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POPRAWKI 

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 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Wspólna polityka rybołówstwa 

(„WPRyb”) powinna przyczyniać się do 

ochrony środowiska morskiego, do 

zrównoważonego zarządzania wszystkimi 

gatunkami eksploatowanymi w celach 

handlowych oraz, w szczególności, do 

osiągnięcia dobrego stanu środowiska 

morskiego do 2020 r., zgodnie z art. 1 

ust. 1 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/56/WE40. 

(1) Wspólna polityka rybołówstwa 

(„WPRyb”) powinna zapewniać ochronę 

środowiska morskiego, zrównoważone 

zarządzanie wszystkimi gatunkami 

eksploatowanymi w celach handlowych 

oraz powinna przyczyniać się do 

osiągnięcia dobrego stanu środowiska 

morskiego do 2020 r., zgodnie z art. 1 

ust. 1 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/56/WE40. 

__________________ __________________ 

40 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 

r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty 

w dziedzinie polityki środowiska 

morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie 

strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 

25.6.2008, s. 19). 

40 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 

r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty 

w dziedzinie polityki środowiska 

morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie 

strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 

25.6.2008, s. 19). 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Regionalizacja powinna zostać 

wykorzystana w celu tworzenia 

indywidualnych środków 

uwzględniających specyfikę każdego 

obszaru rybołówstwa i chroniących jego 



 

PE610.558v01-00 4/6 AD\1133766PL.docx 

PL 

warunki środowiskowe. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6b) Uprawnienia do połowów powinny 

być przyznawane zgodnie z zasadami 

ustanowionymi w art. 17 rozporządzenia 

(UE) nr 1380/2013 oraz z zastosowaniem 

przejrzystych i obiektywnych kryteriów, w 

tym o charakterze środowiskowym, 

społecznym i ekonomicznym. 

Uprawnienia do połowów powinny także 

być sprawiedliwie rozdzielane pomiędzy 

poszczególne segmenty sektora 

rybołówstwa, łącznie z tradycyjnym 

łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym i 

rybołówstwem na niewielką skalę. 

Ponadto państwa członkowskie powinny 

przewidywać zachęty dla statków 

rybackich stosujących selektywne 

narzędzia połowowe lub- techniki połowu 

o ograniczonym wpływie na środowisko. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Środki zaradcze mogą również 

obejmować, w stosownych przypadkach, 

przedkładanie wniosków ustawodawczych 

przez Komisję i środki nadzwyczajne 

przyjmowane przez Komisję na mocy 

art. 12 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – akapit 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Pięć lat po wejściu w życie niniejszego 

rozporządzenia, a następnie co pięć lat, 

Komisja zapewnia przeprowadzenie oceny 

wpływu tego planu wieloletniego na stada, 

do których ma zastosowanie niniejsze 

rozporządzenie oraz na połowy, w których 

eksploatowane są te stada. Komisja 

przedstawia wyniki tej oceny 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

Trzy lata po wejściu w życie niniejszego 

rozporządzenia, a następnie co pięć lat 

Komisja zapewnia przeprowadzenie oceny 

wpływu tego planu wieloletniego na stada, 

do których ma zastosowanie niniejsze 

rozporządzenie, oraz na połowy, w których 

eksploatowane są te stada, w szczególności 

w odniesieniu do postępów poczynionych 

w odbudowie i utrzymaniu stad ryb 

powyżej poziomów pozwalających na 

osiągnięcie maksymalnego 

podtrzymywalnego połowu. Komisja 

przedstawia wyniki tej oceny 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, a 

także może, w stosownych przypadkach, 

oraz po uwzględnieniu najnowszych opinii 

naukowych zaproponować dostosowania 

w wieloletnim planie lub zainicjować 

zmiany w aktach delegowanych. 
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