika do decyzji Komisji 

2010/477/UE. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) „model eksploatacji” oznacza 

sposób rozłożenia presji połowowej w 

stosunku do struktury wiekowej stada; 

(1) „model eksploatacji” oznacza 

sposób rozłożenia presji połowowej w 

stosunku do struktury wiekowej i 

wielkościowej stada; 

 

Poprawka   31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) „połowy selektywne” oznaczają 

zdolność metod połowowych do 

zlokalizowania i chwytania ryb i 

skorupiaków w zależności od rozmiaru i 

rodzaju gatunku, co w trakcie połowów 

umożliwia uniknięcie połowu organizmów 

niedocelowych lub wypuszczenie ich w 

nieuszkodzonym stanie; 

(3) „połowy selektywne” oznaczają 

zdolność metod połowowych do 

zlokalizowania i chwytania ryb i 

skorupiaków w zależności od rozmiaru i 

rodzaju gatunku, co w trakcie połowów 

umożliwia uniknięcie połowu organizmów 

niedocelowych i młodocianych osobników 

gatunków podlegających regulacji lub 

wypuszczenie ich w nieuszkodzonym 

stanie; 
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Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) „stan ochrony siedliska 

przyrodniczego” oznacza ochronę siedlisk 

zdefiniowaną w art. 1 lit. e) dyrektywy 

92/43/EWG; 

 

Poprawka   33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) „połowy rekreacyjne” oznaczają 

niekomercyjną działalność połowową, w 

przypadku której morskie żywe zasoby 

wodne są eksploatowane do celów 

rekreacji, turystyki lub sportu; 

(9) „połowy rekreacyjne” oznaczają 

niekomercyjną działalność połowową, w 

przypadku której żywe zasoby morskie są 

eksploatowane do celów rekreacji, 

turystyki lub sportu; 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) „komitety doradcze” oznaczają 

grupy zainteresowanych stron ustanowione 

w ramach WPRyb, aby wspierać 

wyważoną reprezentację wszystkich 
zainteresowanych stron i przyczynić się do 

osiągnięcia celów WPRyb; 

(10) „komitety doradcze” oznaczają 

grupy zainteresowanych stron ustanowione 

w ramach WPRyb zgodnie z art. 43–45 

oraz reprezentację zainteresowanych stron 

zgodnie z załącznikiem III do 

rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w celu 

przyczynienia się do osiągnięcia celów 

WPRyb; 

Uzasadnienie 

Skład komitetów doradczych powinien być zgodny z zasadą równowagi reprezentacji 

określoną w WPRyb. 
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Poprawka   35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 42 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(42) „selekcja jakościowa” oznacza 

praktykę odrzutów tanich ryb objętych 

limitami połowowymi, mimo że mogły one 

zostać legalnie wyładowane, stosowaną w 

celu maksymalizacji całkowitej wartości 

ekonomicznej lub pieniężnej ryb 

przywiezionych do portu. 

(42) „selekcja jakościowa” oznacza 

praktykę odrzutów tanich ryb objętych 

limitami połowowymi, mimo że powinny 

one zostać legalnie wyładowane, 

stosowaną w celu maksymalizacji 

całkowitej wartości ekonomicznej lub 

pieniężnej ryb przywiezionych do portu. 

Uzasadnienie 

Jeśli chodzi o praktyki selekcji jakościowej, odrzuty są wyborem podyktowanym względami 

ekonomicznymi, który często wywiera poważny wpływ na niektóre gatunki, ponieważ 

wskaźniki przeżywalności różnią się w zależności od gatunku i czasu przebywania na 

pokładzie. Zasadą, której podlega ta praktyka, musi być wymóg wyładowania ryb, a nie 

elastyczne podejście oparte na czynnikach ekonomicznych. 

 

Poprawka   36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a.  Niezależnie od przepisów art. 2 

niniejszy artykuł ma zastosowanie do wód 

na pełnym morzu i wód państw trzecich. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Jeżeli z najlepszych dostępnych 

opinii naukowych wynika, że w wykazie w 

załączniku I konieczne jest wprowadzenie 

zmiany polegającej na dodaniu nowych 

gatunków wymagających ochrony, 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 

takich zmian w drodze aktów 

4. Jeżeli z najlepszych dostępnych 

opinii naukowych wynika, że w wykazie w 

załączniku I konieczne jest wprowadzenie 

zmiany, Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania takich zmian w drodze 

aktów delegowanych zgodnie z art. 32. 
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delegowanych zgodnie z art. 32. 

Uzasadnienie 

Wykaz powinien podlegać zmianie nie tylko wtedy, gdy nowy gatunek wymaga ochrony, lecz 

także na przykład gdy gatunek wymaga ochrony na innym dodatkowym obszarze lub, 

alternatywnie, gdyby gatunek nie wymagał już ochrony. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Celem środków przyjętych na 

podstawie ust. 4 niniejszego artykułu jest 

osiągnięcie wartości docelowych 

określonych w art. 4 ust. 1 lit. b). 

5. Celem środków przyjętych na 

podstawie ust. 4 niniejszego artykułu jest 

osiągnięcie wartości docelowych 

określonych w art. 4 ust. 1 lit. b) i ca). 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Złowionych jako przyłów 

osobników gatunków, o których mowa w 

ust. 1, nie wolno okaleczać i należy je 

niezwłocznie uwolnić. 

2. Złowionych jako przyłów 

osobników gatunków, o których mowa w 

ust. 1, nie wolno okaleczać i należy je 

niezwłocznie uwolnić. W przypadku 

gatunków, o których mowa w ust. 1, 

operatorzy statków rybackich rejestrują i 

przekazują właściwym organom 

informacje dotyczące osobników 

złowionych jako przyłów i uwolnionych 

zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji 

(UE) 2016/12511a. 

 __________________ 

 1a Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 

2016/1701 z dnia 19 sierpnia 2016 r. 

ustanawiająca zasady w zakresie formatu 

przekazywania planów prac dotyczących 

gromadzenia danych w sektorach 

rybołówstwa i akwakultury (notyfikowana 

jako dokument nr C(2016) 5304), Dz.U. L 
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260 z 27.9.2016, s. 153. 

Uzasadnienie 

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1251 dotycząca gromadzenia danych stanowi, że 

przyłowy gatunków wrażliwych mogą być rejestrowane w dziennikach połowowych. Ponadto 

rybacy często współpracują z naukowcami, przekazując im martwe osobniki. Stanowi to 

ważny wkład działalności połowowej w powiększanie wiedzy na temat tych gatunków. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Niezależnie od ust. 1 i 2 dopuszcza 

się zatrzymywanie na statku, przeładunek 

lub wyładunek złowionych jako przyłów 

osobników gatunków morskich, o których 

mowa w ust. 1, w stopniu, w jakim 

działanie takie jest konieczne do 

zapewnienia wsparcia przy odzyskiwaniu 

pojedynczych zwierząt, i pod warunkiem 

że właściwe organy krajowe zostały z 

wyprzedzeniem w pełni o tym 

poinformowane. 

3. Niezależnie od ust. 1 i 2 dopuszcza 

się zatrzymywanie na statku, przeładunek 

lub wyładunek złowionych jako przyłów 

osobników gatunków morskich, o których 

mowa w ust. 1, w stopniu, w jakim 

działanie takie jest konieczne do 

zapewnienia wsparcia przy odzyskiwaniu 

pojedynczych zwierząt, lub gdy dany 

osobnik jest martwy, a zatem może zostać 

wykorzystany do celów naukowych. 
Właściwe organy krajowe są o tym w pełni 

informowane. 

Uzasadnienie 

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1251 dotycząca gromadzenia danych stanowi, że 

przyłowy gatunków wrażliwych mogą być rejestrowane w dziennikach połowowych. Ponadto 

rybacy często współpracują z naukowcami, przekazując im martwe osobniki. Stanowi to 

ważny wkład działalności połowowej w powiększanie wiedzy na temat tych gatunków. 

 

Poprawka   41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W oparciu o najlepsze dostępne 

opinie naukowe państwo członkowskie 

może wprowadzić, w odniesieniu do 

statków pływających pod jego banderą, 

4. W oparciu o najlepsze dostępne 

opinie naukowe państwo członkowskie 

może wprowadzić, w odniesieniu do 

statków pływających pod jego banderą, 
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środki łagodzące lub ograniczenia 

stosowania określonych narzędzi 

połowowych, zgodnie z procedurą 

ustanowioną w art. 19 rozporządzenia (UE) 

nr 1380/2013. Takie środki ograniczają do 

minimum i w miarę możliwości eliminują 

połowy gatunków, o których mowa w ust. 

1, są zgodne z celami określonymi w art. 2 

rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz są 

co najmniej tak rygorystyczne jak środki 

techniczne mające zastosowanie na mocy 

prawa Unii. 

środki łagodzące lub ograniczenia 

stosowania określonych narzędzi 

połowowych, zgodnie z procedurą 

ustanowioną w art. 19 rozporządzenia (UE) 

nr 1380/2013. Takie środki ograniczają do 

minimum i w miarę możliwości eliminują 

połowy gatunków, o których mowa w ust. 

1 lub innych gatunków łowionych 

przypadkowo, są zgodne z celami 

określonymi w art. 2 rozporządzenia (UE) 

nr 1380/2013 oraz są co najmniej tak 

rygorystyczne jak środki techniczne 

mające zastosowanie na mocy prawa Unii. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Zabrania się rozmieszczania 

narzędzi połowowych wymienionych w 

załączniku II w odnośnych obszarach 

określonych w tym załączniku. 

1. Zabrania się rozmieszczania 

narzędzi połowowych wymienionych w 

załączniku II w odnośnych obszarach 

określonych w tym załączniku. W 

przypadku specjalnych obszarów ochrony 

na mocy dyrektywy 92/43/EWG oraz 

obszarów specjalnej ochrony na mocy 

dyrektywy 2009/147/WE narzędzia 

połowowe można stosować tylko na 

podstawie art. 6 ust. 2 i art. 6 ust. 3 

dyrektywy 92/43/EWG. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zapewnienia ochrony młodocianych 

osobników gatunków morskich na 

podstawie art. 15 ust. 11 i 12 

rozporządzenia (UE) nr 1380/2013; 

a) zapewnienia ochrony młodocianych 

osobników gatunków morskich w taki 

sposób, by większość łowionych ryb 

osiągała wiek rozrodczy przed złowieniem, 

oraz na podstawie art. 15 ust. 11 i 12 

rozporządzenia (UE) nr 1380/2013; 
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Poprawka   44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania 

do połowów gatunków objętych 

wyłączeniem z zastosowania obowiązku 

wyładunku zgodnie z art. 15 ust. 4 

rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 1, 

powodowanie wyślizgiwania się może 

mieć zastosowanie do połowów gatunków 

objętych wyłączeniem z zastosowania 

obowiązku wyładunku zgodnie z art. 15 

ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 

Uzasadnienie 

W przypadku powodowania wyślizgiwania się sortowanie odbywa się już w wodzie. Jest ono 

zatem zgodne z intencją odstępstw od obowiązku wyładunku w przypadkach, w których 

wykazano wysokie wskaźniki przeżycia. Selekcja jakościowa jest wyborem podyktowanym 

względami ekonomicznymi, polegającym na odrzutach tanich ryb znajdujących się już na 

pokładzie. Ta praktyka może wywierać ogromny wpływ na różne gatunki w zależności od ich 

zdolności do przeżycia, dlatego konieczne jest przyjęcie odmiennego podejścia do obowiązku 

wyładunku w odniesieniu do tych dwóch praktyk. 

 

Poprawka   45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Gatunki nieobjęte limitami połowowymi Niezamierzone połowy gatunków 

nieobjętych limitami połowowymi 

 

Poprawka   46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Zgodnie z procedurą określoną w 

art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 

państwa członkowskie mogą przedstawiać 

wspólne zalecenia określające odpowiednie 

środki techniczne na szczeblu regionalnym, 

2. Zgodnie z procedurą określoną w 

art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 

państwa członkowskie mogą przedstawiać 

wspólne zalecenia określające odpowiednie 

środki techniczne na szczeblu regionalnym, 
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które odbiegają od środków określonych w 

ust. 1. 

które odbiegają od środków określonych w 

ust. 1. W takim przypadku państwa 

członkowskie powinny starać się w jak 

największym stopniu angażować wszystkie 

właściwe zainteresowane strony. 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Środki techniczne zalecone zgodnie 

z ust. 2 muszą być co najmniej 

równoważne pod względem modeli 

eksploatacji oraz poziomu ochrony 

wrażliwych gatunków i siedlisk środkom, o 

których mowa w ust. 1. 

3. Środki techniczne zalecone zgodnie 

z ust. 2 mają na celu osiągnięcie 

wysokiego stopnia zrównoważenia 

środowiskowego i są co najmniej 

równoważne pod względem modeli 

eksploatacji oraz poziomu ochrony 

wrażliwych gatunków i siedlisk środkom, o 

których mowa w ust. 1. 

 

Poprawka   48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Środki regionalne w ramach wieloletnich 

planów działania 

Środki techniczne w kontekście 

regionalizacji 

 

Poprawka   49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja jest uprawniona do 

ustanawiania środków technicznych na 

poziomie regionalnym w celu osiągnięcia 

celów planów wieloletnich, o których 

mowa w art. 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 

1380/2013. Środki te ustanawiane są przez 

Komisję w drodze aktów delegowanych 

1. Komisja jest uprawniona do 

ustanawiania środków technicznych na 

poziomie regionalnym w celu osiągnięcia 

celów planów wieloletnich, o których 

mowa w art. 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 

1380/2013. Środki te ustanawiane są przez 

Komisję w drodze aktów delegowanych 
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przyjmowanych zgodnie z art. 32 

niniejszego rozporządzenia i art. 18 

rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 

przyjmowanych zgodnie z art. 32 

niniejszego rozporządzenia i art. 18 

rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 

Niezależnie od art. 18 ust. 1 i 3 

rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, 

Komisja może przyjmować takie akty 

delegowane również w przypadku braku 

wspólnego zalecenia, o którym tam mowa. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Przedkładając wspólne zalecenia 

dotyczące ustanowienia środków 

technicznych, o których mowa w ust. 1, 

państwa członkowskie dostarczają dowody 

naukowe uzasadniające przyjęcie tych 

środków. 

5. Przedkładając wspólne zalecenia 

dotyczące ustanowienia środków 

technicznych, o których mowa w ust. 1, 

państwa członkowskie dostarczają dowody 

naukowe uzasadniające przyjęcie tych 

środków. Wyniki badań naukowych 

podaje się do wiadomości publicznej co 

najmniej wtedy, gdy wspólne zalecenie jest 

przekazywane Komisji. 

 

Poprawka   51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Komisja może zwrócić się do 

STECF o ocenę wspólnych rekomendacji, 

o których mowa w ust. 5. 

6. Komisja zwraca się do STECF o 

ocenę wspólnych rekomendacji, o których 

mowa w ust. 5. 

Uzasadnienie 

Ocena Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF) nie 

powinna być opcjonalna. Zgodnie z WPRyb komitet ten istnieje w celu zapewniania 

rzetelnych opinii naukowych. Dlatego wspólne zalecenia ustanawiające środki techniczne 

powinny być zawsze oceniane przez STECF, ponieważ wpływ tych środków na obszary lub 

gatunki niebędące gatunkami docelowymi mógł nie zostać zbadany w sposób całościowy. 

 

Poprawka   52 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 6 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Przyjęcie środków technicznych 

zgodnie z ust. 1 i 2 jest uzależnione od 

pozytywnej oceny STECF. 

Uzasadnienie 

Wszystkie zalecenia zmieniające lub uzupełniające istniejące środki techniczne lub 

przewidujące odstępstwa od nich powinny podlegać ocenie naukowej STECF, ponieważ 

wpływ tych środków na obszary lub gatunki niebędące gatunkami docelowymi może być 

jeszcze nieznany lub mógł nie zostać zbadany w sposób całościowy. Środki te powinny być 

przyjmowane wyłącznie w przypadku oceny pozytywnej. 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Przedkładając wspólne zalecenia 

zgodnie z art. 19 w celu zmiany lub 

ustanowienia minimalnych rozmiarów 

odniesienia do celów ochrony określonych 

w części A załączników V–X, państwa 

członkowskie przestrzegają celu 

zapewnienia ochrony młodocianych 

osobników gatunków morskich. 

1. Przedkładając wspólne zalecenia 

zgodnie z art. 19 w celu zmiany lub 

ustanowienia minimalnych rozmiarów 

odniesienia do celów ochrony określonych 

w części A załączników V–X, państwa 

członkowskie przestrzegają celu 

zapewnienia ochrony młodocianych 

osobników gatunków morskich. Wspólne 

zalecenia opierają się na najlepszych 

dostępnych wynikach badań naukowych i 

uwzględniają dane biologiczne, w 

szczególności wielkość dojrzałych 

osobników danego gatunku. Wspólne 

zalecenia nie utrudniają kontroli i 

egzekwowania przepisów dotyczących 

wyładunku produktów rybołówstwa oraz 

ich wprowadzania do obrotu. 

 

Poprawka   54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – akapit 1 – wprowadzenie 

 



 

PE595.707v02-00 26/29 AD\1119219PL.docx 

PL 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z 

art. 19 w celu umożliwienia stworzenia 

przepisów dotyczących doraźnych 

zamknięć i przenoszenia się służących 

zapewnieniu ochrony skupisk 

młodocianych osobników lub ryb 

odbywających tarło bądź skorupiaków, 

państwa członkowskie uwzględniają 

następujące elementy: 

Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z 

art. 19 w celu umożliwienia stworzenia 

przepisów dotyczących doraźnych 

zamknięć i przenoszenia się służących 

zapewnieniu ochrony skupisk 

młodocianych osobników lub ryb 

odbywających tarło bądź skorupiaków lub 

wrażliwych gatunków, państwa 

członkowskie uwzględniają następujące 

elementy: 

Uzasadnienie 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 6 ust. 7 wrażliwe gatunki oznaczają gatunki, których 

ochrona jest niezbędna do osiągnięcia dobrego stanu środowiska zgodnie z dyrektywą 

2008/56/WE. Doraźne zamknięcia powinny być również jednym ze sposobów ochrony tych 

gatunków. 

 

Poprawka   55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Przedkładając wspólne zalecenia 

zgodnie z art. 19 w celu zezwolenia na 

stosowanie lub rozszerzenie stosowania w 

określonym basenie morskim 

innowacyjnych narzędzi połowowych, w 

tym wytwarzającego impulsy elektryczne 

włoka opisanego w części E załącznika V, 

państwa członkowskie przedstawiają ocenę 

prawdopodobnego wpływu użycia takich 

narzędzi połowowych na gatunki docelowe 

i na wrażliwe gatunki i siedliska. 

1. Przedkładając wspólne zalecenia 

zgodnie z art. 19 w celu zezwolenia na 

stosowanie lub rozszerzenie stosowania w 

określonym basenie morskim 

innowacyjnych narzędzi połowowych, w 

tym wytwarzającego impulsy elektryczne 

włoka opisanego w części E załącznika V, 

państwa członkowskie przedstawiają ocenę 

prawdopodobnego wpływu użycia takich 

narzędzi połowowych na gatunki 

docelowe, na inne gatunki w ekosystemie i 

na siedliska. Taka ocena oparta jest na 

stosowaniu innowacyjnych narzędzi w 

okresie próbnym, przy ograniczeniu do 

nie więcej niż 5 % statków prowadzących 

obecnie działalność w tym metier przez co 

najmniej dwa lata. 
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Poprawka  56 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Stosowanie innowacyjnych 

narzędzi połowowych nie jest dozwolone, 

jeżeli oceny te wykazują, że stosowanie ich 

ma negatywny wpływ na wrażliwe 

siedliska i gatunki niebędące gatunkami 

docelowymi. 

3. Stosowanie innowacyjnych 

narzędzi połowowych nie jest dozwolone, 

jeżeli oceny te wykazują, że stosowanie ich 

ma bezpośredni lub skumulowany 

negatywny wpływ na siedliska morskie, w 

tym siedliska wrażliwe, lub gatunki 

niebędące gatunkami docelowymi. 

Poprawka   57 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, 

służą osiągnięciu celów określonych w art. 

3, a w szczególności ochrony skupisk 

młodocianych osobników lub ryb 

odbywających tarło bądź skorupiaków. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, 

służą osiągnięciu celów określonych w art. 

3, a w szczególności ochrony skupisk 

młodocianych osobników lub ryb 

odbywających tarło bądź skorupiaków. Są 

one co najmniej tak samo rygorystyczne 

jak środki techniczne przewidziane w 

prawie Unii. 
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