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Poprawka 230
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Choć wyspy są uznawane za część 
zasad przewodnich WPRyb określonych w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 
1380/201317a, agencje krajowe nie 
przyjęły dotąd wymaganych środków w 
tym zakresie. Należy zaznaczyć, że 
szczególne środki odnoszące się do wysp 
są zawarte we wszystkich programach i w 
prawodawstwie UE dotyczących środków 
technicznych, rybołówstwa i środowiska 
morskiego, w konsultacji z 
zainteresowanymi stronami z wysp.

_________________

17a Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22. 

Or. en

Poprawka 231
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Uproszczenie istniejących 
przepisów jest niezbędne do ich lepszego 
zrozumienia i przestrzegania przez 
operatorów, organy krajowe i 
zainteresowane strony; należy 
przestrzegać procesu konsultacji z 
komitetami doradczymi zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 1380/2013; 
należy zwrócić uwagę na zapewnienie, by 
wszystkie cele ochrony środowiska i 
zrównoważonego rozwoju były w pełni 
przestrzegane.
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Or. en

Poprawka 232
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Uproszczenie obecnie 
obowiązujących przepisów w sprawie 
środków technicznych nie powinno 
prowadzić do osłabienia norm ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 233
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Istnieje potrzeba stworzenia ram w 
celu uregulowania środków technicznych. 
Ramy te powinny zawierać przepisy 
ogólne obowiązujące na wszystkich 
wodach Unii oraz obejmować opracowanie 
środków technicznych uwzględniających 
regionalną specyfikę poszczególnych 
połowów za pośrednictwem procesu 
regionalizacji wprowadzonego przez 
WPRyb.

(3) Istnieje potrzeba stworzenia ram w 
celu uregulowania środków technicznych. 
Ramy te powinny zawierać przepisy 
ogólne obowiązujące na wszystkich 
wodach Unii oraz obejmować opracowanie 
środków technicznych uwzględniających 
regionalną specyfikę poszczególnych 
połowów za pośrednictwem procesu 
regionalizacji wprowadzonego przez 
WPRyb. Proces ten musi umożliwić 
skuteczne połączenie powszechnej zasady 
z uwarunkowaniami lokalnymi i 
występującymi na poszczególnych 
obszarach. Należy jednak zapewnić przy 
tym, aby proces ten nie doprowadził do 
jakiejś formy renacjonalizacji WPRyb 
oraz aby to komitety doradcze pozostały 
gwarantem tej regionalizacji w ramach 
podejścia wspólnotowego zgodnie z 
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motywem 14 rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy na nowo potwierdzić zasadę regionalizacji obowiązującą w ramach WPRyb, a w 
szczególności motyw 14 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka 234
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Ramy te powinny regulować 
połowy i wyładunki zasobów ryb, a także 
użytkowanie narzędzi połowowych i 
wzajemne relacje między działalnością 
połowową i ekosystemami morskimi.

(4) Ramy te powinny regulować 
połowy i wyładunki zasobów ryb, a także 
użytkowanie narzędzi połowowych i 
wzajemne relacje między działalnością 
połowową i ekosystemami morskimi oraz 
uwzględniać sytuację społeczno-
gospodarczą.

Or. en

Poprawka 235
Rosa D'Amato

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.

Or. en
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Poprawka 236
Linnéa Engström, Marco Affronte

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) W stosownych przypadkach środki 
techniczne powinny mieć zastosowanie do 
połowów rekreacyjnych, które mogą mieć 
istotny wpływ na środowisko morskie,
stada ryb i inne gatunki.

Or. en

Poprawka 237
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

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) W stosownych przypadkach środki 
techniczne powinny mieć zastosowanie do 
połowów rekreacyjnych, które mogą mieć 
istotny wpływ na środowisko morskie,
stada ryb i inne gatunki.

Or. en

Poprawka 238
Maria Lidia Senra Rodríguez

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) Połowy rekreacyjne mają istotny 
wpływ na stada ryb oraz gatunki 
skorupiaków i mięczaków, w związku z 
czym muszą być regulowane w wymiarze 
czasowym oraz poddawane kontroli.
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Or. es

Poprawka 239
Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

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 stada 
ryb i gatunki skorupiaków.

Or. de

Poprawka 240
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W stosownych przypadkach środki 
techniczne powinny mieć też zastosowanie 
do pewnych rodzajów działalności w 
dziedzinie akwakultury, np. 
mechanicznego zbioru wodorostów i alg, 
które mogą mieć istotny wpływ na 
środowisko morskie i przybrzeżne, stada 
ryb i inne gatunki.

Or. en

Poprawka 241
Norica Nicolai

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Uznaje się, że ryby złowione przez 
wędkarzy rekreacyjnych (połowy z 
haczykiem i wędką) są uwalniane przy 
znacznym odsetku przeżywalności, chyba 
że dowody naukowe wykażą inaczej.

Or. en

Poprawka 242
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 i 
utrzymaniu stad poławianych gatunków 
powyżej poziomów pozwalających uzyskać 
maksymalny podtrzymywalny połów,
unikaniu i 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, z uwzględnieniem 
najlepszych dostępnych opinii 
naukowych.

_________________ _________________

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).

Or. en

Poprawka 243
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto
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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 i 
utrzymaniu stad ryb na poziomie
pozwalającym na uzyskanie
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.

_________________ _________________

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).

Or. en

Poprawka 244
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Egzekwowanie i wdrażanie 
środków technicznych, programów 
operacyjnych oraz, w razie potrzeby, 
udzielanie licencji, ustanawianie 
ograniczeń w zakresie budowy i 
użytkowania statków oraz określonego 
rodzaju narzędzi połowowych nie powinny 
negatywnie wpływać na dążenie do 
poprawy norm w zakresie zdrowia i 
bezpieczeństwa na statkach rybackich.



PE603.068v01-00 10/183 AM\1123870PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 245
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Środki techniczne przyjęte na 
mocy niniejszego rozporządzenia powinny 
być spójne ze strategicznym planem na 
rzecz różnorodności biologicznej na lata 
2011–2020 w ramach Konwencji o 
różnorodności biologicznej oraz wspierać 
wdrażanie wspólnotowej strategii ochrony 
różnorodności biologicznej do roku 2020, 
a zwłaszcza realizację celu dotyczącego 
zrównoważonego wykorzystywania 
zasobów rybołówstwa i powiązanych 
działań.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnia spójność z istniejącymi zobowiązaniami środowiskowymi.

Poprawka 246
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Środki techniczne powinny w 
szczególności zapewniać ochronę 
osobników młodocianych i skupisk 
tarłowych ryb poprzez wykorzystywanie 
selektywnych narzędzi i stosowanie 
środków zapobiegawczych. Środki 
techniczne powinny także ograniczyć do 
minimum i w miarę możliwości 

(8) Środki techniczne powinny w 
szczególności zapewniać ochronę 
osobników młodocianych i skupisk 
tarłowych ryb poprzez wykorzystywanie 
selektywnych narzędzi i stosowanie 
środków zapobiegawczych. Środki 
techniczne powinny także ograniczyć do 
minimum i w miarę możliwości 
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wyeliminować wpływ narzędzi 
połowowych na ekosystem morski, w 
szczególności na wrażliwe gatunki i 
siedliska. Powinny one również 
przyczyniać się do istnienia środków 
zarządzania do celów wywiązywania się ze 
zobowiązań na podstawie dyrektywy Rady 
92/43/EWG19, dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/147/WE20 oraz 
dyrektywy 2008/56/WE.

wyeliminować wpływ narzędzi 
połowowych na ekosystem morski, w 
szczególności na wrażliwe gatunki i 
siedliska. Należy przyznawać zachęty i 
nagrody, aby motywować rybaków do 
korzystania z praktyk i narzędzi 
połowowych o słabym oddziaływaniu na 
środowisko. Powinny one również 
przyczyniać się do istnienia środków 
zarządzania do celów wywiązywania się ze 
zobowiązań na podstawie dyrektywy Rady 
92/43/EWG19, dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/147/WE20 oraz 
dyrektywy 2008/56/WE.

_________________ _________________

19 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).

19 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).

20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

Or. en

Uzasadnienie

Promowanie zachęt w celu wspierania połowów za pomocą narzędzi o słabym oddziaływaniu 
na środowisko i nadania priorytetu takim połowom.

Poprawka 247
Linnéa Engström, Marco Affronte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Środki techniczne powinny w 
szczególności zapewniać ochronę 
osobników młodocianych i skupisk 
tarłowych ryb poprzez wykorzystywanie 
selektywnych narzędzi i stosowanie 
środków zapobiegawczych. Środki 
techniczne powinny także ograniczyć do 

(8) Środki techniczne powinny w 
szczególności gwarantować ochronę 
osobników młodocianych i skupisk 
tarłowych ryb poprzez wykorzystywanie 
selektywnych narzędzi i stosowanie 
środków zapobiegawczych. Środki 
techniczne powinny także ograniczyć do 



PE603.068v01-00 12/183 AM\1123870PL.docx

PL

minimum i w miarę możliwości 
wyeliminować wpływ narzędzi 
połowowych na ekosystem morski, w 
szczególności na wrażliwe gatunki i 
siedliska. Powinny one również 
przyczyniać się do istnienia środków 
zarządzania do celów wywiązywania się ze 
zobowiązań na podstawie dyrektywy Rady 
92/43/EWG19, dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/147/WE20 oraz 
dyrektywy 2008/56/WE.

minimum i w miarę możliwości 
wyeliminować wpływ narzędzi 
połowowych na ekosystem morski, w 
szczególności na wrażliwe gatunki i 
siedliska. Powinny one również 
przyczyniać się do istnienia środków 
zarządzania do celów wywiązywania się ze 
zobowiązań na podstawie dyrektywy Rady 
92/43/EWG19, dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/147/WE20 oraz 
dyrektywy 2008/56/WE.

_________________ _________________

19 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).

19 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).

20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

Or. en

Poprawka 248
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Należy kompleksowo zająć się 
kwestią przypadkowego odławiania 
wrażliwych gatunków w odniesieniu do 
wszystkich rodzajów połowów i narzędzi, 
zważywszy na ścisły poziom ochrony 
przyznany im na mocy dyrektyw 
92/43/EWG, 2009/147/WE oraz 
2008/56/WE, na ich wysoki poziom 
narażenia oraz na zobowiązanie do 
osiągnięcia dobrego stanu środowiska do 
2020 r.

Or. en
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Uzasadnienie

Popieramy poprawkę nr 3 z opinii Komisji ENVI, ale przypadkowe odławianie powinno też 
obejmować ptaki, stąd odniesienie do dyrektywy ptasiej. Nie zgadzamy się z odniesieniem do 
przypadkowego zabijania, ponieważ zabijanie nie jest działaniem przypadkowym.

Poprawka 249
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 
dyrektyw 92/43/EWG i 2009/147/WE, na 
ich wysoki poziom narażenia oraz na 
zobowiązanie do osiągnięcia dobrego 
stanu środowiska do 2020 r.

Or. en

Poprawka 250
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Aby osiągnąć cele rozporządzenia 
(UE) nr 1380/2013, środki techniczne 
powinny wynikać z systemu zarządzania 
opartego na wynikach. Konieczne są 
wymierne cele, aby opracować taki udany 
system zarządzania oparty na wynikach. 
Państwa członkowskie muszą 
monitorować postępy w kierunku 
osiągnięcia tych celów.
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Or. en

Poprawka 251
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Ryby i pozostałe zwierzęta morskie 
są istotami zdolnymi do odczuwania, 
zatem unijna polityka rybołówstwa 
powinna w pełni uwzględniać wymogi ich 
dobrostanu.

Or. en

Poprawka 252
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Należy kompleksowo zająć się 
kwestią przypadkowego odławiania 
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 wysoki poziom 
narażenia oraz na zobowiązanie do 
osiągnięcia dobrego stanu środowiska do 
2020 r.

Or. en

Poprawka 253
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
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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
przypadkowych połowów 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).

Or. en

Poprawka 254
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 

(9) Aby dokonać oceny skuteczności 
środków technicznych, należy ustalić 
wartości docelowe dotyczące poziomów 
niezamierzonych połowów,
wyeliminowania przyłowy 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 
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Parlamentu Europejskiego i Rady21) oraz 
najlepszym praktykom międzynarodowym.

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).

Or. en

Poprawka 255
Rosa D'Amato

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.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
  

_________________

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).

Or. en
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Poprawka 256
Nicola Caputo, David-Maria Sassoli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Państwa członkowskie powinny w 
najszerszym możliwym zakresie 
wykorzystywać środki dostępne na mocy 
rozporządzenia (UE) nr 508/2014, aby 
wspierać rybaków we wdrażaniu środków 
technicznych i zapewniać uwzględnianie 
celów społeczno-gospodarczych wspólnej 
polityki rybołówstwa.

Or. en

Poprawka 257
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Państwa członkowskie powinny w 
najszerszym możliwym zakresie 
wykorzystywać środki dostępne na mocy 
rozporządzenia (UE) nr 508/2014, aby 
wspierać rybaków we wdrażaniu środków 
technicznych i zapewniać uwzględnianie 
celów społeczno-gospodarczych wspólnej 
polityki rybołówstwa.

Or. en

Poprawka 258
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(11) Należy zakazać stosowania 
niektórych destrukcyjnych narzędzi lub 
metod połowów, które wykorzystują 
materiały wybuchowe, trucizny, substancje 
oszałamiające, prąd elektryczny, młoty 
pneumatyczne lub inne urządzenia 
uderzające, narzędzi ciągnionych i 
chwytaków do zbierania korala 
czerwonego lub innego rodzaju korala i 
gatunków koralowatych oraz niektórych 
kusz z wyjątkiem szczególnego przypadku 
włoka wytwarzającego impulsy 
elektryczne, który może być używany pod 
pewnymi ścisłymi warunkami.

(11) Należy zakazać stosowania 
niektórych destrukcyjnych narzędzi lub 
metod połowów, które wykorzystują 
materiały wybuchowe, trucizny, substancje 
oszałamiające, prąd elektryczny, młoty 
pneumatyczne lub inne urządzenia 
uderzające, narzędzi ciągnionych i 
chwytaków do zbierania korala
czerwonego lub innego rodzaju korala i 
gatunków koralowatych oraz niektórych 
kusz z wyjątkiem szczególnego przypadku 
włoka wytwarzającego impulsy 
elektryczne, który może być używany pod 
pewnymi ścisłymi warunkami. W związku 
z tym konieczne jest zapewnienie 
odpowiedniej wiedzy w zakresie 
oddziaływania innowacyjnych narzędzi 
połowowych, np. włoka wytwarzającego 
impulsy elektryczne, w tym 
skumulowanych skutków ich stosowania, 
zanim nastąpi szerokie upowszechnienie 
takich narzędzi. Dodatkowo należy 
wprowadzić system monitorowania, 
kontroli i oceny w celach egzekwowania 
prawa, prowadzenia badań i oceny. 
Ponadto obecnie obowiązujące licencje 
należy poddać (ponownej) ocenie 
naukowej, zanim uzyskają na stałe status 
„niezabronione”.

Or. en

Poprawka 259
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy zakazać stosowania 
niektórych destrukcyjnych narzędzi lub 
metod połowów, które wykorzystują 
materiały wybuchowe, trucizny, substancje 
oszałamiające, prąd elektryczny, młoty 
pneumatyczne lub inne urządzenia 
uderzające, narzędzi ciągnionych i 

(11) Należy zakazać stosowania 
niektórych destrukcyjnych narzędzi lub 
metod połowów, które wykorzystują 
materiały wybuchowe, trucizny, substancje 
oszałamiające, prąd elektryczny, młoty 
pneumatyczne lub inne urządzenia 
uderzające, narzędzi ciągnionych i 
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chwytaków do zbierania korala 
czerwonego lub innego rodzaju korala i 
gatunków koralowatych oraz niektórych 
kusz z wyjątkiem szczególnego przypadku 
włoka wytwarzającego impulsy 
elektryczne, który może być używany pod 
pewnymi ścisłymi warunkami.

chwytaków do zbierania korala 
czerwonego lub innego rodzaju korala i 
gatunków koralowatych oraz niektórych 
kusz.

Or. en

Poprawka 260
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W razie braku opinii i dowodów 
naukowych, w tym ocen oddziaływania na 
środowisko, zrównoważoności i braku 
negatywnego oddziaływania na gatunki, 
gatunki niebędące gatunkami docelowymi 
i stosowne siedliska – należy także 
zakazać pewnych destrukcyjnych narzędzi 
lub metod połowów, w tym 
mechanicznych narzędzi i metod 
akwakultury i uprawy alg, np. 
wykorzystujących materiały wybuchowe, 
trucizny, substancje oszałamiające, prąd 
elektryczny, młoty pneumatyczne lub inne 
urządzenia uderzające; narzędzi 
ciągnionych i chwytaków do zbierania 
korala czerwonego lub innego rodzaju 
korala i innych gatunków oraz niektórych 
kusz.

Or. en

Poprawka 261
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Część strefy przybrzeżnej powinna 
być zarezerwowana dla połowów za 
pomocą narzędzi o słabym oddziaływaniu 
na środowisko i selektywnych oraz dla 
rybołówstwa rekreacyjnego pod 
warunkiem rozliczalności ich 
oddziaływania na środowisko i stada, tak 
aby chronić obszary reprodukcji i 
wrażliwe siedliska oraz zwiększyć 
zrównoważenie społeczne europejskiego 
rybołówstwa przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu zrównoważonego i 
„optymalnego” wykorzystania zasobów.

Or. en

Poprawka 262
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Potrzeba szczegółowej i określonej 
ilościowo wiedzy na temat oddziaływania 
innowacyjnych narzędzi połowowych, w 
tym włoka wytwarzającego impulsy 
elektryczne, obejmującej skumulowane 
skutki ich stosowania dla środowiska i 
gatunków morskich, zanim nastąpi 
upowszechnienie się tych narzędzi na 
skalę komercyjną; należy ustanowić 
skuteczny program ich monitorowania i 
oceny.

Or. en

Poprawka 263
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W świetle opinii STECF połowy 
sieciami stawnymi w rejonach ICES IIIa, 
VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk oraz w 
podobszarach ICES VIII, IX, X oraz XII na 
wschód od 27°W w wodach, gdzie 
wskazana na mapach głębokość jest 
większa niż 600 metrów, powinny nadal 
być zabronione, aby zapewnić ochronę 
wrażliwych gatunków głębinowych.

(14) W świetle opinii STECF połowy 
sieciami stawnymi w rejonach ICES IIIa, 
VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk oraz w 
podobszarach ICES VIII, IX, X oraz XII na 
wschód od 27°W w wodach, gdzie 
wskazana na mapach głębokość jest 
większa niż 600 metrów, powinny nadal 
być zabronione, aby zapewnić ochronę 
wrażliwych gatunków głębinowych, chyba 
że za pomocą naukowych badań po 
konsultacji z ICES lub przy zastosowaniu 
szczególnego zarządzania z 
wykorzystaniem regionalizacji, które 
mogłoby przybrać formę ograniczenia 
liczby statków prowadzących działalność 
w danym obszarze, ograniczenia liczby 
miesięcy połowowych itp., lub za pomocą 
planów wieloletnich państwa 
członkowskie wykażą, że w ramach tych 
połowów przyłowy rekinów oraz odrzuty 
pozostają na bardzo niskim poziomie.

Or. es

Poprawka 264
Rosa D'Amato

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 
wprowadzić ogólny zakaz ich połowów.

(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 
mogłaby stanowić poważne zagrożenie dla 
ich ochrony. W celu ochrony takich 
gatunków należy wprowadzić ogólny 
zakaz ich połowów.

Or. en
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Poprawka 265
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 
wprowadzić ogólny zakaz ich połowów.

(15) W przypadku gatunków ryb, które 
są rzadkie lub których charakterystyka 
biologiczna szczególnie naraża je na 
nadmierną eksploatację, nawet 
ograniczona działalność połowowa 
mogłaby stanowić poważne zagrożenie dla 
ich ochrony. W celu ochrony takich 
gatunków należy wprowadzić ogólny 
zakaz ich połowów.

Or. en

Poprawka 266
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

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 
wprowadzić ogólny zakaz ich połowów.

(15) W przypadku gatunków ryb, które 
są rzadkie lub których charakterystyka 
biologiczna szczególnie naraża je na 
nadmierną eksploatację, nawet 
ograniczona działalność połowowa 
mogłaby stanowić poważne zagrożenie dla 
ich ochrony. W celu ochrony takich 
gatunków należy wprowadzić ogólny 
zakaz ich połowów.

Or. en
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Uzasadnienie

Nie chodzi jedynie o rzadkość tych gatunków, lecz o ich biologię. Rozszerzono zakres tekstu, 
aby to odzwierciedlić. Rozszerzenie to odzwierciedla fakt, że należy uwzględniać tryb życia 
poszczególnych gatunków przy ograniczaniu działalności połowowej.

Poprawka 267
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu zapewnienia ciągłej 
ochrony wrażliwych siedlisk morskich 
usytuowanych wzdłuż wybrzeży Irlandii, 
Zjednoczonego Królestwa i wokół 
Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich 
należy utrzymać istniejące ograniczenia 
dotyczące stosowania narzędzi do 
połowów dennych.

(17) W celu zapewnienia ciągłej 
ochrony wrażliwych siedlisk morskich 
usytuowanych wzdłuż wybrzeży Irlandii, 
Zjednoczonego Królestwa i wokół 
Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich 
należy utrzymać istniejące ograniczenia 
dotyczące stosowania niektórych narzędzi 
do połowów, chyba że jednoznaczne 
opinie i dowody naukowe sugerują 
inaczej.

Or. en

Poprawka 268
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu wsparcia sektora połowów 
we wdrażaniu obowiązku wyładunku 
państwa członkowskie powinny 
wprowadzić środki mające na celu 
ułatwienie składowania i zbytu gatunków 
morskich o rozmiarach mniejszych niż 
minimalny rozmiar odniesienia do celów 
ochrony. Środki te powinny obejmować 
wsparcie inwestycji w zakresie budowy i 
przystosowania miejsc wyładunku i 
przystani lub wsparcie inwestycji w 

(21) W celu wsparcia sektora połowów 
we wdrażaniu obowiązku wyładunku i 
zapewnienia równych warunków 
działania przez jego pełne przestrzeganie
państwa członkowskie powinny 
wprowadzić środki mające na celu 
ułatwienie składowania i zbytu gatunków 
morskich o rozmiarach mniejszych niż 
minimalny rozmiar odniesienia do celów 
ochrony. Środki te powinny obejmować 
wsparcie inwestycji w zakresie budowy i 
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zakresie dodawania wartości produktom 
rybołówstwa.

przystosowania miejsc wyładunku i 
przystani lub wsparcie inwestycji w 
zakresie dodawania wartości produktom 
rybołówstwa.

Or. en

Poprawka 269
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W przypadkach gdy opinia 
naukowa wskazuje, że dochodzi do 
znacznych niezamierzonych połowów 
gatunków, które nie podlegają limitom 
połowowym, a zatem nie są objęte 
obowiązkiem wyładunku, państwa 
członkowskie powinny realizować projekty 
pilotażowe mające na celu 
przeanalizowanie sposobów ograniczenia 
tego rodzaju połowów oraz wprowadzenie 
odpowiednich środków technicznych, aby 
osiągnąć ten cel.

(23) W przypadkach gdy opinia 
naukowa wskazuje, że dochodzi do 
znacznych niezamierzonych połowów 
gatunków, państwa członkowskie powinny 
realizować projekty pilotażowe mające na 
celu przeanalizowanie sposobów 
ograniczenia tego rodzaju połowów oraz 
wprowadzenie odpowiednich środków 
technicznych, aby osiągnąć ten cel.

Or. en

Poprawka 270
Rosa D'Amato

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 

(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 
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obejmować podstawowe rozmiary oczek 
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.

obejmować podstawowe rozmiary oczek 
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.

Or. en

Poprawka 271
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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 
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.

(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 
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 
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środki zostaną wprowadzone w ramach 
regionalizacji.

Or. en

Poprawka 272
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 
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.

(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 
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 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.

Or. en

Poprawka 273
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(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 i zrównoważonych środków 
technicznych, opartych na najlepszych 
dostępnych opiniach naukowych, które 
odbiegają od norm podstawowych, zgodnie 
z procesem regionalizacji określonym w 
WPRyb, nawet w przypadku braku planu 
wieloletniego.

Or. en

Poprawka 274
Liadh Ní Riada

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 mogą w 
ścisłej współpracy z odpowiednimi 
komitetami doradczymi i
zainteresowanymi stronami opracowywać 
wspólne zalecenia dotyczące właściwych 
środków technicznych, które odbiegają od 
norm podstawowych, zgodnie z procesem 
regionalizacji określonym w WPRyb.

Or. en

Uzasadnienie

Wzmocnienie roli komitetów doradczych w procesie opracowywania regionalnych środków 
technicznych.

Poprawka 275
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(25a) W razie braku planów wieloletnich 
lub gdy nie mają one zastosowania oraz 
jeśli jest to konieczne ze względów 
ochrony stad lub środowiska morskiego, 
Komisja może przyjąć środki techniczne 
dla określonych regionów za pomocą 
aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 276
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Jeśli wprowadzenie środków 
technicznych jest konieczne dla ochrony 
stad lub ekosystemu morskiego, brakuje 
jednak planów wieloletnich, Komisja 
powinna być uprawniona do przyjęcia 
takich środków za pomocą aktów 
delegowanych.

Or. en

Poprawka 277
Rosa D'Amato

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 
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przyjąć na podstawie najlepszych 
dostępnych opinii naukowych.

Or. en

Poprawka 278
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 być zrównoważone i co najmniej 
równoważne normom podstawowym pod 
względem modeli eksploatacji i ochrony 
wrażliwych gatunków i siedlisk. Wszelkie 
regionalne środki techniczne należy 
przyjąć na podstawie najlepszych 
dostępnych opinii naukowych.

Or. en

Poprawka 279
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

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 być co najmniej równoważne 
normom podstawowym pod względem 
modeli eksploatacji i ochrony wrażliwych 
gatunków i siedlisk. Regionalne środki 
techniczne należy przyjąć na podstawie 
najlepszych dostępnych opinii 
naukowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka nr 9 Komisji ENVI, odpowiednio dopasowana.

Poprawka 280
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Podkreśla się potrzebę 
wprowadzenia ram ustanawiania 
obszarów współzarządzanych w ramach 
sześciomilowego pasa każdego kraju (w 
tym linii podstawowej), aby umożliwić 
ustanawianie obszarów zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem na wodach 
przybrzeżnych. Podkreśla się, że dla 
powodzenia tej inicjatywy konieczna 
będzie ścisła współpraca między rybakami, 
podmiotami zarządzającymi 
rybołówstwem, naukowcami i agencjami, 
podobnie jak korzystanie z nowych 
technologii.

Or. en

Poprawka 281
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Decyzje podejmowane przez grupy 
państw członkowskich w ramach 
regionalizacji muszą spełniać te same 
normy nadzoru demokratycznego co 
decyzje podejmowane w danych 
państwach członkowskich i UE.

Or. en
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Poprawka 282
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Decyzje podejmowane przez 
regionalne grupy państw członkowskich w 
ramach regionalizacji powinny spełniać te 
same normy nadzoru demokratycznego co 
decyzje podejmowane w danych 
państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 283
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26b) Należy stosować regionalizację, 
aby stwarzać środki dostosowane do 
określonych potrzeb, uwzględniające 
specyfikę każdego obszaru połowowego i 
chroniące jego warunki środowiskowe.

Or. en

Poprawka 284
Liadh Ní Riada

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 

(29) Przy opracowywaniu wspólnych 
zaleceń w celu zmiany lub ustanowienia w 
planach wieloletnich nowych obszarów 
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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.

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, odstępstwa, w stosownych 
przypadkach, oraz mechanizmy 
monitorowania i kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość przyznania odstępstw w stosunku do niewielkich flot o słabym oddziaływaniu na 
środowisku za pomocą wspólnego zalecenia, jeśli ich oddziaływanie na chronione zasoby nie 
istnieje lub jest znikome.

Poprawka 285
Izaskun Bilbao Barandica

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 przyczynić się do 
realizacji celów WPRyb przez 
zagwarantowanie przestrzegania 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
zgodnie z art. 15 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. es

Poprawka 286
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Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

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 oraz 
zagwarantować przestrzeganie 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.

Or. en

Poprawka 287
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 w 
planach wieloletnich minimalnych 
rozmiarów odniesienia do celów ochrony 
regionalne grupy państw członkowskich 
powinny zapewnić osiągnięcie celów 
WPRyb oraz zagwarantować pełne
przestrzeganie 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.
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Or. en

Poprawka 288
Liadh Ní Riada

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 
powinno być dozwolone w ramach 
wspólnych zaleceń jako jedna z 
możliwości. Warunki ustanawiania i 
znoszenia tych obszarów, w tym 
ustanawiania wyjątków, w stosownych 
przypadkach, oraz mechanizmy kontroli i 
monitorowania należy określić w 
odpowiednich wspólnych zaleceniach.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość przyznania odstępstw w stosunku do niewielkich flot o słabym oddziaływaniu na 
środowisku za pomocą wspólnego zalecenia, jeśli ich oddziaływanie na chronione zasoby nie 
istnieje lub jest znikome.

Poprawka 289
Rosa D'Amato

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 

(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 
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wspólnych zaleceń jako jedna z 
możliwości. Warunki ustanawiania i 
znoszenia tych obszarów oraz mechanizmy 
kontroli i monitorowania należy określić w 
odpowiednich wspólnych zaleceniach.

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.

Or. en

Poprawka 290
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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.

Or. en

Poprawka 291
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

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 

(32) Na podstawie naukowej oceny 
wpływu narzędzi innowacyjnych, 
należycie ocenionego przez STECF, w tym 
oceny ryzyka wystąpienia złych praktyk 
prowadzących do nieselektywnych 
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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.

połowów oraz sugestii dotyczących 
środków zapobiegania im, 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.

Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzenie kryteriów oceny innowacyjnych narzędzi połowowych przez STECF, aby 
zapobiegać złym praktykom prowadzącym do nieselektywnych połowów (zgodnie z motywem 
12).

Poprawka 292
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

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 
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morskie, zwłaszcza siedliska wrażliwe, lub
gatunki niebędące gatunkami docelowymi.

Or. en

Poprawka 293
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

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 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 lub zagraża 
osiągnięciu dobrego stanu środowiska 
wód morskich.

Or. en

Uzasadnienie

Testy innowacyjnych narzędzi połowowych są dozwolone na mocy niniejszego rozporządzenia 
pod pewnymi warunkami. Jednak korzystanie z innowacyjnych narzędzi połowowych powinno 
być dozwolone jedynie wówczas, gdy ocena naukowa wykaże, że nie wywierają one 
negatywnego wpływu na wrażliwe gatunki, siedliska i gatunki niebędące gatunkami 
docelowymi ani nie zagrażają osiągnięciu celów dyrektywy ramowej w sprawie strategii 
morskiej.

Poprawka 294
Marco Affronte, Linnéa Engström
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

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
innowacyjnych narzędzi 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.

Or. en

Poprawka 295
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

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 

(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 poważne zagrożenie dla stanu 
ochrony takich gatunków i siedlisk, 
wówczas państwa członkowskie powinny 
wprowadzić dodatkowe ograniczenia 
dotyczące budowy i użytkowania 
określonych narzędzi połowowych oraz 
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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 
waleni i ptaków morskich.

statków przetwórni/zamrażalni, zwanych 
też supertrawlerami, lub nawet całkowity 
zakaz ich stosowania w danym regionie, 
aby chronić środowisko morskie, lokalne 
stada ryb i lokalne społeczności rybackie. 
Takie przepisy mogłyby w szczególności 
być stosowane w odniesieniu do sieci 
dryfujących, które w niektórych obszarach 
doprowadziły do znacznych odłowów 
waleni i ptaków morskich.

Or. en

Poprawka 296
Liadh Ní Riada

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 
waleni i ptaków morskich.

(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 
waleni i ptaków morskich. Należy 
zapewnić odpowiedni poziom konsultacji z 
rybakami, których to bezpośrednio 
dotyczy.

Or. en
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Uzasadnienie

Doświadczenie sugeruje, że wprowadzanie środków ochrony przyrody na obszarach 
morskich/przybrzeżnych (np. obszarach Natura 2000) powinno być poprzedzone szerokimi 
konsultacjami z rybakami działającymi na danym obszarze. Dotyczy to zwłaszcza drobnych 
rybaków prowadzących działalność o słabym oddziaływaniu na środowisko, których sytuacja 
nie zawsze była w przeszłości brana pod uwagę, ze względu np. na mające do nich 
zastosowanie odstępstwa w ramach obowiązków sprawozdawczych i dotyczących 
gromadzenia danych.

Poprawka 297
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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 
waleni i ptaków morskich.

(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 
znacznych odłowów waleni i ptaków 
morskich.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka nr 18 Komisji ENVI.
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Poprawka 298
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 
waleni i ptaków morskich.

(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 
znacznych odłowów waleni i ptaków 
morskich.

Or. en

Poprawka 299
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 

(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 
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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 
waleni i ptaków morskich.

łagodzące. 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 
znacznych odłowów waleni i ptaków 
morskich.

Or. en

Poprawka 300
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Aby nie utrudniać badań 
naukowych, sztucznego zarybiania bądź 
przesiedlania, niniejsze rozporządzenie nie 
powinno mieć zastosowania do czynności, 
które mogą być konieczne do prowadzenia 
wyżej wymienionych działań.

(36) Aby nie utrudniać badań 
naukowych, bezpośredniego zarybiania 
bądź przesiedlania, niniejsze 
rozporządzenie nie powinno mieć 
zastosowania do czynności, które mogą 
być konieczne do prowadzenia wyżej 
wymienionych działań.

Or. en

Poprawka 301
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(37) Jeżeli najlepsze dostępne opinie 
naukowe wykazują, że konieczne jest 
natychmiastowe działanie w celu ochrony 
gatunków morskich, Komisja powinna 
móc, w należycie uzasadnionych 
przypadkach, przyjąć akty delegowane 
mające natychmiastowe zastosowanie, 
ustanawiające środki techniczne w celu 
zmniejszenia takich zagrożeń, w 
uzupełnieniu lub na zasadzie odstępstwa od 
niniejszego rozporządzenia lub środków 
technicznych ustalonych w inny sposób 
zgodnie z prawem Unii. Środki te powinny 
być w szczególności tak skonstruowane, 
aby móc sprostać nieoczekiwanym 
zmianom w modelu stada wskutek 
wysokiego lub niskiego poziomu rekrutacji 
młodocianych osobników do danego stada 
i zapewnić ochronę ryb w okresie tarła 
bądź skorupiaków, gdy stada są na bardzo 
niskim poziomie lub gdy stan stada jest 
zagrożony z powodu innych zmian w 
stanie ochrony stad ryb. Mogłyby one 
obejmować ograniczenia dotyczące 
stosowania narzędzi połowowych 
ciągnionych lub statycznych bądź 
działalności połowowej na określonych 
obszarach lub w określonych okresach.

(37) Jeżeli najlepsze dostępne opinie 
naukowe wykazują, że konieczne jest 
natychmiastowe działanie w celu ochrony 
gatunków i siedlisk morskich, Komisja 
powinna móc, w należycie uzasadnionych 
przypadkach, przyjąć akty delegowane 
mające natychmiastowe zastosowanie, 
ustanawiające środki techniczne w celu 
zmniejszenia takich zagrożeń, w 
uzupełnieniu lub na zasadzie odstępstwa od 
niniejszego rozporządzenia lub środków 
technicznych ustalonych w inny sposób 
zgodnie z prawem Unii. Środki te powinny 
być w szczególności tak skonstruowane,
aby móc sprostać nieoczekiwanym 
zmianom w modelu stada wskutek 
wysokiego lub niskiego poziomu rekrutacji 
młodocianych osobników do danego stada
bądź przyłowów wrażliwych gatunków i 
zapewnić ochronę ryb w okresie tarła bądź 
skorupiaków, gdy stada są na bardzo 
niskim poziomie lub gdy stan stada jest 
zagrożony z powodu innych zmian w 
stanie ochrony stad ryb lub wrażliwych 
gatunków, oraz aby zaradzić pogarszaniu 
się stanu populacji i siedlisk z powodu 
oddziaływania połowów i stosować 
wszelkie dodatkowe potrzebne środki 
ochrony środowiska. Mogłyby one 
obejmować ograniczenia dotyczące 
stosowania narzędzi połowowych 
ciągnionych lub statycznych bądź 
działalności połowowej na określonych 
obszarach lub w określonych okresach.

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększenie wyrazistości sformułowań, aby zapewnić, by wrażliwe gatunki i siedliska także 
były przedmiotem natychmiastowych działań zapobiegających pogarszaniu się stanu 
populacji gatunków i siedlisk z powodu oddziaływania połowów.

Poprawka 302
Norica Nicolai

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Jeżeli najlepsze dostępne opinie 
naukowe wykazują, że konieczne jest 
natychmiastowe działanie w celu ochrony 
gatunków morskich, Komisja powinna 
móc, w należycie uzasadnionych 
przypadkach, przyjąć akty delegowane 
mające natychmiastowe zastosowanie, 
ustanawiające środki techniczne w celu 
zmniejszenia takich zagrożeń, w 
uzupełnieniu lub na zasadzie odstępstwa od 
niniejszego rozporządzenia lub środków 
technicznych ustalonych w inny sposób 
zgodnie z prawem Unii. Środki te powinny 
być w szczególności tak skonstruowane, 
aby móc sprostać nieoczekiwanym 
zmianom w modelu stada wskutek 
wysokiego lub niskiego poziomu rekrutacji 
młodocianych osobników do danego stada 
i zapewnić ochronę ryb w okresie tarła 
bądź skorupiaków, gdy stada są na bardzo 
niskim poziomie lub gdy stan stada jest 
zagrożony z powodu innych zmian w 
stanie ochrony stad ryb. Mogłyby one 
obejmować ograniczenia dotyczące 
stosowania narzędzi połowowych 
ciągnionych lub statycznych bądź 
działalności połowowej na określonych 
obszarach lub w określonych okresach.

(37) Jeżeli najlepsze dostępne opinie 
naukowe wykazują, że konieczne jest 
natychmiastowe działanie w celu ochrony 
gatunków morskich, Komisja powinna 
móc, w należycie uzasadnionych 
przypadkach, przyjąć akty delegowane 
mające natychmiastowe zastosowanie,
zgodnie z procedurami określonymi w art. 
12 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013,
ustanawiające środki techniczne w celu 
zmniejszenia takich zagrożeń, w 
uzupełnieniu lub na zasadzie odstępstwa od 
niniejszego rozporządzenia lub środków 
technicznych ustalonych w inny sposób 
zgodnie z prawem Unii. Środki te powinny 
być w szczególności tak skonstruowane, 
aby móc sprostać nieoczekiwanym 
zmianom w modelu stada wskutek 
wysokiego lub niskiego poziomu rekrutacji 
młodocianych osobników do danego stada 
i zapewnić ochronę ryb w okresie tarła 
bądź skorupiaków, gdy stada są na bardzo 
niskim poziomie lub gdy stan stada jest 
zagrożony z powodu innych zmian w 
stanie ochrony stad ryb. Mogłyby one 
obejmować ograniczenia dotyczące 
stosowania narzędzi połowowych 
ciągnionych lub statycznych bądź 
działalności połowowej na określonych 
obszarach lub w określonych okresach.

Or. ro

Poprawka 303
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Jeżeli najlepsze dostępne opinie 
naukowe wykazują, że konieczne jest 

(37) Jeżeli najlepsze dostępne opinie 
naukowe wykazują, że konieczne jest 
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natychmiastowe działanie w celu ochrony 
gatunków morskich, Komisja powinna 
móc, w należycie uzasadnionych 
przypadkach, przyjąć akty delegowane 
mające natychmiastowe zastosowanie, 
ustanawiające środki techniczne w celu 
zmniejszenia takich zagrożeń, w 
uzupełnieniu lub na zasadzie odstępstwa od 
niniejszego rozporządzenia lub środków 
technicznych ustalonych w inny sposób 
zgodnie z prawem Unii. Środki te powinny 
być w szczególności tak skonstruowane, 
aby móc sprostać nieoczekiwanym 
zmianom w modelu stada wskutek 
wysokiego lub niskiego poziomu rekrutacji 
młodocianych osobników do danego stada 
i zapewnić ochronę ryb w okresie tarła 
bądź skorupiaków, gdy stada są na bardzo 
niskim poziomie lub gdy stan stada jest 
zagrożony z powodu innych zmian w 
stanie ochrony stad ryb. Mogłyby one 
obejmować ograniczenia dotyczące 
stosowania narzędzi połowowych 
ciągnionych lub statycznych bądź 
działalności połowowej na określonych 
obszarach lub w określonych okresach.

natychmiastowe działanie w celu ochrony 
gatunków morskich Komisja może, z 
uwzględnieniem okresu przejściowego i 
konsultacji z państwami członkowskimi i 
odnośnymi zainteresowanymi stronami, w 
należycie uzasadnionych przypadkach, 
przyjąć akty delegowane mające 
natychmiastowe zastosowanie, 
ustanawiające środki techniczne w celu 
zmniejszenia takich zagrożeń, w 
uzupełnieniu lub na zasadzie odstępstwa od 
niniejszego rozporządzenia lub środków 
technicznych ustalonych w inny sposób 
zgodnie z prawem Unii. Środki te powinny 
być w szczególności tak skonstruowane, 
aby móc sprostać nieoczekiwanym 
zmianom w modelu stada wskutek 
wysokiego lub niskiego poziomu rekrutacji 
młodocianych osobników do danego stada 
i zapewnić ochronę ryb w okresie tarła 
bądź skorupiaków, gdy stada są na bardzo 
niskim poziomie lub gdy stan stada jest 
zagrożony z powodu innych zmian w 
stanie ochrony stad ryb. Mogłyby one 
obejmować ograniczenia dotyczące 
stosowania narzędzi połowowych 
ciągnionych lub statycznych bądź 
działalności połowowej na określonych 
obszarach lub w określonych okresach.

Or. en

Uzasadnienie

Okres przejściowy i proces konsultacji powinny być wymagane przed jakimkolwiek 
natychmiastowym przyjęciem przepisów.

Poprawka 304
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 Traktatu należy 

(38) Uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 Traktatu należy 
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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. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewniać jednoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

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 lub, w razie potrzeby, 
poza tymi planami 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 zapewniać 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 305
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 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. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewniać jednoczesne, 

(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 lub, w razie potrzeby, 
poza tymi planami 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. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
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terminowe i odpowiednie przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

zapewniać jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Poprawka 306
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

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 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. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja
powinna zapewniać 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, skorupiaków i innych 
gatunków, 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. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewniać jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Poprawka 307
Norica Nicolai

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Do końca 2020 r., a następnie co 
trzy lata, Komisja powinna składać
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdania na temat wykonania 
niniejszego rozporządzenia, na podstawie 
informacji dostarczonych przez państwa 
członkowskie oraz zainteresowane 
komitety doradcze oraz po dokonaniu 
oceny przez STECF. W tym sprawozdaniu 
należy ocenić, w jakim stopniu środki 
techniczne, zarówno na szczeblu 
regionalnym, jak i unijnym, przyczyniły się 
do osiągnięcia celów i wartości 
docelowych niniejszego rozporządzenia. 
Jeżeli w tym sprawozdaniu zostanie 
stwierdzone, że na poziomie regionalnym 
cele i wartości docelowe nie zostały 
osiągnięte, państwa członkowskie w tym 
regionie powinny przedłożyć plan działań 
naprawczych, które zapewnią osiągniecie 
tych celów i wartości docelowych. 
Komisja powinna również zaproponować 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na 
podstawie tego sprawozdania wszelkie 
niezbędne zmiany niniejszego 
rozporządzenia.

(40) Do końca 2020 r., a następnie co 
trzy lata, Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdania na 
temat wykonania niniejszego 
rozporządzenia, na podstawie informacji 
dostarczonych przez państwa członkowskie 
oraz zainteresowane komitety doradcze 
oraz po dokonaniu oceny przez STECF. W 
tym sprawozdaniu należy ocenić, w jakim 
stopniu środki techniczne, zarówno na 
szczeblu regionalnym, jak i unijnym, 
przyczyniły się do osiągnięcia celów i 
wartości docelowych niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli w tym sprawozdaniu 
zostanie stwierdzone, że na poziomie 
regionalnym cele i wartości docelowe nie 
zostały osiągnięte, państwa członkowskie 
w tym regionie powinny przedłożyć plan 
działań naprawczych, które zapewnią 
osiągniecie tych celów i wartości 
docelowych. Komisja powinna również 
zaproponować Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie na podstawie tego 
sprawozdania wszelkie niezbędne zmiany 
niniejszego rozporządzenia.

Or. ro

Poprawka 308
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43a) Ponieważ obecnie Zjednoczone 
Królestwo dzieli swoje wody z UE, a 
zwłaszcza z Irlandią, wystąpienie tego 
państwa z UE będzie oznaczało, że 
zarządzanie wodami i wspólne 
zarządzanie odpowiednimi stadami będzie 
wymagało wielostronnego odejścia i 
bliskiej współpracy z Irlandią, 
Zjednoczonym Królestwem i UE. W tym 
celu zachęca się Komisję Europejską do 
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współpracy z rządami Irlandii i 
Zjednoczonego Królestwa w sprawie 
przyszłych regulacji i porozumień 
dotyczących obu obszarów wód i flot, 
ponieważ Irlandia nie powinna ponosić 
negatywnych konsekwencji tego, że floty 
państw członkowskich i państw trzecich 
opuszczą wody Zjednoczonego Królestwa.

Or. en

Poprawka 309
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje 
się do działalności prowadzonej przez 
unijne statki rybackie i obywateli państw 
członkowskich, bez uszczerbku dla 
zasadniczej odpowiedzialności państwa 
bandery, na obszarach połowowych 
określonych w art. 5, jak również przez
statki rybackie pływające pod banderą 
państw trzecich i zarejestrowane w nich 
podczas połowów na wodach Unii.

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje 
się do działalności prowadzonej przez 
unijne statki rybackie i obywateli państw 
członkowskich, bez uszczerbku dla 
zasadniczej odpowiedzialności państwa 
bandery, na obszarach połowowych 
określonych w art. 5, jak również na 
wodach międzynarodowych i wodach 
państw trzecich, bez uszczerbku dla 
środków technicznych przyjętych przez
RFMO lub zawartych w umowach o 
partnerstwie w sprawie zrównoważonych 
połowów. Stosuje się je także do statków 
rybackich pływających pod banderą 
państw trzecich i zarejestrowanych w nich 
podczas połowów na wodach Unii.

Or. en

Poprawka 310
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje 
się do działalności prowadzonej przez 
unijne statki rybackie i obywateli państw 
członkowskich, bez uszczerbku dla 
zasadniczej odpowiedzialności państwa 
bandery, na obszarach połowowych 
określonych w art. 5, jak również przez 
statki rybackie pływające pod banderą 
państw trzecich i zarejestrowane w nich 
podczas połowów na wodach Unii.

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje 
się do działalności prowadzonej przez 
unijne statki rybackie i obywateli państw 
członkowskich, bez uszczerbku dla 
zasadniczej odpowiedzialności państwa 
bandery, na obszarach połowowych 
określonych w art. 5, na wodach państw 
trzecich i na pełnym morzu, jak również 
przez statki rybackie pływające pod 
banderą państw trzecich i zarejestrowane w 
nich podczas połowów na wodach Unii, 
bez uszczerbku dla obowiązujących 
przepisów dotyczących wód państw 
trzecich lub RFMO.

Or. en

Poprawka 311
Nicola Caputo, Renata Briano, Remo Sernagiotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje 
się do działalności prowadzonej przez 
unijne statki rybackie i obywateli państw 
członkowskich, bez uszczerbku dla 
zasadniczej odpowiedzialności państwa 
bandery, na obszarach połowowych 
określonych w art. 5, jak również przez 
statki rybackie pływające pod banderą 
państw trzecich i zarejestrowane w nich 
podczas połowów na wodach Unii.

1. Bez uszczerbku dla art. 29,
niniejsze rozporządzenie stosuje się do
wszelkiej działalności połowowej (zarówno 
rekreacyjnej, jak i komercyjnej)
prowadzonej przez unijne statki rybackie i 
obywateli państw członkowskich, bez 
uszczerbku dla zasadniczej 
odpowiedzialności państwa bandery, na 
obszarach połowowych określonych w art.
5, jak również przez statki rybackie 
pływające pod banderą państw trzecich i 
zarejestrowane w nich podczas połowów 
na wodach Unii.

Or. en

Poprawka 312
Alain Cadec
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje 
się do działalności prowadzonej przez 
unijne statki rybackie i obywateli państw 
członkowskich, bez uszczerbku dla 
głównej odpowiedzialności państwa 
bandery, na obszarach połowowych
określonych w art. 5, jak również przez 
statki rybackie pływające pod banderą 
państw trzecich i zarejestrowane w nich 
podczas połowów na wodach Unii.

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje 
się do działalności prowadzonej przez 
unijne statki rybackie i obywateli państw 
członkowskich, bez uszczerbku dla 
głównej odpowiedzialności państwa 
bandery, na obszarach połowowych
znajdujących się pod zwierzchnictwem lub 
jurysdykcją państw członkowskich , jak 
również przez statki rybackie pływające 
pod banderą państw trzecich i 
zarejestrowane w nich podczas połowów 
na wodach Unii.

Or. fr

Uzasadnienie

Pierwotne sformułowanie skutkowałoby stosowaniem przepisów rozporządzenia do unijnych 
statków nawet poza wodami Unii. Mogłoby to prowadzić do nakładania się przepisów na 
niektórych obszarach, zwłaszcza na wodach państw trzecich, takich jak Norwegia czy Wyspy 
Owcze, a tym samym do nierównego traktowania statków prowadzących działalność na tych 
obszarach.

Poprawka 313
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Artykuły 7 i 14 oraz część A 
załączników V–X mają zastosowanie także
do połowów rekreacyjnych.

2. Niniejsze rozporządzenie ma
zastosowanie również do połowów 
rekreacyjnych, aby mogły one w 
zrównoważony sposób przyczyniać się do 
odnawiania zasobów rybnych oraz do 
maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu.

Or. fr
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Poprawka 314
Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Artykuły 7 i 14 oraz część A 
załączników V–X mają zastosowanie także 
do połowów rekreacyjnych.

2. Niniejsze rozporządzenie ma
zastosowanie także do połowów 
rekreacyjnych.

Or. de

Poprawka 315
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Artykuły 7 i 14 oraz część A 
załączników V–X mają zastosowanie także 
do połowów rekreacyjnych.

2. Niniejsze rozporządzenie ma
zastosowanie także do połowów 
rekreacyjnych.

Or. es

Poprawka 316
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Obowiązek wyładunku, o którym 
mowa w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013, nie obowiązuje w stosunku do 
połowów rekreacyjnych, o ile wskaźnik 
przeżywalności uwolnionych ryb jest 
wysoki, z uwzględnieniem specyfiki 
narzędzi i praktyk połowowych. Uznaje 
się, że ryby złowione przez wędkarzy 
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rekreacyjnych prowadzących połowy za 
pomocą haczyków lub lin połowowych są 
zawsze uwalniane przy znacznym 
wskaźniku przeżywalności, chyba że 
dowody naukowe wykażą inaczej.

Or. en

Poprawka 317
Norica Nicolai

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Obowiązku wyładunku nie stosuje 
się wobec połowów rekreacyjnych o 
wysokim wskaźniku przeżywalności.

Or. en

Poprawka 318
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł – ustęp 3

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
ochronę zasobów rybnych i ochronę 
ekosystemów morskich w ramach
wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) 
środki techniczne przyczyniają się do 
osiągania celów WPRyb z art. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w 
szczególności z ust. 2, 3 i 5 lit. a) oraz j) 
tego artykułu.

Or. en

Poprawka 319
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Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

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 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.

Or. es

Poprawka 320
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 ochronę 
zasobów rybnych i ochronę osobników 
wrażliwych ze względu na rozmiar lub 
wiek, w szczególności młodocianych 
osobników i skupisk tarłowych gatunków 
morskich,

Or. en

Poprawka 321
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zoptymalizować modele 
eksploatacji w celu ochrony młodocianych 

a) zapewnić zrównoważone modele 
eksploatacji w celu ochrony młodocianych 
osobników i skupisk tarłowych gatunków 



AM\1123870PL.docx 55/183 PE603.068v01-00

PL

osobników i skupisk tarłowych gatunków 
morskich,

morskich oraz zapewnić stosowne 
zabezpieczenia,

Or. en

Poprawka 322
Julie Girling

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 w celu zagwarantowania
ochrony młodocianych osobników i 
skupisk tarłowych gatunków morskich,

Or. en

Poprawka 323
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

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) zoptymalizować modele 
eksploatacji w celu ochrony młodocianych 
osobników lub skupisk tarłowych 
gatunków morskich,

Or. it

Uzasadnienie

Zarządzanie może dotyczyć młodocianych osobników albo skupisk tarłowych, albo obu tych 
kategorii.

Poprawka 324
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wspierać osiągnięcie wskaźników 
1, 3, 4 i 6 określonych w załączniku I do 
dyrektywy 2008/56/WE,

Or. en

Poprawka 325
Marco Affronte, Linnéa Engström

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,

Or. en

Poprawka 326
Julie Girling

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 

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,
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stanowiły zagrożenia dla stanu ochrony 
tych gatunków,

Or. en

Poprawka 327
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

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, w tym za pomocą 
stosownych środków zachęty i nagród, 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,

Or. en

Uzasadnienie

Litera ta ma na celu zapewnienie pozytywnych środków zachęty i nagród, aby osiągnąć 
zamierzone cele.

Poprawka 328
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

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,

Or. en
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Poprawka 329
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zapewnić, aby wpływ rybołówstwa 
na dobrostan zwierząt był ograniczony do 
minimum i w miarę możliwości 
eliminowany,

Or. en

Poprawka 330
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przyczyniać się do istnienia
środków zarządzania rybołówstwem do 
celów wypełnienia zobowiązań 
wynikających z dyrektyw 92/43/EWG, 
2009/147/WE, 2008/56/WE i 2000/60/WE.

d) zapewnić istnienie środków 
zarządzania rybołówstwem do celów 
wypełnienia zobowiązań wynikających z 
dyrektyw 92/43/EWG, 2009/147/WE, 
2008/56/WE i 2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Środki zarządzania rybołówstwem muszą zapewniać, aby wspomniane prawodawstwo 
środowiskowe rzeczywiście było wdrażane.

Poprawka 331
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przyczyniać się do istnienia
środków zarządzania rybołówstwem do 
celów wypełnienia zobowiązań 
wynikających z dyrektyw 92/43/EWG, 
2009/147/WE, 2008/56/WE i 2000/60/WE.

d) zapewnić istnienie środków 
zarządzania rybołówstwem do celów 
wypełnienia zobowiązań wynikających z 
dyrektyw 92/43/EWG, 2009/147/WE, 
2008/56/WE i 2000/60/WE.

Or. en

Poprawka 332
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Poprawka 333
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem środków technicznych jest: 1. Środki techniczne prowadzą do 
osiągnięcia następujących celów:

Or. en

Poprawka 334
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem środków technicznych jest: 1. Środki techniczne prowadzą do 
osiągnięcia następujących celów:

Or. en

Poprawka 335
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 określonych 
poziomów ustalonych dla każdego rodzaju 
połowu i dla każdego metier. Te poziomy 
docelowe podlegają regularnemu 
przeglądowi i redukcji w celu zapewnienia 
stopniowych i stałych postępów w 
udoskonalaniu selektywności i osiąganiu 
celów określonych w art. 2 ust. 2 i art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. W 
żadnym wypadku nie powinny być wyższe 
niż 10 % całkowitej wielkości połowów dla 
danego metier,

Or. en

Poprawka 336
Elisabetta Gardini

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 

(a) zapewnienie, by połowy gatunków 
morskich o rozmiarach mniejszych niż 
minimalne rozmiary odniesienia do celów 
ochrony nie przekraczały wielkości
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połowów zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013,

ustanowionej we wspólnych zaleceniach 
regionalnych grup państw członkowskich 
oraz były zgodne z planami dotyczącymi 
odrzutów, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu zróżnicowania gatunków 
ryb i narzędzi połowowych; ponieważ są to 
bardzo niewielkie ilości, tolerancja nie 
powinna wynosić mniej niż 10 % 
wielkości połowów poszczególnych 
gatunków,

Or. it

Poprawka 337
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

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 poziomów 
określonych zgodnie z art. 18a i 
przyczyniały się do osiągnięcia celów 
ustanowionych w art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013,

Or. en

Uzasadnienie

Określenie jasnych celów jest konieczne, jednak cel wynoszący 5 % jest arbitralny. W 
poprawce zaproponowano zatem określenie szczegółowych celów dla każdego rodzaju 
połowów i dla każdego metier zgodnie z procedurą regionalizacji. Poprawkę należy 
interpretować łącznie z poprawką wprowadzającą obecny art. 18a („Poziomy połowów 
gatunków morskich o rozmiarach mniejszych niż minimalne rozmiary odniesienia do celów 
ochrony”) i definicją „metier”.

Poprawka 338
Clara Eugenia Aguilera García
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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) ograniczenie połowów gatunków 
morskich o rozmiarach mniejszych niż 
minimalne rozmiary odniesienia do celów 
ochrony, aby przyczynić się do osiągnięcia 
celów ustanowionych w art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013,

Or. es

Uzasadnienie

Odsetek w wysokości 5 % nie jest wartością realną dla floty poławiającej włokami dennymi i 
został ustalony w sposób arbitralny. Odsetek można by osiągnąć przez zwiększenie rozmiarów 
oczek w sieciach, czego efektem byłoby takie zmniejszenie połowów, że działalność połowowa 
nie byłaby opłacalna.

Poprawka 339
Izaskun Bilbao Barandica

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) przyczynianie się do tego, 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,

Or. es

Poprawka 340
José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a
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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) ograniczenie połowów gatunków 
morskich o rozmiarach mniejszych niż 
minimalne rozmiary odniesienia do celów 
ochrony, aby przyczynić się do osiągnięcia 
celów ustanowionych w art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013,

Or. es

Uzasadnienie

Odsetek w wysokości 5 % nie jest wartością realną dla floty poławiającej włokami dennymi i 
został ustalony w sposób arbitralny. Odsetek można by osiągnąć przez zwiększenie rozmiarów 
oczek w sieciach, czego efektem byłoby takie zmniejszenie połowów, że działalność połowowa 
nie byłaby opłacalna.

Poprawka 341
Isabelle Thomas, Renata Briano

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 zostały możliwie jak 
najbardziej ograniczone i określone 
ilościowo w sposób przyczyniający się do
osiągania celów określonych w art. 2 ust. 
2 i art. 15 rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013,

Or. fr

Poprawka 342
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(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 5 % całkowitej
wielkości rocznych połowów dla danego 
metier zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013,

Or. en

Poprawka 343
Norica Nicolai

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) ograniczenie przypadkowych 
połowów ssaków morskich, gadów 
morskich, ptaków morskich i innych 
gatunków wykorzystywanych do celów 
innych niż handlowe poniżej poziomów 
określonych w obowiązujących przepisach
unijnych i porozumieniach 
międzynarodowych ratyfikowanych przez 
UE,

Or. en

Poprawka 344
Rosa D'Amato

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 
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celu sukcesywnej eliminacji takich 
przyłowów,

Or. en

Poprawka 345
Julie Girling

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 sukcesywnej eliminacji takich 
przyłowów,

Or. en

Poprawka 346
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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 były sukcesywnie eliminowane,

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka nr 27 Komisji ENVI, odpowiednio dopasowana.

Poprawka 347
Alain Cadec

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 przypadkowe 
połowy 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,

Or. fr

Poprawka 348
Izaskun Bilbao Barandica

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) przyczynianie się do tego, 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,

Or. es

Poprawka 349
Marco Affronte, Linnéa Engström
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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 były sukcesywnie ograniczane i 
w miarę możliwości eliminowane,

Or. en

Poprawka 350
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 warunków określonych we 
wskaźnikach 1 i 6.

Or. en

Poprawka 351
Izaskun Bilbao Barandica
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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) przyczynianie się do tego, 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.

Or. es

Poprawka 352
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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 na wrażliwe siedliska dna 
morskiego, został zminimalizowany i 
utrzymany 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 wymagane poziomy muszą
wspierać osiągnięcie wskaźników 1 i 6 
określonych w załączniku I do dyrektywy 
2008/56/WE.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy uwzględnić wszystkie skutki dla środowiska morskiego, a nie tylko te dla dna 
morskiego, jednak utrzymanie odniesienia do „wrażliwych siedlisk dna morskiego” jest 
ważne w kontekście monitoringu.

Poprawka 353
Julie Girling

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, zwłaszcza siedliska dna 
morskiego, został zmniejszony poniżej
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.

Or. en

Poprawka 354
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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.
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Or. en

Poprawka 355
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 
ograniczane i w miarę możliwości 
eliminowane w celu zagwarantowania 
spełnienia warunków opisanych we 
wskaźnikach 1, 3 i 4 w decyzji Komisji 
2010/477/UE.

Or. en

Poprawka 356
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) zapewnienie, by wpływem 
działalności połowowej na środowisko na 
obszarach Natura 2000 zarządzano 
zgodnie z celami w zakresie ochrony 
określonymi w dyrektywach 92/43/EWG i 
2009/147/WE.

Or. en

Poprawka 357
Isabelle Thomas, Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) zapewnienie uwzględniania i oceny 
skutków społeczno-gospodarczych zgodnie 
z art. 2 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013.

Or. fr

Uzasadnienie

Do celów WPRyb nie należy wyłącznie podejście ekosystemowe do zarządzania 
rybołówstwem w ekosystemie morskim, ale także uwzględnianie wpływu tej polityki na aspekty 
społeczno-gospodarcze.

Poprawka 358
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakres, w jakim powyższe cele 
zostały zrealizowane, jest poddawany 
przeglądowi w ramach procesu 
sprawozdawczości określonego w art. 34.

2. Państwa członkowskie monitorują 
skuteczność środków technicznych 
służących osiągnięciu tych wartości 
docelowych określonych w ust. 1. Zakres, 
w jakim powyższe cele zostały 
zrealizowane, jest poddawany przeglądowi 
w ramach procesu sprawozdawczości 
określonego w art. 34.

Or. en

Uzasadnienie

Aby móc składać sprawozdania ze środków wykorzystywanych do osiągnięcia wartości 
docelowych i dokonywać ich przeglądu, państwa członkowskie muszą monitorować stosowane 
środki i ich skutki.

Poprawka 359
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakres, w jakim powyższe cele 
zostały zrealizowane, jest poddawany 
przeglądowi w ramach procesu 
sprawozdawczości określonego w art. 34.

2. Państwa członkowskie monitorują 
skuteczność środków technicznych 
służących osiągnięciu tych wartości 
docelowych. Zakres, w jakim powyższe 
cele zostały zrealizowane, jest poddawany 
przeglądowi w ramach procesu 
sprawozdawczości określonego w art. 34.

Or. en

Poprawka 360
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakres, w jakim powyższe cele 
zostały zrealizowane, jest poddawany 
przeglądowi w ramach procesu 
sprawozdawczości określonego w art. 34.

2. Zakres, w jakim powyższe cele 
zostały zrealizowane, jest oceniany przez 
państwa członkowskie i poddawany 
przeglądowi w ramach procesu
sprawozdawczości określonego w art. 34.

Or. en

Poprawka 361
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a

Cele społeczno-gospodarcze

Aby uwzględniać cele społeczno-
gospodarcze art. 2 ust. 5 lit c), f) i i) 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, przy 
przyjmowaniu i wdrażaniu środków 
technicznych i ochronnych państwo 
członkowskie szeroko korzysta ze środków 
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przewidzianych w art. 38, 39 i 40 
rozporządzenia (UE) nr 508/2014.

Or. en

Uzasadnienie

Ten nowy artykuł ma na celu zapewnienie odniesienia do EFMR, aby nakłonić państwa 
członkowskie do korzystania ze środków EFMR w celu rekompensaty potrzeb społeczno-
gospodarczych przy wdrażaniu środków technicznych i dotyczących ochrony środowiska.

Poprawka 362
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a

Cele społeczno-gospodarcze

Aby uwzględniać cele społeczno-
gospodarcze art. 2 ust. 5 lit c), f) i i) 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, przy 
przyjmowaniu i wdrażaniu środków 
technicznych i ochronnych państwo 
członkowskie szeroko korzysta ze środków 
przewidzianych w art. 38, 39 i 40 
rozporządzenia (UE) nr 508/2014.

Or. en

Uzasadnienie

Ten artykuł zapewnia odniesienia do EFMR, aby nakłonić państwa członkowskie do 
korzystania ze środków EFMR w celu rekompensaty potrzeb społeczno-gospodarczych przy 
wdrażaniu środków technicznych i dotyczących ochrony środowiska.

Poprawka 363
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c



PE603.068v01-00 74/183 AM\1123870PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „wody północno-zachodnie” 
oznaczają podobszary ICES V (z 
wyjątkiem Va i nienależących do Unii wód 
podobszaru Vb), VI oraz VII;

c) „wody północno-zachodnie” 
oznaczają wody UE na podobszarach
ICES V, VI oraz VII;

Or. en

Uzasadnienie

Środki techniczne powinny dotyczyć wód UE.

Poprawka 364
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „regiony najbardziej oddalone” 
oznaczają wody wokół regionów 
najbardziej oddalonych, o których mowa 
w art. 349 akapit pierwszy Traktatu, 
podzielone na trzy baseny morskie: 
zachodni Atlantyk, wschodni Atlantyk i 
Ocean Indyjski;

g) „wody Unii Europejskiej na 
Oceanie Indyjskim i zachodnim 
Atlantyku”: oznaczają wody wokół
Gwadelupy, Gujany Francuskiej, 
Martyniki, Majotty, Reunionu i Saint-
Martin podlegające zwierzchnictwu lub 
jurysdykcji danego państwa 
członkowskiego;

Or. es

Poprawka 365
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

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 śmiertelności
połowowej w stosunku do struktury 
wiekowej i wielkościowej stada;
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Or. en

Uzasadnienie

Śmiertelność połowowa jest terminem stosowanym dla określania eksploatacji zasobów 
połowowych.

Poprawka 366
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka nr 30 Komisji ENVI.

Poprawka 367
Rosa D'Amato

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;

Or. en

Poprawka 368
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto
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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;

Or. en

Poprawka 369
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 wielkościowej i
wiekowej stada;

Or. en

Poprawka 370
Nicola Caputo, Renata Briano

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 śmiertelności
połowowej w stosunku do struktury 
wiekowej stada;

Or. en



AM\1123870PL.docx 77/183 PE603.068v01-00

PL

Uzasadnienie

Śmiertelność połowowa jest rzeczywistym terminem stosowanym dla określania eksploatacji 
zasobów połowowych.

Poprawka 371
Rosa D'Amato

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;

Or. en

Poprawka 372
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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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Or. en

Poprawka 373
Marco Affronte, Linnéa Engström

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;

Or. en

Poprawka 374
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „ukierunkowane połowy” 
oznaczają połowy określonego gatunku lub 
kombinacji gatunków, gdy całkowite 
połowy tego gatunku/tych gatunków
stanowią ponad 50 % wartości 
ekonomicznej połowów;

(4) „ukierunkowane połowy” 
oznaczają połowy gatunku lub kombinacji 
gatunków, gdy ten gatunek lub gatunki
stanowią znaczną część składu połowów
wyrażonego jako odsetek masy w relacji 
pełnej w całkowitym połowie uzyskanym w 
wyniku danego rejsu połowowego i dla 
danego rodzaju narzędzi połowowych, 
który może zostać obliczony na podstawie 
jednej próbki lub ich większej liczby. Dany 
skład połowu dla różnych rodzajów 
połowów ukierunkowanych różni się w 
zależności od regionu, a szczegółowe 
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informacje na ten temat podano w 
załącznikach V–XI;

Or. en

Uzasadnienie

Skład połowów różni się w zależności od łowisk i regionów. Wartość ekonomiczna połowów 
wprowadza zmienne odnoszące się do rynków, które mają niewielki związek z połowami.

Poprawka 375
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „ukierunkowane połowy” 
oznaczają połowy określonego gatunku lub 
kombinacji gatunków, gdy całkowite 
połowy tego gatunku/tych gatunków 
stanowią ponad 50 % wartości 
ekonomicznej połowów;

(4) „ukierunkowane połowy” 
oznaczają połowy określonego gatunku lub 
kombinacji gatunków, gdy całkowite 
połowy tego gatunku/tych gatunków 
stanowią ponad 90 % całkowitych
połowów;

Or. es

Poprawka 376
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „ukierunkowane połowy” 
oznaczają połowy określonego gatunku lub 
kombinacji gatunków, gdy całkowite
połowy tego gatunku/tych gatunków 
stanowią ponad 50 % wartości 
ekonomicznej połowów;

(4) „ukierunkowane połowy” 
oznaczają połowy określonego gatunku lub 
kombinacji gatunków, gdy połowy tego 
gatunku/tych gatunków stanowią ponad 
50 % wartości ekonomicznej całkowitych
połowów;

Or. es
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Poprawka 377
Nicola Caputo, Renata Briano, Remo Sernagiotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „ukierunkowane połowy” 
oznaczają połowy określonego gatunku lub 
kombinacji gatunków, gdy całkowite 
połowy tego gatunku/tych gatunków 
stanowią ponad 50 % wartości 
ekonomicznej połowów;

(4) „ukierunkowane połowy” 
oznaczają połowy określonego gatunku lub 
kombinacji gatunków, gdy całkowite 
połowy tego gatunku/tych gatunków 
stanowią ponad 50 % połowów;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „ukierunkowanych połowów” oparta na wartości ekonomicznej nie ma sensu, 
ponieważ wartość ta nigdy nie jest znana z góry. Brakuje także elementu dotyczącego czasu, 
nie jest też jasne, czy we wniosku jest mowa o połowie wg ciągnięcia sieci czy wg rejsu.

Poprawka 378
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) „stan ochrony gatunków” oznacza 
stan ochrony gatunków zdefiniowany w 
art. 1 dyrektywy 92/43/EWG;

Or. en

Uzasadnienie

Terminy te są użyte w rozporządzeniu, dlatego powinny być zdefiniowane zgodnie z dyrektywą 
siedliskową.

Poprawka 379
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) „stan ochrony gatunków” oznacza 
stan ochrony gatunków zdefiniowany w 
art. 1 dyrektywy 92/43/EWG;

Or. en

Poprawka 380
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) „stan ochrony siedlisk” oznacza 
stan ochrony siedlisk zdefiniowany w art. 
1 dyrektywy 92/43/EWG;

Or. en

Uzasadnienie

Terminy te są użyte w rozporządzeniu, dlatego powinny być zdefiniowane zgodnie z dyrektywą 
siedliskową.

Poprawka 381
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) „stan ochrony siedlisk” oznacza 
stan ochrony siedlisk zdefiniowany w art. 
1 dyrektywy 92/43/EWG;

Or. en

Poprawka 382
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Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „wrażliwe siedlisko” oznacza 
siedlisko, na którego stan ochrony, w tym 
jego wielkość i stan (strukturę i funkcję) 
jego komponentów biotycznych i 
niebiotycznych, jest wywierany 
niekorzystny wpływ z powodu presji 
wynikającej z działalności człowieka, w 
tym działalności połowowej. Wrażliwe 
siedliska obejmują w szczególności typy 
siedlisk wymienione w załączniku I oraz 
siedliska gatunków wymienionych w 
załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG, 
siedliska gatunków wymienionych w 
załączniku I do dyrektywy 2009/147/WE, 
siedliska, których ochrona jest niezbędna 
do osiągnięcia dobrego stanu środowiska 
zgodnie z dyrektywą 2008/56/WE, oraz
wrażliwe ekosystemy morskie określone w 
art. 2 lit. b) rozporządzenia Rady 
734/200839;

(6) „wrażliwe siedlisko” oznacza 
siedlisko wymienione w załączniku II;

_________________

39 Rozporządzenie Rady (WE) 734/2008 z 
dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie ochrony 
wrażliwych ekosystemów morskich na 
pełnym morzu przed niekorzystnym 
wpływem przydennych narzędzi 
połowowych. Dz.U. L 201 z 15.7. 2008, 
s. 8.

Or. en

Uzasadnienie

Definicję tę należy uprościć i skreślić odwołania do innych aktów ustawodawczych, które 
mogłyby powodować brak jasności.

Poprawka 383
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „wrażliwy gatunek” oznacza 
gatunek, na którego stan ochrony, w tym 
jego siedlisko, rozmieszczenie, liczebność i
stan populacji, jest wywierany 
niekorzystny wpływ z powodu presji 
wynikającej z działalności człowieka, w 
tym działalności połowowej. Wrażliwe 
gatunki obejmują w szczególności gatunki 
wymienione w załącznikach II i IV do 
dyrektywy 92/43/EWG i gatunki objęte 
dyrektywą 2009/147/WE oraz gatunki, 
których ochrona jest niezbędna do 
osiągnięcia dobrego stanu środowiska 
zgodnie z dyrektywą 2008/56/WE;

(7) „wrażliwy gatunek” oznacza 
gatunek, na którego stan ochrony, w tym 
jego siedlisko, rozmieszczenie, liczebność
lub stan populacji, jest wywierany 
niekorzystny wpływ z powodu presji 
wynikającej z działalności człowieka, w 
tym działalności połowowej. Wrażliwe 
gatunki obejmują w szczególności gatunki 
wymienione w załącznikach II i IV do 
dyrektywy 92/43/EWG i gatunki objęte 
dyrektywą 2009/147/WE oraz gatunki, 
których ochrona jest niezbędna do 
osiągnięcia dobrego stanu środowiska 
zgodnie z dyrektywą 2008/56/WE;

Or. en

Poprawka 384
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) „małe gatunki pelagiczne” 
oznaczają makrelę, śledzia atlantyckiego, 
ostroboka, sardelę europejską, sardynkę, 
błękitka, srebrzyka smukłego, szprota i
kaprosza;

(8) „małe gatunki pelagiczne” 
oznaczają makrelę, śledzia atlantyckiego, 
ostroboka, sardelę europejską, sardynkę, 
błękitka, srebrzyka smukłego, szprota, 
kaprosza, bopsa, sardynelę hiszpańską i
sardynelę eba;

Or. es

Poprawka 385
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 8 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) „połowy tradycyjne” oznaczają 
niekomercyjną działalność połowową, w 
której przypadku żywe zasoby morskie są 
eksploatowane na ograniczoną skalę na 
szczeblu lokalnym, wyłącznie na osobiste 
potrzeby oraz przy wykorzystaniu 
wyłącznie tradycyjnych narzędzi i technik 
połowowych;

Or. en

Poprawka 386
Ruža Tomašić

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) „połowy tradycyjne za pomocą 
biernych narzędzi połowowych” oznaczają 
niekomercyjną działalność połowową, w 
przypadku której żywe zasoby morskie są 
eksploatowane na ograniczoną skalę na 
szczeblu lokalnym, wyłącznie na osobiste 
potrzeby oraz przy wykorzystaniu 
wyłącznie tradycyjnych narzędzi i technik 
połowowych;

Or. hr

Poprawka 387
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 

(9) „połowy rekreacyjne” oznaczają 
działalność połowową w celach innych niż 
sprzedaż, w przypadku której wywierany 
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wodne są eksploatowane do celów 
rekreacji, turystyki lub sportu;

jest wpływ na morskie żywe zasoby wodne 
do celów rekreacji, turystyki lub sportu;

Or. es

Poprawka 388
Izaskun Bilbao Barandica

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 morskie żywe zasoby 
wodne są poławiane do celów rekreacji, 
turystyki lub sportu;

Or. es

Poprawka 389
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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
zgodnie z art. 43–45 rozporządzenia (UE) 
nr 1380/2013, aby wspierać wyważoną 
reprezentację wszystkich zainteresowanych 
stron i przyczynić się do osiągnięcia celów 
WPRyb;

Or. en

Poprawka 390
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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
zgodnie z art. 43–45 i załącznikiem III 
rozporządzenia (WE) nr 1380/2013, aby 
wspierać wyważoną reprezentację 
wszystkich zainteresowanych stron i 
przyczynić się do osiągnięcia celów 
WPRyb;

Or. en

Poprawka 391
Maria Lidia Senra Rodríguez

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, aby wspierać 
wyważoną reprezentację wszystkich 
zainteresowanych stron przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu uczestnictwa 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, rybołówstwa na małą 
skalę, rybołówstwa przybrzeżnego i
połowów skorupiaków;

Or. es

Poprawka 392
Norica Nicolai

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) „komitety doradcze” oznaczają 
grupy zainteresowanych stron ustanowione 

(10) „komitety doradcze” oznaczają 
grupy zainteresowanych stron ustanowione 
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w ramach WPRyb, aby wspierać 
wyważoną reprezentację wszystkich 
zainteresowanych stron i przyczynić się do 
osiągnięcia celów WPRyb;

w ramach art. 43 i prowadzące działalność 
zgodnie z art. 44 i 45 rozporządzenia (UE) 
nr 1380/2013;

Or. en

Poprawka 393
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) „włok wytwarzający impulsy 
elektryczne” oznacza technikę połowową, 
która wykorzystuje pole elektryczne do 
połowu ryb. Włok wytwarzający impulsy 
elektryczne posiada szereg elektrod 
przymocowanych do narzędzia w kierunku 
ciągnienia, które emitują krótkie impulsy 
elektryczne;

(16) „włok wytwarzający impulsy 
elektryczne” oznacza eksperymentalną
technikę połowową, która wykorzystuje 
pole elektryczne do połowu ryb. Włok 
wytwarzający impulsy elektryczne posiada 
szereg elektrod przymocowanych do 
narzędzia w kierunku ciągnienia, które 
emitują krótkie impulsy elektryczne;

Or. fr

Poprawka 394
Ruža Tomašić

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) „niewody dobrzeżne” oznaczają 
sieci okrążające i niewody ciągnione 
wydawane z łodzi, które są ciągnione z 
brzegu lub z łodzi zacumowanej lub 
zakotwiczonej do brzegu;

Or. hr

Poprawka 395
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Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) „niewody dobrzeżne” oznaczają 
sieci okrążające i niewody ciągnione 
wydawane z łodzi, które są ciągnione z 
brzegu lub z łodzi zacumowanej lub 
zakotwiczonej do brzegu;

Or. en

Poprawka 396
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) „sieci stawne” oznaczają wszelkie 
rodzaje sieci skrzelowych, oplątujących lub 
drygawic, które są zakotwiczone do dna 
morskiego (sieci skrzelowe lub sieci 
denne) lub mogą dryfować z pływami (sieć 
dryfująca), tak aby ryby do nich wpływały 
i zaplątywały się w sieć lub były chwytane 
w jej oczka;

(20) „sieci stawne” oznaczają wszelkie 
rodzaje sieci skrzelowych, oplątujących lub 
drygawic, które są zakotwiczone do dna 
morskiego (sieci skrzelowe lub sieci 
denne), tak aby ryby do nich wpływały i 
zaplątywały się w sieć lub były chwytane 
w jej oczka;

Or. es

Poprawka 397
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) „sieć dryfująca” oznacza sieć
składającą się z jednej lub więcej ścian 
siatki zawieszonych wspólnie i równolegle 
na nadborze lub nadborach, utrzymywaną 

(21) „sieć dryfująca” oznacza dowolną
sieć skrzelową utrzymywaną na 
powierzchni morza lub na pewnej 
głębokości za pomocą urządzeń 



AM\1123870PL.docx 89/183 PE603.068v01-00

PL

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;

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;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to obecnie obowiązująca definicja ustanowiona na mocy rozporządzenia nr 894/1997.

Poprawka 398
Jarosław Wałęsa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) „sieć dryfująca” 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;

(21) „sieć dryfująca” oznacza dowolną
sieć skrzelową 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;

Or. en

Poprawka 399
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 21
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) „sieć dryfująca” 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;

(21) „sieć dryfująca” 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;

Or. es

Poprawka 400
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) „sieć skrzelowa denna” oznacza 
sieć składającą się z pojedynczego kawałka 
tkaniny sieciowej i utrzymywaną w wodzie 
w pozycji pionowej za pomocą pływaków i 
ciężarów. Żywe zasoby morskie są przy jej 
użyciu łowione poprzez chwytanie w oczka 
sieci; jest mocowana albo może być 
mocowana w dowolny sposób na dnie 
morskim;

(22) „sieć skrzelowa denna” oznacza 
sieć stawną składającą się z pojedynczego 
kawałka tkaniny sieciowej i utrzymywaną 
w wodzie w pozycji pionowej za pomocą 
pływaków i ciężarów. Żywe zasoby 
morskie są przy jej użyciu łowione poprzez 
chwytanie w oczka sieci; jest mocowana 
albo może być mocowana w dowolny 
sposób na dnie morskim;

Or. es

Poprawka 401
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 24
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) „drygawica denna” oznacza sieć 
składającą się z dwóch lub więcej warstw 
materiału sieciowego z dwiema 
zewnętrznymi warstwami o dużym
rozmiarze oczek i z warstwą o drobnych, 
małych oczkach umieszczoną między 
nimi; sieć jest przymocowana lub może 
być przymocowana do dna morskiego w 
dowolny sposób;

(24) „drygawica denna” oznacza
narzędzie skrzelowe denne o 
prostokątnym kształcie, złożone z jednego 
elementu lub większej liczby połączonych 
ze sobą elementów; każdy element składa
się z trzech paneli tkaniny sieciowej 
ułożonych warstwami, montowanych 
między dwoma linami, i jest wyposażony w 
odpowiednie systemy umożliwiające 
zachowanie pozycji pionowej po 
zanurzeniu; dwa panele zewnętrzne mają 
jednakowe rozmiary, identyczny rozmiar 
oczka i średnicę nici; rozmiar panelu 
wewnętrznego, o mniejszym rozmiarze
oczka, może być większy;

Or. es

Poprawka 402
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) „takla” oznacza narzędzie 
połowowe składające się z głównej liny,
czasami o znacznej długości, do której w 
regularnych odstępach przymocowane są 
przepony z haczykami z przynętą lub bez 
niej. Lina główna jest umocowana 
poziomo na dnie lub blisko dna, pionowo 
lub może unosić się na powierzchni;

(26) „takla” oznacza narzędzie 
połowowe składające się z liny
podstawowej, o zmiennej długości, od 
której wychodzą inne, cieńsze liny, zwane 
stągiewkami, do których mocowane są 
przepony z haczykami; narzędzie może być 
stosowane do połowów dennych lub 
powierzchniowych w zależności od tego, 
czy lina styka się z dnem morskim;

Or. es

Poprawka 403
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 27
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) „więcierze i kosze” oznaczają 
pułapki w postaci klatek lub koszy 
wykonanych z różnych materiałów,
zaprojektowane do połowu skorupiaków 
lub ryb, umieszczane na dnie morskim 
pojedynczo lub w rzędach połączonych 
linkami (bojrepami) z bojami na 
powierzchni, które wskazują ich 
położenie, i posiadające jeden otwór lub 
wejście bądź większą ich liczbę;

(27) „więcierze i kosze” narzędzia 
bierne, mocowane na dnie, składające się 
z koszy lub klatek złożonych ze sztywnego
lub półsztywnego szkieletu wykonanego z 
różnych materiałów, zwykle powleczonego 
siecią; wyposażone są w jeden otwór lub 
wejście bądź większą ich liczbę, o 
gładkich, nieostrych krawędziach 
umożliwiających wpłynięcie do wnętrza 
narzędzia rozmaitych gatunków, zwykle 
zwabionych umieszczaną wewnątrz 
przynętą;

Or. es

Poprawka 404
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) „krzyż św. Andrzeja” oznacza 
chwytak, który dzięki działaniu 
podobnemu do pracy nożyczek umożliwia 
zbieranie małży lub korala czerwonego z 
dna morskiego;

(29) „krzyż św. Andrzeja” oznacza 
chwytak używany do zbierania korala 
czerwonego z dna morskiego;

Or. it

Poprawka 405
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) „worek włoka” oznacza wysuniętą 
najbardziej do tyłu część włoka w kształcie
walca, czyli o takim samym obwodzie na 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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całej swojej długości, albo w kształcie 
zwężającym się; Składa się z jednej lub 
wielu ścian (części tkaniny sieciowej) o 
jednakowym rozmiarze oczka sieci, 
połączonych bocznie jedna z drugą w osi 
włoka sznurem, do którego może być 
przyłączona lina wzmacniająca brzegi. Do 
celów regulacyjnych ostatnie 50 oczek 
sieci tworzy worek włoka;

Or. es

Poprawka 406
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) „okno wyjściowe typu
»BACOMA«” oznacza płat wyjściowy 
zbudowany z bezwęzłowej tkaniny 
sieciowej o kwadratowych oczkach 
umieszczony w górnym płacie worka 
włoka, którego dolna krawędź znajduje się 
nie więcej niż cztery oczka od sznurówki 
worka włoka;

(35) „okno wyjściowe typu
»BACOMA«” oznacza płat wyjściowy 
zbudowany z tkaniny sieciowej o 
kwadratowych oczkach umieszczony w 
górnym płacie worka włoka, którego dolna 
krawędź znajduje się nie więcej niż cztery 
oczka od sznurówki worka włoka;

Or. en

Uzasadnienie

Brakuje naukowego uzasadnienia dla wymogu, aby płat ten był bezwęzłowy. Selektywność 
okna wyjściowego zależy od rozmiaru oczka, a nie od obecności węzłów.

Poprawka 407
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) „lina dociążona” oznacza linę z 
przymocowanymi haczykami z przynętą z 
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dodatkowym obciążeniem, które ma na 
celu zwiększenie prędkości jej zatapiania, 
co ogranicza czas narażenia ptactwa 
morskiego na kontakt z nią;

Or. en

Poprawka 408
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41a) „lina dociążona” oznacza linę z 
dodatkowym obciążeniem, które zwiększa 
prędkość zatapiania przymocowanych do 
niej haczyków z przynętą, co ogranicza 
czas narażenia ptactwa morskiego na 
kontakt z nią;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja ta jest konieczna, ponieważ pojęcie liny dociążonej pojawia się w art. 27 wniosku i 
w załącznikach.

Poprawka 409
José Blanco López

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 mogły one 
zostać legalnie wyładowane, stosowaną w 
celu maksymalizacji całkowitej wartości 
ekonomicznej lub pieniężnej ryb 
przywiezionych do portu, z wyłączeniem 
wszelkich gatunków nienadających się do 
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spożycia przez ludzi ze względu na ich 
zgniecenie lub ubicie w sieci;

Or. es

Uzasadnienie

Zwykle podczas połowów prowadzonych za pomocą narzędzi ciągnionych w krótkim czasie do 
sieci wpływa wiele ryb, wskutek czego złowione zasoby przybywają do portu zgniecione i 
ubite i nie nadają się do sprzedaży w celach komercyjnych.

Poprawka 410
Clara Eugenia Aguilera García

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 mogły one 
zostać legalnie wyładowane, stosowaną w 
celu maksymalizacji całkowitej wartości 
ekonomicznej lub pieniężnej ryb 
przywiezionych do portu, z wyłączeniem 
wszelkich gatunków nienadających się do 
spożycia przez ludzi ze względu na ich 
zgniecenie lub ubicie w sieci;

Or. es

Uzasadnienie

Zwykle podczas połowów prowadzonych za pomocą narzędzi ciągnionych w krótkim czasie do 
sieci wpływa wiele ryb, wskutek czego złowione zasoby przybywają do portu zgniecione i 
ubite i nie nadają się do sprzedaży w celach komercyjnych.

Poprawka 411
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



PE603.068v01-00 96/183 AM\1123870PL.docx

PL

(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 były zostać legalnie wyładowane, 
stosowaną w celu maksymalizacji 
całkowitej wartości ekonomicznej lub 
pieniężnej ryb przywiezionych do portu.

Or. en

Poprawka 412
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 43 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43a) „istotny niekorzystny wpływ” 
oznacza istotny niekorzystny wpływ 
zdefiniowany w art. 2 lit. c) 
rozporządzenia (WE) nr 734/2008;

Or. en

Poprawka 413
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 45 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45a) „pełna dokumentacja” oznacza 
system księgowy dostarczający 
kompleksowej, pełnej i rzetelnej 
dokumentacji wszystkich połowów i 
odrzutów na morzu, który może 
obejmować m.in. dzienniki połowowe, 
obserwatorów na statku lub monitoring 
elektroniczny.

Or. en
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Uzasadnienie

Nowa definicja jest spójna z poprawką wprowadzającą nowy art. 26a („Zarządzanie 
połowami oparte na wynikach”).

Poprawka 414
Alain Cadec, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica Nicolai, Nils Torvalds, 
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 45 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45b) „metier” oznacza grupę operacji 
połowowych ukierunkowanych na 
podobne skupiska gatunków, z 
wykorzystaniem podobnych narzędzi, w 
tym samym okresie roku lub na tym 
samym obszarze, charakteryzujących się 
podobnym wzorcem eksploatacji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest spójna z z poprawkami wprowadzającymi obecne art. 4 ust. 1 lit. a) i art. 18a 
(„Poziomy połowów gatunków morskich o rozmiarach mniejszych niż minimalne rozmiary 
odniesienia do celów ochrony”).

Poprawka 415
Maria Lidia Senra Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prądu elektrycznego z wyjątkiem 
użycia włoka wytwarzającego impulsy 
elektryczne określonego w art. 24 część E 
załącznika V;

b) prądu elektrycznego;

Or. es



PE603.068v01-00 98/183 AM\1123870PL.docx

PL

Poprawka 416
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prądu elektrycznego z wyjątkiem 
użycia włoka wytwarzającego impulsy 
elektryczne określonego w art. 24 część E 
załącznika V;

b) prądu elektrycznego, w tym z
użyciem włoka wytwarzającego impulsy 
elektryczne;

Or. en

Poprawka 417
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) narzędzi ciągnionych do zbierania 
korala czerwonego lub innego rodzaju 
korala bądź organizmów koralowatych;

e) narzędzi ciągnionych do zbierania 
korala bądź gatunków koralowatych;

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie zabronionych narzędzi miałoby takie samo oddziaływanie na wszystkie gatunki 
korala i gatunki koralowate, nie tylko na korala czerwonego.

Poprawka 418
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) narzędzi ciągnionych do zbierania 
korala czerwonego lub innego rodzaju 
korala bądź organizmów koralowatych;

e) narzędzi do zbierania korala 
czerwonego lub innego rodzaju korala bądź 
organizmów koralowatych;
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Or. en

Poprawka 419
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „krzyża św. Andrzeja” i podobnych 
chwytaków do zbierania, w szczególności
korala czerwonego lub innego rodzaju 
korala bądź koralowatych;

f) „krzyża św. Andrzeja” i podobnych 
chwytaków do zbierania korala bądź 
koralowatych;

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie zabronionych narzędzi miałoby takie samo oddziaływanie na wszystkie gatunki 
korala i gatunki koralowate, nie tylko na korala czerwonego.

Poprawka 420
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wszelkiego typu pocisków; g) wszelkiego typu pocisków, z 
wyjątkiem tych używanych do uboju 
tuńczyka umieszczonego w klatkach lub 
schwytanego w sieć pułapkową lub za 
pomocą harpunów ręcznych i kusz 
używanych do połowów rekreacyjnych bez 
wykorzystania akwalungu, od świtu do 
zmierzchu;

Or. en

Uzasadnienie

Ze względów bezpieczeństwa niekiedy używa się pocisków do uboju tuńczyka umieszczonego 
w klatkach lub schwytanego w sieć pułapkową. Ponadto należy utrzymać praktyki dozwolone 
w podwodnych połowach rekreacyjnych.
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Poprawka 421
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) kuszy, jeżeli jest wykorzystywana 
w połączeniu z podwodnym aparatem 
tlenowym (akwalungiem) lub nocą od 
zachodu słońca do świtu.

h) kuszy, jeżeli jest wykorzystywana 
w połączeniu z podwodnym aparatem 
tlenowym (akwalungiem), pojazdem 
napędzającym nurka (np. skuterem 
podwodnym) lub nocą od zachodu słońca 
do świtu.

Or. en

Poprawka 422
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) wszelkiego rodzaju pozostałych 
narzędzi połowowych, które mogą 
poważnie wpłynąć na dobrostan gatunków 
docelowych i gatunków niebędących 
gatunkami docelowymi.

Or. en

Poprawka 423
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Niezależnie od przepisów art. 2 niniejszy 
artykuł ma zastosowanie do wód 
międzynarodowych i wód państw trzecich.

Or. en

Poprawka 424
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od przepisów art. 2 niniejszy 
artykuł ma zastosowanie do wód na 
pełnym morzu i wód państw trzecich.

Or. en

Poprawka 425
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Żadna część narzędzi ciągnionych 
nie jest wykonana z tkaniny sieciowej o 
rozmiarze oczka sieci mniejszym niż
rozmiar oczka sieci worka włoka. Przepis 
ten nie ma zastosowania do narzędzi 
połowowych używanych w celu 
mocowania czujników do monitorowania 
narzędzi.

1. Rozmiar oczka narzędzia 
ciągnionego określony w załącznikach V–
XI oznacza rozmiar oczek każdego worka 
włoka lub przedłużenia znajdującego się 
na statku i przyczepionego lub nadającego 
się do przyczepienia do dowolnej sieci 
ciągnionej. Przepis ten nie ma 
zastosowania do narzędzi połowowych 
używanych w celu mocowania czujników 
do monitorowania narzędzi. Dalsze 
odstępstwa można przyznać w drodze aktu 
delegowanego zgodnie z art. 18 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Obecnie na Morzu Północnym przepisy dotyczące rozmiaru oczka odnoszą się jedynie do 
rozmiaru oczka sieci worka włoka, który zapewnia selektywność. Nie należy wprowadzać 
dalszych ograniczeń w sytuacji, gdy celem jest uproszczenie przepisów.

Poprawka 426
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Żadna część narzędzi ciągnionych 
nie jest wykonana z tkaniny sieciowej o 
rozmiarze oczka sieci mniejszym niż
rozmiar oczka sieci worka włoka. Przepis 
ten nie ma zastosowania do narzędzi 
połowowych używanych w celu 
mocowania czujników do monitorowania 
narzędzi.

1. Do celów niniejszego artykułu
rozmiar oczka narzędzia ciągnionego 
oznacza rozmiar oczek każdego worka 
włoka lub przedłużenia znajdującego się 
na statku i przyczepionego lub nadającego 
się do przyczepienia do dowolnego włoka. 
Przepis ten nie ma zastosowania do 
narzędzi połowowych używanych w celu 
mocowania czujników do monitorowania 
narzędzi lub urządzeń zapewniających 
selektywność w odniesieniu do ryb i żółwi.

Or. en

Uzasadnienie

Określenie rozmiaru oczek włoka jest skuteczniejsze niż wprowadzenie zakazu jego 
produkowania. Należy zezwolić na wprowadzanie nowatorskich rozwiązań służących 
poprawie selektywności.

Poprawka 427
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Żadna część narzędzi ciągnionych 
nie jest wykonana z tkaniny sieciowej o 
rozmiarze oczka sieci mniejszym niż 
rozmiar oczka sieci worka włoka. Przepis 

1. Żadna część narzędzi ciągnionych 
nie jest wykonana z tkaniny sieciowej o 
rozmiarze oczka sieci mniejszym niż 
rozmiar oczka sieci worka włoka. Przednia 
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ten nie ma zastosowania do narzędzi 
połowowych używanych w celu 
mocowania czujników do monitorowania 
narzędzi.

część narzędzia może być zbudowana z 
sieci o większym rozmiarze oczka. Przepis 
ten nie ma zastosowania do narzędzi 
połowowych używanych w celu 
mocowania czujników do monitorowania 
narzędzi.

Or. es

Uzasadnienie

Takie rozwiązanie nie wpływa na ilość zatrzymanych ryb trafiających do worka, a umożliwia 
zmniejszenie kosztu jego produkcji.

Poprawka 428
José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Żadna część narzędzi ciągnionych 
nie jest wykonana z tkaniny sieciowej o 
rozmiarze oczka sieci mniejszym niż 
rozmiar oczka sieci worka włoka. Przepis 
ten nie ma zastosowania do narzędzi 
połowowych używanych w celu 
mocowania czujników do monitorowania 
narzędzi.

1. Żadna część narzędzi ciągnionych 
nie jest wykonana z tkaniny sieciowej o 
rozmiarze oczka sieci mniejszym niż 
rozmiar oczka sieci worka włoka. Przednia 
część narzędzia może być zbudowana z 
sieci o większym rozmiarze oczka. Przepis 
ten nie ma zastosowania do narzędzi 
połowowych używanych w celu 
mocowania czujników do monitorowania 
narzędzi.

Or. es

Uzasadnienie

Takie rozwiązanie nie wpływa na ilość zatrzymanych ryb trafiających do worka, a umożliwia 
zmniejszenie kosztu jego produkcji.

Poprawka 429
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zabrania się stosowania i 
posiadania na pokładzie narzędzi 
ciągnionych wyposażonych układ toczysk 
lub analogiczne elementy, rozumiane jako 
urządzenia umieszczone w dolnej części 
sieci, posiadające krążki, wałki lub kule, 
zaprojektowanych do użytku na dnach 
skalistych i rafach lub wszelkich innych 
mechanizmów dodatkowych 
umieszczonych na linie dolnej lub 
podborze, możliwych do zastosowania na 
dnach skalistych.

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie zwiększenia nakładu połowowego z użyciem narzędzi 
ciągnionych w odniesieniu do gatunków stanowiących przedmiot innych metod połowów, jak 
również ograniczenie negatywnych skutków dla określonych rodzajów dna morskiego.

Poprawka 430
José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zabrania się stosowania i 
posiadania na pokładzie narzędzi 
ciągnionych wyposażonych układ toczysk 
lub analogiczne elementy, rozumiane jako 
urządzenia umieszczone w dolnej części 
sieci, posiadające krążki, wałki lub kule, 
zaprojektowanych do użytku na dnach 
skalistych i rafach lub wszelkich innych 
mechanizmów dodatkowych 
umieszczonych na linie dolnej lub 
podborze, możliwych do zastosowania na 
dnach skalistych.

Or. es
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie zwiększenia nakładu połowowego z użyciem narzędzi 
ciągnionych w odniesieniu do gatunków stanowiących przedmiot innych metod połowów, jak 
również ograniczenie negatywnych skutków dla określonych rodzajów dna morskiego.

Poprawka 431
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Zabrania się stosowania i 
posiadania na pokładzie włoków 
pelagicznych lub włoków o dużym 
rozmiarze oczek lub półpelagicznych, a 
także wszelkich akcesoriów lub 
zmodyfikowanych form tego narzędzia 
połowowego do połowów gatunków 
pelagicznych i przydennych.

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie zwiększenia nakładu połowowego z użyciem narzędzi 
ciągnionych w odniesieniu do gatunków stanowiących przedmiot innych metod połowów, jak 
również ograniczenie negatywnych skutków dla określonych rodzajów dna morskiego.

Poprawka 432
José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Zabrania się stosowania i 
posiadania na pokładzie włoków 
pelagicznych lub włoków o dużym 
rozmiarze oczek lub półpelagicznych, a 
także wszelkich akcesoriów lub 
zmodyfikowanych form tego narzędzia 
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połowowego do połowów gatunków 
pelagicznych i przydennych.

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie zwiększenia nakładu połowowego z użyciem narzędzi 
ciągnionych w odniesieniu do gatunków stanowiących przedmiot innych metod połowów, jak 
również ograniczenie negatywnych skutków dla określonych rodzajów dna morskiego.

Poprawka 433
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Przy wykorzystaniu najlepszych 
dostępnych opinii naukowych określa się 
listę gatunków, których połowy za pomocą 
włoków dennych są dozwolone.

Or. es

Uzasadnienie

Ustalenie górnych limitów połowowych w formie odsetków lub wartości wyrażanych w 
kilogramach, a nawet zakaz połowów określonych gatunków, mogłyby stanowić przydatne 
narzędzie umożliwiające zapobieganie ukierunkowanym połowom określonych gatunków, 
które nie powinny stanowić przedmiotu połowów za pomocą włoków dennych.

Poprawka 434
José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Przy wykorzystaniu najlepszych 
dostępnych opinii naukowych określa się 
listę gatunków, których połowy za pomocą 
włoków dennych są dozwolone.
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Or. es

Uzasadnienie

Ustalenie górnych limitów połowowych w formie odsetków lub wartości wyrażanych w 
kilogramach, a nawet zakaz połowów określonych gatunków, mogłyby stanowić przydatne 
narzędzie umożliwiające zapobieganie ukierunkowanym połowom określonych gatunków, 
które nie powinny stanowić przedmiotu połowów za pomocą włoków dennych.

Poprawka 435
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3d. W odniesieniu do biernych 
narzędzi połowowych używanych w 
wodach wspólnotowych ustanawia się 
jednoznaczny i niemożliwy do 
zafałszowania system nawigacyjny.

Or. es

Uzasadnienie

Zastosowanie jednoznacznego i niemożliwego do zafałszowania systemu nawigacyjnego 
umożliwiłoby sprawowanie lepszej kontroli nad środkami technicznymi wykorzystywanymi w 
ramach różnych rodzajów połowów, co prowadziłoby do ograniczenia nieuczciwej 
konkurencji w postaci nierejestrowanych lub nielegalnych połowów i zwiększenia wydajności 
ekonomicznej działalności połowowej i płynących z niej korzyści społecznych.

Poprawka 436
José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3d. W odniesieniu do biernych 
narzędzi połowowych używanych w 
wodach wspólnotowych ustanawia się 
jednoznaczny i niemożliwy do 
zafałszowania system nawigacyjny.
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Or. es

Uzasadnienie

Zastosowanie jednoznacznego i niemożliwego do zafałszowania systemu nawigacyjnego 
umożliwiłoby sprawowanie lepszej kontroli nad środkami technicznymi wykorzystywanymi w 
ramach różnych rodzajów połowów, co prowadziłoby do ograniczenia nieuczciwej 
konkurencji w postaci nierejestrowanych lub nielegalnych połowów i zwiększenia wydajności 
ekonomicznej działalności połowowej i płynących z niej korzyści społecznych.

Poprawka 437
Nicola Caputo, Renata Briano, Remo Sernagiotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze ustanawiające szczegółowe 
przepisy dotyczące specyfikacji worków 
włoka i urządzeń, o których mowa w ust. 
3. Te akty wykonawcze opierają się na 
najlepszych dostępnych opiniach 
naukowych i technicznych i mogą
określać:

skreśla się

– ograniczenia dotyczące grubości 
sznurka;

– ograniczenia dotyczące obwodu worków 
włoka;

– ograniczenia dotyczące stosowania 
materiałów sieciowych;

– budowę i mocowanie worków włoka;

– dozwolone urządzenia ograniczające 
zużycie i rozrywanie się; oraz

– dozwolone urządzenia służące 
ograniczaniu uciekania połowów.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzje w sprawie powyższych szczegółów należy podejmować w ramach procedury 
regionalizacji, co pozwoli na ich dopasowanie do danego łowiska i basenu morskiego.
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Poprawka 438
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze ustanawiające szczegółowe 
przepisy dotyczące specyfikacji worków 
włoka i urządzeń, o których mowa w ust. 3. 
Te akty wykonawcze opierają się na 
najlepszych dostępnych opiniach 
naukowych i technicznych i mogą 
określać:

4. Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze ustanawiające szczegółowe 
przepisy dotyczące specyfikacji worków 
włoka i urządzeń, o których mowa w ust. 3. 
Te akty wykonawcze opierają się na opinii 
regionalnych komitetów doradczych oraz
najlepszych dostępnych opiniach 
naukowych i technicznych i mogą 
określać:

Or. it

Poprawka 439
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zabrania się używania sieci 
dryfujących do połowu gatunków 
wymienionych w załączniku III.

2. Zabrania się używania sieci 
dryfujących do połowu włócznika i 
tuńczyka błękitnopłetwego.

Or. it

Poprawka 440
Jarosław Wałęsa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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3. Z zastrzeżeniem ust. 1 zabrania się 
posiadania na statku lub rozmieszczania 
sieci dryfujących na Morzu Bałtyckim.

skreśla się

Or. en

Poprawka 441
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niezależnie od art. 10 ust. 3 
niniejszego rozporządzenia organy 
krajowe lub regionalne mogą przyznawać 
odstępstwa od tego zakazu w odniesieniu 
do tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego na obszarze czterech mil 
morskich od linii podstawowej.

Or. en

Uzasadnienie

The ban of drift nets in the Baltic Sea was introduced mainly to protect Harbour Porpoises 
and to avoid so called “ghost nets”. However, a complete ban can hardly be justified in areas 
where no Harbour Porpoises has been seen for a long time. Thanks to new tracking devices 
using GPS technology, drift nets can now be tracked and hence the risk of “ghost nets” is 
significantly reduced. The seal situations in parts of the Baltic Sea also means that drift nets 
are under supervision by fishermen for the whole time they are in the water. The use of 
driftnets should in no way have an impact on the total allowable catches for quoted species, 
for example Baltic Salmon

Poprawka 442
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zabrania się używania sieci 
skrzelowych dennych, sieci oplątujących i 

4. Zabrania się używania sieci 
skrzelowych dennych, sieci oplątujących i 
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drygawic do połowu następujących 
gatunków:

drygawic do zamierzonego połowu 
następujących gatunków:

Or. fr

Uzasadnienie

Niektóre gatunki rekinów mogą zostać połowione przypadkowo. Ścisły zakaz połowu mógłby 
zatem okazać się problematyczny.

Poprawka 443
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– rekiny należące do następujących 
gatunków lub rodzin: Hexanchus griseus; 
długoszpar (Cetorhinus maximus); 
wszystkie gatunki Alopiidae; 
Carcharhinidae; Sphymidae; Isuridae; 
Lamnidae.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten został wprowadzony specjalnie z myślą o Morzu Śródziemnym. Nie należy 
rozszerzać go na inne baseny morskie.

Poprawka 444
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– rekiny należące do następujących 
gatunków lub rodzin Hexanchus griseus; 
długoszpar (Cetorhinus maximus); 
wszystkie gatunki Alopiidae; 

skreśla się
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Carcharhinidae; Sphymidae; Isuridae; 
Lamnidae.

Or. fr

Poprawka 445
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zabrania się rozmieszczania 
wszelkich sieci skrzelowych dennych, sieci 
oplątujących i drygawic w każdym 
miejscu, gdzie wskazana na mapach 
głębokość wynosi powyżej 600 metrów.

5. Zabrania się rozmieszczania 
wszelkich sieci skrzelowych dennych, sieci 
oplątujących i drygawic w każdym 
miejscu, gdzie wskazana na mapach 
głębokość wynosi powyżej 600 metrów, 
chyba że za pomocą naukowych badań po 
konsultacji z ICES lub przy zastosowaniu 
szczególnego zarządzania z 
wykorzystaniem regionalizacji, które 
mogłoby przybrać formę ograniczenia 
liczby statków prowadzących działalność 
w obszarze, ograniczenia liczby miesięcy 
połowowych itp., lub za pomocą planów 
wieloletnich państwa członkowskie 
wykażą, że w ramach tych połowów 
przyłowy rekinów oraz odrzuty pozostają 
na bardzo niskim poziomie.

Or. es

Poprawka 446
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zabrania się rozmieszczania 
wszelkich sieci skrzelowych dennych, sieci 
oplątujących i drygawic w każdym 

5. Zabrania się rozmieszczania 
wszelkich sieci skrzelowych dennych, sieci 
oplątujących i drygawic w każdym 
miejscu, gdzie wskazana na mapach 
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miejscu, gdzie wskazana na mapach 
głębokość wynosi powyżej 600 metrów.

głębokość wynosi powyżej 600 metrów.
Zakaz stanowi część międzynarodowego 
wymogu, musi zatem zostać rozszerzony 
na Morze Śródziemne.

Or. en

Uzasadnienie

Środek ten został przewidziany jedynie dla Morza Północnego (rozporządzenie nr 850/98).

Poprawka 447
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zabrania się rozmieszczania 
wszelkich sieci skrzelowych dennych, sieci 
oplątujących i drygawic w każdym 
miejscu, gdzie wskazana na mapach 
głębokość wynosi powyżej 600 metrów.

5. Zabrania się rozmieszczania 
wszelkich sieci skrzelowych dennych, sieci 
oplątujących i drygawic w każdym 
miejscu, gdzie wskazana na mapach 
głębokość wynosi powyżej 800 metrów.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy dostosować niniejszy przepis do przepisów rozporządzenia w sprawie połowów 
głębinowych.

Poprawka 448
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Niezależnie od ust. 5:

– na głębokości 200–600 metrów 
zastosowanie mają szczegółowe 
odstępstwa przewidziane w załącznikach;
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– rozmieszczanie sieci skrzelowych 
dennych, sieci oplątujących i drygawic w 
każdym miejscu, gdzie wskazana na 
mapach głębokość wynosi powyżej 200 
metrów, jest dozwolone na obszarze 
połowowym zdefiniowanym w art. 5 lit. e).

Or. en

Uzasadnienie

Należy uniknąć możliwych sprzeczności między ust. 5 artykułu a załącznikami. Jeśli chodzi o 
ostatnie tiret, jest to przepis, który obecnie obowiązuje w odniesieniu do Morza 
Śródziemnego, należy go zatem utrzymać.

Poprawka 449
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Zabrania się rozmieszczania sieci 
skrzelowych dennych, sieci oplątujących 
lub drygawic na obszarach wyznaczonych 
zgodnie z dyrektywami 92/43/EWG, 
2009/147/WE i 2008/56/WE, jeśli 
wywierałyby one niekorzystny wpływ na 
status ochrony wrażliwych gatunków i 
łowisk.

Or. en

Uzasadnienie

Sieci stawne uznaje się za szczególne zagrożenie dla wielu gatunków ssaków i ptaków 
morskich. Zasadnicze znaczenie ma osiągnięcie celów ochrony wyznaczonych obszarów.

Poprawka 450
Ruža Tomašić

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W połowach tradycyjnych za 
pomocą biernych narzędzi połowowych 
dozwolone jest wykorzystywanie wyłącznie 
sieci skrzelowych dennych, których 
całkowita długość nie przekracza 200 
metrów na statek.

Or. hr

Poprawka 451
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W połowach tradycyjnych 
dozwolone jest wykorzystywanie wyłącznie 
sieci skrzelowych dennych, których 
całkowita długość nie przekracza 200 
metrów na statek.

Or. en

Poprawka 452
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Złowionych jako przyłów 
osobników gatunków, o których mowa w 
ust. 1 i 2, nie wolno okaleczać i należy je 
niezwłocznie uwolnić z powrotem do 
morza.

3. Gatunków, o których mowa w ust. 
1 i 2, nie wolno okaleczać i należy je 
niezwłocznie uwolnić z powrotem do 
morza. W celu monitorowania oraz 
zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013 i decyzji wykonawczej Komisji 
(UE) 2016/1251 wszelkie takie połowy 
podlegają dokumentacji.

Or. en
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Poprawka 453
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Złowionych jako przyłów 
osobników gatunków, o których mowa w 
ust. 1 i 2, nie wolno okaleczać i należy je 
niezwłocznie uwolnić z powrotem do 
morza.

3. Złowionych jako przyłów 
osobników gatunków, o których mowa w 
ust. 1 i 2, nie wolno okaleczać i należy je 
niezwłocznie uwolnić z powrotem do 
morza. Połowy te są dokumentowane 
zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013.

Or. en

Poprawka 454
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

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 
delegowanych zgodnie z art. 32.

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.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka nr 37 Komisji ENVI.

Poprawka 455
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto
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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 
delegowanych zgodnie z art. 32.

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.

Or. en

Poprawka 456
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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.

Or. en

Poprawka 457
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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), c) i d).
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Or. en

Uzasadnienie

Środki przyjęte zgodnie z art. 4 muszą być zgodne z nowymi wartościami docelowymi 
określonymi w zmienionym art. 4.

Poprawka 458
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyłowy ssaków morskich, ptaków 
morskich i gadów morskich

Przyłowy wrażliwych gatunków

Or. en

Poprawka 459
Ulrike Rodust

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 celu zwiększenia 
ilości dostępnych danych oraz 
umożliwienia badań naukowych 
potrzebne jest przy tym wystarczające 
rejestrowanie połowów.

Or. de

Poprawka 460
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2
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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 oraz odnotować ich 
przyłów zgodnie z decyzją wykonawczą 
Komisji (UE) 2016/1251.

Or. en

Poprawka 461
Peter van Dalen

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 przypadkowo
osobników gatunków, o których mowa w 
ust. 1, nie wolno okaleczać i należy je 
niezwłocznie uwolnić.

Or. nl

Poprawka 462
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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 

3. Niezależnie od ust. 1 i 2 dopuszcza 
się zatrzymywanie na statku, przeładunek 
lub wyładunek złowionych jako przyłów
żywych osobników morskich gadów i 
ptaków, o których mowa w ust. 1, w 
stopniu, w jakim działanie takie jest 
konieczne do zapewnienia wsparcia przy 
odzyskiwaniu pojedynczych zwierząt. 
Dopuszcza się zatrzymanie na statku,
przeładunek lub wyładunek, jeśli dany 
osobnik gatunku morskiego jest martwy, 
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wyprzedzeniem w pełni o tym 
poinformowane.

przez co może zostać wykorzystany w 
celach naukowych. Właściwe organy 
krajowe są o tym w pełni informowane za 
pomocą szczegółowej i dokładnej 
dokumentacji.

Or. en

Uzasadnienie

Ponadto rybacy często współpracują z naukowcami, przekazując im martwe osobniki. 
Stanowi to ważny wkład działalności połowowej w powiększanie wiedzy na temat tych 
gatunków. Należy o tym informować organy krajowe.

Poprawka 463
Marco Affronte, Linnéa Engström

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
żywych osobników gatunków morskich, o 
których mowa w ust. 1, w stopniu, w jakim
działanie takie jest konieczne do 
zapewnienia wsparcia przy odzyskiwaniu 
pojedynczych zwierząt. Dopuszcza się 
zatrzymanie na statku, przeładunek lub 
wyładunek, jeśli dany osobnik jest martwy
i może zostać wykorzystany w celach 
naukowych, pod warunkiem że właściwe 
organy krajowe zostały z wyprzedzeniem 
w pełni o tym poinformowane.

Or. en

Poprawka 464
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3
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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 przypadkowo
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 w celu 
prowadzenia badań naukowych, i pod 
warunkiem że właściwe organy krajowe 
zostały z wyprzedzeniem w pełni o tym 
poinformowane.

Or. nl

Poprawka 465
Marco Affronte, Linnéa Engström

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, 
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.

4. W oparciu o najlepsze dostępne 
opinie naukowe państwo członkowskie 
może wprowadzić, w odniesieniu do 
statków pływających pod jego banderą, 
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.

Or. en
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Poprawka 466
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – 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.

Or. en

Poprawka 467
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie monitorują 
skuteczność środków przyjętych na mocy 
niniejszego artykułu dotyczącego 
minimalizacji przyłowów i co roku 
przedstawiają Komisji sprawozdania 
dotyczące postępów w tym zakresie.

Or. en

Poprawka 468
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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. Jeśli 
narzędzia połowowe są rozmieszczane na 
specjalnych obszarach ochrony 
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określonych w dyrektywie 92/43/EWG i 
obszarach specjalnej ochrony określonych 
w dyrektywie 2009/147/WE, państwa 
członkowskie dokonują odpowiedniej 
oceny.

Or. en

Uzasadnienie

Według Trybunału Sprawiedliwości (sprawa C-127/02) działalność połowowa na obszarach 
Natura 2000 podlega odpowiedniej ocenie.

Poprawka 469
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zabrania się umyślnego 
zakłócania, pogarszania stanu lub 
niszczenia wrażliwych siedlisk, terenów 
reprodukcji i odpoczynku wrażliwych 
gatunków.

Or. en

Uzasadnienie

Aby odzwierciedlić system ochrony wrażliwych siedlisk.

Poprawka 470
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli w najlepszych dostępnych 
opiniach naukowych zaleca się zmianę 
wykazu obszarów wymienionych w 
załączniku II, w tym dodanie nowych 
obszarów, Komisja jest uprawniona do 

2. Jeżeli w najlepszych dostępnych 
opiniach naukowych zaleca się pilną
zmianę wykazu obszarów wymienionych 
w załączniku II, Komisja jest uprawniona 
do przyjmowania takich zmian w drodze 
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przyjmowania takich zmian w drodze 
aktów delegowanych, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 11 ust. 2 i art. 11 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.
Przyjmując takie zmiany, Komisja zwraca 
szczególną uwagę na łagodzenie 
niekorzystnych skutków przemieszczania 
działalności połowowej na inne wrażliwe 
obszary.

aktów delegowanych, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 11 ust. 2 i 3 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.
Przedstawiając wniosek dotyczący aktu 
delegowanego zawierającego takie 
zmiany, Komisja przedstawia jednocześnie 
kompletną mapę obszaru wrażliwego i
zwraca szczególną uwagę na łagodzenie
niekorzystnego wpływu na środowisko 
oraz niekorzystnych skutków społecznych 
i gospodarczych przemieszczania 
działalności połowowej na inne wrażliwe 
obszary.

Or. es

Poprawka 471
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli w najlepszych dostępnych 
opiniach naukowych zaleca się zmianę 
wykazu obszarów wymienionych w 
załączniku II, w tym dodanie nowych 
obszarów, Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania takich zmian w drodze 
aktów delegowanych, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 11 ust. 2 i art. 11 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 
Przyjmując takie zmiany, Komisja zwraca 
szczególną uwagę na łagodzenie 
niekorzystnych skutków przemieszczania 
działalności połowowej na inne wrażliwe 
obszary.

2. Jeżeli w najlepszych dostępnych 
opiniach naukowych zaleca się zmianę 
wykazu obszarów wymienionych w 
załączniku II, w tym dodanie nowych 
obszarów, Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania takich zmian w drodze 
aktów delegowanych, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 11 ust. 2 i art. 11 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 
Przyjmując takie zmiany, Komisja
zapewnia kompletne mapowanie obszarów 
wrażliwych i zwraca szczególną uwagę na 
łagodzenie niekorzystnych skutków 
przemieszczania działalności połowowej 
na inne wrażliwe obszary.

Or. en

Poprawka 472
Nicola Caputo, Renata Briano
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli w najlepszych dostępnych 
opiniach naukowych zaleca się zmianę 
wykazu obszarów wymienionych w 
załączniku II, w tym dodanie nowych 
obszarów, Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania takich zmian w drodze 
aktów delegowanych, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 11 ust. 2 i art. 11 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 
Przyjmując takie zmiany, Komisja zwraca 
szczególną uwagę na łagodzenie 
niekorzystnych skutków przemieszczania 
działalności połowowej na inne wrażliwe 
obszary.

2. Jeżeli w najlepszych dostępnych 
opiniach naukowych zaleca się zmianę 
wykazu obszarów wymienionych w 
załączniku II, w tym dodanie nowych 
obszarów, Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania takich zmian w drodze 
aktów delegowanych, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 11 ust. 2 i art. 11 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 
Przyjmując takie zmiany, Komisja zwraca 
szczególną uwagę na łagodzenie 
niekorzystnych skutków społecznych i 
środowiskowych przemieszczania 
działalności połowowej na inne wrażliwe 
obszary.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby Komisja zapewniła kompletne mapowanie obszarów wrażliwych, aby 
zapewnić dokładne informacje o tym, co podlega ochronie i w jakim celu. Dodatkowo, aby 
zapewnić pełną zrównoważoność, należy łagodzić nie tylko skutki środowiskowe, lecz także 
społeczno-gospodarcze potencjalnego zamknięcia łowisk.

Poprawka 473
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy takie siedliska 
występują na wodach podlegających 
zwierzchnictwu lub jurysdykcji państwa 
członkowskiego, to państwo członkowskie 
jest uprawnione do ustanowienia obszarów 
zamkniętych lub innych środków ochrony 
w celu ochrony takich siedlisk, zgodnie z 
procedurą ustanowioną w art. 11 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Takie 
środki są zgodne z celami określonymi w 

3. W przypadku gdy wrażliwe
siedliska występują na wodach 
podlegających zwierzchnictwu lub 
jurysdykcji państwa członkowskiego, to 
państwo członkowskie jest uprawnione do 
ustanowienia obszarów zamkniętych lub 
innych środków ochrony w celu ochrony 
takich wrażliwych siedlisk, zgodnie z 
procedurą ustanowioną w art. 11 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Takie 



PE603.068v01-00 126/183 AM\1123870PL.docx

PL

art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 
oraz są co najmniej tak samo 
rygorystyczne jak środki przewidziane na 
mocy prawa Unii.

środki są zgodne z celami określonymi w 
art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 
oraz są co najmniej tak samo 
rygorystyczne jak środki przewidziane na 
mocy prawa Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dodać odniesienie do „wrażliwych” siedlisk, aby zapewnić jasność i spójność.

Poprawka 474
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy takie siedliska
występują na wodach podlegających 
zwierzchnictwu lub jurysdykcji państwa 
członkowskiego, to państwo członkowskie 
jest uprawnione do ustanowienia obszarów 
zamkniętych lub innych środków ochrony 
w celu ochrony takich siedlisk, zgodnie z 
procedurą ustanowioną w art. 11 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Takie 
środki są zgodne z celami określonymi w 
art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 
oraz są co najmniej tak samo 
rygorystyczne jak środki przewidziane na 
mocy prawa Unii.

3. W przypadku gdy obszary 
wymienione w załączniku II występują na 
wodach podlegających zwierzchnictwu lub 
jurysdykcji państwa członkowskiego, to 
państwo członkowskie jest uprawnione do 
ustanowienia obszarów zamkniętych lub 
innych środków ochrony w celu ochrony 
takich siedlisk, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 11 rozporządzenia (UE) 
nr 1380/2013. Takie środki są zgodne z 
celami określonymi w art. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz są 
co najmniej tak samo rygorystyczne jak 
środki przewidziane na mocy prawa Unii.

Or. es

Poprawka 475
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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4. Celem środków przyjętych na 
podstawie ust. 2 i 3 niniejszego artykułu 
jest osiągnięcie wartości docelowych 
określonych w art. 4 ust. 1 lit. c).

4. Celem środków przyjętych na 
podstawie ust. 2 i 3 niniejszego artykułu 
jest osiągnięcie wartości docelowych 
określonych w art. 4.

Or. en

Poprawka 476
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie przyjmują 
środki ochrony dla obszarów, gdzie 
występują lub mogą występować wrażliwe 
ekosystemy morskie zdefiniowane w art. 2 
lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 
734/2008 na wodach podlegających ich 
zwierzchnictwu lub jurysdykcji i w ich 
pobliżu w odniesieniu do połowów 
przydennych, chyba że najlepsze dostępne 
opinie naukowe wykażą, że działalność ta 
nie ma znacznego wpływu na te 
ekosystemy. Środki te są spójne z 
rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ, a zwłaszcza rezolucjami nr 61/105 i 
64/72, oraz są co najmniej równoważne 
pod względem poziomu ochrony 
wrażliwych ekosystemów morskich 
środkom ustanowionym w rozporządzeniu 
(UE) nr 734/2008.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnia transpozycję do prawa krajowego porozumień międzynarodowych dotyczących 
wrażliwych ekosystemów morskich, rozszerzając zasady ochrony obszarów znajdujących się 
poza jurysdykcją krajową określonych w rozporządzeniu nr 734/2008 na wody unijne, w 
przypadku których występuje obecnie luka. Zapewnia stosowanie minimalnych norm 
obowiązujących wobec obszarów znajdujących się poza jurysdykcją krajową Morza 
Śródziemnego i Atlantyku oraz spójność ze zobowiązaniami międzynarodowymi.
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Poprawka 477
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) zakazu sprzedaży młodocianych 
osobników gatunków morskich w celu 
spożycia przez ludzi, zgodnie z art. 2 ust. 5 
lit. b) i art. 15 ust. 11 rozporządzenia (UE) 
nr 1380/2013;

Or. en

Uzasadnienie

Po wprowadzeniu obowiązku wyładunku należy zapobiegać powstaniu rynku na młodociane 
osobniki gatunków morskich.

Poprawka 478
José Blanco López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a

4. Produkty rybołówstwa będące 
przedmiotem przywozu i przeznaczone do 
spożycia przez ludzi, pozyskane poza 
wodami Unii w obszarach, podobszarach i 
rejonach wskazanych w art. 5, muszą 
spełniać wymóg minimalnych rozmiarów 
odniesienia do celów ochrony określonych 
w załącznikach do niniejszego 
rozporządzenia.

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie przywozu osobników o rozmiarach mniejszych niż minimalne 
rozmiary odniesienia do celów ochrony. Pomimo że przywóz takich produktów jest legalny, 
może mieć niepożądany wpływ na rynek lub ułatwić nielegalny handel takimi gatunkami.
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Poprawka 479
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a

4. Produkty rybołówstwa będące 
przedmiotem przywozu i przeznaczone do 
spożycia przez ludzi, pozyskane poza 
wodami Unii w obszarach, podobszarach i 
rejonach wskazanych w art. 5, muszą 
spełniać wymóg minimalnych rozmiarów 
odniesienia do celów ochrony określonych 
w załącznikach do niniejszego 
rozporządzenia.

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie przywozu osobników o rozmiarach mniejszych niż minimalne 
rozmiary odniesienia do celów ochrony. Pomimo że przywóz takich produktów jest legalny, 
może mieć niepożądany wpływ na rynek lub ułatwić nielegalny handel takimi gatunkami.

Poprawka 480
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dysponują środkami 
służącymi ułatwianiu przechowywania lub 
znalezienia zbytu dla połowów o 
rozmiarach mniejszych niż minimalne 
rozmiary odniesienia do celów ochrony, 
wyładowanych zgodnie z art. 15 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Środki 
te mogą obejmować wsparcie inwestycji w 
zakresie budowy i przystosowania miejsc 
wyładunku i przystani lub wsparcie 

Państwa członkowskie dysponują
adekwatnymi środkami służącymi 
ułatwianiu przechowywania lub 
znalezienia zbytu dla połowów o 
rozmiarach mniejszych niż minimalne 
rozmiary odniesienia do celów ochrony, 
wyładowanych zgodnie z art. 15 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Środki 
te obejmują wsparcie inwestycji w zakresie 
budowy i przystosowania miejsc 
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inwestycji w zakresie dodawania wartości 
produktom rybołówstwa.

wyładunku i przystani, jak również
wsparcie inwestycji w zakresie dodawania 
wartości produktom rybołówstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Pierwotne sformułowania stwarzają lukę prawną dla państw członkowskich, która umożliwia 
im nieudzielanie wsparcia. EFMR może pomóc w finansowaniu tych środków.

Poprawka 481
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Praktyki selekcji jakościowej i 
powodowania wyślizgiwania się są 
zabronione.

1. Praktyki selekcji jakościowej są 
zabronione.

Or. en

Poprawka 482
Rosa D'Amato

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.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Powodowanie wyślizgiwania się jest powszechną praktyką w połowach drobnych gatunków 
pelagicznych przy użyciu okrężnicy: jeśli rybacy widzą, że średni rozmiar złowionych 
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osobników jest poniżej minimalnego rozmiaru wyładunkowego, otwierają sieć i uwalniają 
żywe ryby. Ma to na celu unikanie połowów ryb niewymiarowych. Zakaz tej praktyki jest 
sprzeczny z celem ochrony drobnych zasobów pelagicznych i niewymiarowych osobników. O 
ile dowody naukowe potwierdzą wysoki wskaźnik przeżywalności, powodowanie 
wyślizgiwania się może stanowić skuteczne narzędzie ograniczania ilości odrzutów, 
szacowania wielkości połowu, rozmiarów ryb i ich jakości.

Poprawka 483
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

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. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania 
do działalności połowowej prowadzonej 
na Morzu Śródziemnym ani do połowów 
gatunków objętych wyłączeniem z 
zastosowania obowiązku wyładunku 
zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia
(UE) nr 1380/2013.

Or. it

Uzasadnienie

Nel Mediterraneo lo slipping è pratica comune nella pesca ai piccoli pelagici esercitata con 
le reti a circuizione, per migliorare la selettività nelle catture: quando il pescatore verifica la 
presenza di esemplari sotto taglia minima di riferimento per la conservazione apre la rete e 
lascia uscire libero il pesce vivo. La proibizione di questa pratica è assolutamente 
controproducente per la conservazione dei piccoli pelagici e la protezione del sottotaglia. Lo 
slipping inoltre, anche secondo diversi pareri scientifici, aiuta a ridurre le catture 
indesiderate e i rigetti, e per questo non dovrebbe essere vietato. Si fa presente inoltre che il 
MEDAC, all’unanimità, nel proprio parere 102/2017, sostiene tale proposta.

Poprawka 484
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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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. Praktyka powodowania 
wyślizgiwania się jest dozwolona jedynie w 
stosunku do połowów gatunków objętych 
wyłączeniem z zastosowania obowiązku 
wyładunku zgodnie z art. 15 ust. 4 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Or. en

Poprawka 485
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gatunki nieobjęte limitami połowowymi Niezamierzone połowy gatunków 
nieobjętych limitami połowowymi

Or. en

Poprawka 486
Nicola Caputo, Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gatunki nieobjęte limitami połowowymi Niezamierzone połowy gatunków 
nieobjętych limitami połowowymi

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby tytuł był spójny z treścią artykułu.

Poprawka 487
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą
realizować projekty pilotażowe w celu 
zbadania metod służących unikaniu, 
minimalizowaniu i eliminowaniu 
niezamierzonych połowów gatunków 
nieobjętych limitami połowowymi. Te 
projekty pilotażowe uwzględniają opinie 
odpowiednich komitetów doradczych i 
opierają się na najlepszych dostępnych 
opiniach naukowych.

1. Państwa członkowskie powinny
realizować projekty pilotażowe w celu 
zbadania metod służących unikaniu, 
minimalizowaniu i eliminowaniu 
niezamierzonych połowów gatunków 
nieobjętych limitami połowowymi. Te 
projekty pilotażowe uwzględniają opinie 
odpowiednich komitetów doradczych i 
opierają się na najlepszych dostępnych 
opiniach naukowych.

Or. en

Poprawka 488
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli wyniki tych badań 
pilotażowych lub inne opinie naukowe 
wskazują, że niezamierzone połowy 
gatunków nieobjętych limitami 
połowowymi są znaczące, państwa 
członkowskie mogą ustanowić środki 
techniczne w celu ograniczenia 
niezamierzonych połowów zgodnie z 
procedurą określoną w art. 19 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Te 
techniczne środki mają zastosowanie 
wyłącznie do statków rybackich 
pływających pod banderą tego państwa 
członkowskiego.

2. Jeżeli wyniki tych badań 
pilotażowych lub inne opinie naukowe 
wskazują, że niezamierzone połowy 
gatunków nieobjętych limitami 
połowowymi są znaczące, państwa 
członkowskie mogą ustanowić środki 
techniczne w celu ograniczenia 
niezamierzonych połowów zgodnie z 
procedurą określoną w art. 19 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Or. fr

Uzasadnienie

W związku z niepewnością prawa związaną z negocjacjami w sprawie Brexitu i z umowami 
połowowymi, które w ich wyniku zostaną zawarte, należy pozostać w ramach wspólnotowych.
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Poprawka 489
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli wyniki tych badań 
pilotażowych lub inne opinie naukowe 
wskazują, że niezamierzone połowy 
gatunków nieobjętych limitami 
połowowymi są znaczące, państwa 
członkowskie mogą ustanowić środki 
techniczne w celu ograniczenia 
niezamierzonych połowów zgodnie z 
procedurą określoną w art. 19 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Te 
techniczne środki mają zastosowanie 
wyłącznie do statków rybackich 
pływających pod banderą tego państwa 
członkowskiego.

2. Jeżeli wyniki tych badań 
pilotażowych lub inne opinie naukowe 
wskazują, że niezamierzone połowy 
gatunków nieobjętych limitami 
połowowymi są znaczące, państwa 
członkowskie powinny ustanowić środki 
techniczne w celu unikania lub
ograniczenia w możliwie największym 
stopniu niezamierzonych połowów 
zgodnie z procedurą określoną w art. 19 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 lub w 
art. 18 i 19 niniejszego rozporządzenia. Te 
techniczne środki mają zastosowanie 
wyłącznie do statków rybackich 
pływających pod banderą tego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 490
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeśli inne państwa członkowskie 
pragną wprowadzić podobne środki 
techniczne, można przedstawić wspólne 
zalecenie zgodnie z art. 19.

Or. en

Poprawka 491
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Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a

Odstępstwo od obowiązku wyładunku

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 statki 
rybackie, które dobrowolnie uczestniczą w 
systemie pełnej dokumentacji połowów i 
odrzutów, nie mają obowiązku 
wyładowywania nienadających się do 
zbytu połowów, pod warunkiem że połowy 
te zostaną zarejestrowane i, w stosownych 
przypadkach, wliczone do kwot 
połowowych.

2. Systemy pełnej dokumentacji, o których 
mowa w ust. 1, muszą umożliwiać 
rejestrację wszystkich danych dotyczących 
działalności połowowej, w tym połowów i 
odrzutów.

3. Systemy pełnej dokumentacji, o których 
mowa w ust. 1, mogą zostać ustanowione 
przez państwo członkowskie za zgodą 
Komisji lub w drodze aktu Unii. Komisja 
jest upoważniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 32 w
zakresie:

– ustanowienia lub zatwierdzenia tych 
systemów pełnej dokumentacji,

– danych, które należy zarejestrować, i 
specyfikacji technicznych tych systemów, z 
poszanowaniem ust. 2.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zwolnienie z obowiązku wyładunku statków uczestniczących w 
systemie pełnej dokumentacji połowowej (zob. definicję „pełnej dokumentacji”). Połowy 
nienadające się do zbytu i na mocy niniejszego odstępstwa wyrzucane do morza będą musiały 
być rejestrowane i wliczane do kwot połowowych.
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Poprawka 492
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a

Dokumentacja

Państwa członkowskie mogą, zgodnie z 
art. 49 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 
(rozdział IV – Kontrola środków 
technicznych), wprowadzić monitoring 
elektroniczny w celu dokumentacji 
połowów, odrzutów i działalności 
połowowej.

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli państwa członkowskie stwierdzą, że mają miejsce systematyczne naruszenia zakazu 
odrzutów lub odstąpienia od środków technicznych związanych z połowem i wyładunkiem 
oraz stosowaniem narzędzi połowowych, mogą one wprowadzić środki elektroniczne do 
dokumentowania połowów i gromadzenia danych dotyczących połowów.

Poprawka 493
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17b

Margines tolerancji w dzienniku 
połowowym

Na zasadzie odstępstwa od art. 14 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 w 
przypadku połowów, które są 
wyładowywane bez sortowania, 
dopuszczalny margines tolerancji w 
wartościach szacunkowych zapisanych w 
dzienniku połowowym, dotyczących 
wyrażonych w kg ilości ryb zatrzymanych 
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na statku, wynosi 10 % całkowitej ilości 
zatrzymanej na statku. Margines 
tolerancji stosuje się do wartości 
szacunkowych w rozbiciu na poszczególne 
gatunki oraz do szacunkowej wartości 
całkowitej ilości zatrzymanej na statku.

Or. fr

Poprawka 494
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 2 – sekcja 5 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

SEKCJA 5a - DOSTOSOWANIE 
STATKÓW RYBACKICH

Artykuł 17a – Dostosowanie pojemności

W przypadku nowych lub istniejących 
statków rybackich zezwala się na 
zwiększenie pojemności statku w celu 
poprawy bezpieczeństwa na pokładzie, 
warunków pracy, higieny i jakości 
produktów, a także na zwiększenie 
pojemności statku w celu przechowywania 
niezamierzonych połowów podlegających 
obowiązkowi wyładunku zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, pod 
warunkiem że nie zwiększy to zdolności 
połowowej danego statku. Przestrzeni 
uzyskanej w wyniku zwiększenia 
pojemności nie uwzględnia się w ocenie 
zdolności połowowej na podstawie 
pułapów określonych w załączniku II do 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 ani w 
bilansach wprowadzania statków do floty i 
wycofywania statków z floty, o których 
mowa w art. 23 rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013.

Or. fr
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Uzasadnienie

Należy zezwolić na zwiększenie pojemności statków w sytuacji, gdy ta dodatkowa przestrzeń 
jest wykorzystywana do zaspokojenia potrzeb związanych z przechowywaniem 
niezamierzonych połowów, które odtąd muszą być wyładowywane, a także do zaspokojenia 
potrzeb związanych z bezpieczeństwem i komfortem załogi.

Poprawka 495
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) w załączniku XI w odniesieniu do
regionów najbardziej oddalonych.

g) w załączniku XI w odniesieniu do
wód Unii na Oceanie Indyjskim i 
zachodnim Atlantyku.

Or. es

Poprawka 496
Elisabetta Gardini

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, 
które odbiegają od środków określonych w 
ust. 1.

2. Zgodnie z procedurą określoną w 
art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 
państwa członkowskie mogą przedstawiać
– indywidualnie lub łącznie – wspólne 
zalecenia określające odpowiednie środki 
techniczne na szczeblu regionalnym, które 
odbiegają od środków określonych w 
ust. 1. Mogą tego dokonywać 
przykładowo, ale nie wyłącznie, wszystkie 
stowarzyszenia branżowe we wspólnym 
porozumieniu, organizacje producentów 
w sektorze rybołówstwa i akwakultury 
działające na danym terenie i uznane 
przez właściwe ministerstwo, jak również 
ponadnarodowe organy doradcze.
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Or. it

Poprawka 497
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

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, 
które odbiegają od środków określonych w 
ust. 1.

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, 
które odbiegają od środków określonych w 
ust. 1. Komisja upublicznia takie wspólne 
zalecenia niezwłocznie po ich 
przedłożeniu przez państwa członkowskie, 
podobnie jak wszelkie oceny naukowe 
przeprowadzone, aby zapewnić ich 
zgodność z postanowieniami art. 18 ust. 5 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczna jest większa przejrzystość na wszystkich etapach procedury regionalizacji.

Poprawka 498
Marco Affronte, Linnéa Engström

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, 
które odbiegają od środków określonych w 
ust. 1.
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które odbiegają od środków określonych w 
ust. 1.

Niezależnie od art. 18 ust. 1 i 3 
rozporządzenia (WE) nr 1380/2013 
Komisja może przyjmować takie akty 
delegowane również w przypadku braku 
wspólnego zalecenia, o którym mowa w 
tych ustępach.

Or. en

Poprawka 499
Liadh Ní Riada

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, 
które odbiegają od środków określonych w 
ust. 1.

2. Zgodnie z procedurą określoną w 
art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, 
w ścisłej współpracy z odpowiednimi 
komitetami doradczymi, państwa 
członkowskie mogą przedstawiać wspólne 
zalecenia określające odpowiednie środki 
techniczne na szczeblu regionalnym, które 
odbiegają od środków określonych w ust. 
1.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza postanowienie wzmacniające rolę komitetów doradczych w 
sporządzaniu wspólnych zaleceń ze względu na zaawansowaną wiedzę techniczną, jaką 
dysponują.

Poprawka 500
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

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 

2. Zgodnie z procedurą określoną w 
art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 
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państwa członkowskie mogą przedstawiać 
wspólne zalecenia określające odpowiednie 
środki techniczne na szczeblu regionalnym, 
które odbiegają od środków określonych w 
ust. 1.

państwa członkowskie mogą przedstawiać
– indywidualnie lub łącznie – wspólne 
zalecenia określające odpowiednie środki 
techniczne na szczeblu regionalnym, które 
odbiegają od środków określonych w ust. 
1.

Or. it

Poprawka 501
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niezależnie od ust. 2 Komisja może 
przyjąć środki techniczne na szczeblu 
regionalnym za pomocą aktów 
delegowanych w razie braku wspólnego 
zalecenia, o którym mowa w tym ustępie.

Or. en

Poprawka 502
Ole Christensen

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 przyjęte zgodnie z ust. 2 
muszą być zgodne z celami art. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i 
sprzyjać ochronie ekosystemu morskiego.

Or. en
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Uzasadnienie

Oczekuje się, że rozporządzenie to będzie obowiązywać przez wiele kolejnych lat, powinno 
zatem być wystarczająco elastyczne w zakresie możliwości zmiany przepisów regionalnych. W 
związku z tym należy przyjąć szersze podejście ekosystemowe i wprowadzić pole manewru dla 
przyjmowania środków, które mogą przyczynić się do osiągnięcia wszystkich celów WPRyb 
określonych w art. 2 rozporządzenia nr 1380/2013, w tym powinny umożliwiać przeniesienie 
nacisku z jednej kwestii na drugą.

Poprawka 503
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. We wspólnych zaleceniach 
przedłożonych w celu przyjęcia środków, o 
których mowa w ust. 2, państwa 
członkowskie zapewniają ocenę 
ewentualnych skutków takich środków dla 
gatunków docelowych, wrażliwych 
gatunków i siedlisk, która wykaże korzyści 
dla ochrony ekosystemu morskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Oczekuje się, że rozporządzenie to będzie obowiązywać przez wiele kolejnych lat, powinno 
zatem być wystarczająco elastyczne w zakresie możliwości zmiany przepisów regionalnych. W 
związku z tym należy przyjąć szersze podejście ekosystemowe i wprowadzić pole manewru dla 
przyjmowania środków, które mogą przyczynić się do osiągnięcia wszystkich celów WPRyb 
określonych w art. 2 rozporządzenia nr 1380/2013, w tym powinny umożliwiać przeniesienie 
nacisku z jednej kwestii na drugą.

Poprawka 504
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
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Poziomy połowów gatunków morskich o 
rozmiarach mniejszych niż minimalne 
rozmiary odniesienia do celów ochrony

1. Zgodnie z procedurą określoną w art. 
18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 
państwa członkowskie mogą przedkładać 
wspólne zalecenia określające poziomy, o 
których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a), oraz 
metody wdrażania pomiarów ich 
przestrzegania.

2. Poziomy, o których mowa w ust. 1, 
określa się w skali od 0 do 10 % dla 
każdego łowiska i każdego metier; mają 
one na celu ograniczenie poziomu 
połowów osobników gatunków morskich 
poniżej minimalnych rozmiarów 
odniesienia do celów ochrony, na 
podstawie najlepszych dostępnych danych 
naukowych.

3. W przypadku gdy wspólne zalecenie nie 
zostanie złożone do dnia [1 stycznia 
2019 r.], Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
określających elementy, o których mowa 
w ust. 1, zgodnie z art. 32 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 505
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a

Poziomy połowów gatunków morskich o 
rozmiarach mniejszych niż minimalne 
rozmiary odniesienia do celów ochrony

1. Zgodnie z procedurą określoną w art. 
18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 
państwa członkowskie mogą przedkładać 
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wspólne zalecenia określające poziomy, o 
których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a), oraz 
metody wdrażania pomiarów ich 
przestrzegania.

2. Poziomy, o których mowa w ust. 1, 
określa się dla każdego łowiska i każdego 
metier; mają one na celu ograniczenie 
poziomu połowów osobników gatunków 
morskich poniżej minimalnych rozmiarów 
odniesienia do celów ochrony, na 
podstawie najlepszych dostępnych danych 
naukowych.

3. W przypadku gdy wspólne zalecenie nie 
zostanie złożone do dnia [1 stycznia 
2019 r.], Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
określających elementy, o których mowa 
w ust. 1, zgodnie z art. 32 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Określenie jasnych celów jest konieczne, jednak zaproponowany w art. 4 cel wynoszący 5 % 
jest arbitralny. W poprawce zaproponowano zatem określenie szczegółowych celów dla 
każdego rodzaju połowów i dla każdego metier zgodnie z procedurą regionalizacji. Poprawkę 
należy interpretować łącznie z poprawką do art. 4 ust. 1 lit. a) i definicją „metier”.

Poprawka 506
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki regionalne w ramach wieloletnich 
planów działania

Środki techniczne w kontekście 
regionalizacji

Or. en

Poprawka 507
Elisabetta Gardini
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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 
przyjmowanych zgodnie z art. 32 
niniejszego rozporządzenia i art. 18 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

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. Niemniej również w przypadku 
braku planów wieloletnich oraz gdy 
według instytucji badawczych uznanych 
na danym terenie jest to konieczne do 
zapewnienia ochrony zasobów morskich i 
ekosystemów, środki te ustanawiane są 
przez Komisję w drodze aktów 
delegowanych przyjmowanych zgodnie z 
art. 32 niniejszego rozporządzenia i art. 18 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Or. it

Poprawka 508
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 
przyjmowanych zgodnie z art. 32 
niniejszego rozporządzenia i art. 18 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

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 
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 
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wspólnego zalecenia, o którym mowa w 
tych ustępach.

Or. en

Poprawka 509
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

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 
przyjmowanych zgodnie z art. 32 
niniejszego rozporządzenia i art. 18 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

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 
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  mowa w 
tych ustępach.

Or. en

Uzasadnienie

Regionalizacja nie powinna uniemożliwiać Komisji przyjmowania aktów delegowanych w 
razie braku inicjatywy po stronie państw członkowskich.

Poprawka 510
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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b) stanowić odstępstwo od środków 
ustanowionych w załącznikach V–XI w 
odniesieniu do określonego obszaru lub 
okresu, jeżeli można wykazać, że środki te 
nie przynoszą korzyści w zakresie ochrony 
na tym obszarze lub w tym okresie bądź że 
alternatywnymi środkami można osiągnąć 
te same cele.

b) stanowić odstępstwo od środków 
ustanowionych w załącznikach V–XI w 
odniesieniu do określonego obszaru lub 
okresu, jeżeli można wykazać na 
podstawie najlepszych opinii naukowych, 
że środki te nie przynoszą korzyści w 
zakresie ochrony na tym obszarze lub w 
tym okresie bądź że alternatywnymi 
środkami można osiągnąć te same cele.

Or. en

Poprawka 511
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) stwarzają zachęty dla statków 
rybackich rozmieszczających selektywne 
narzędzia połowowe lub stosujących 
techniki połowowe, które wywierają 
ograniczony wpływ na środowisko poprzez 
przydział uprawnień do połowów.

c) stwarzają zachęty dla statków 
rybackich rozmieszczających selektywne 
narzędzia połowowe lub stosujących 
techniki połowowe, które wywierają 
ograniczony wpływ na środowisko poprzez 
przydział uprawnień do połowów zgodnie z 
art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Or. en

Poprawka 512
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) stwarzają zachęty dla statków 
rybackich rozmieszczających selektywne 
narzędzia połowowe lub stosujących 
techniki połowowe, które wywierają 
ograniczony wpływ na środowisko poprzez 
przydział uprawnień do połowów.

c) stwarzają zachęty dla statków 
rybackich rozmieszczających selektywne 
narzędzia połowowe lub stosujących 
techniki połowowe, które wywierają 
ograniczony wpływ na środowisko, w tym
poprzez przydział uprawnień do połowów i 
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korzystanie ze wsparcia przewidzianego w 
art. 4a.

Or. en

Uzasadnienie

EFMR oferuje finansowe środki wspierające rozwój selektywnych narzędzi połowowych lub 
technik połowowych o ograniczonym wpływie na środowisko. Zawarte w art. 4 odniesienie do 
odpowiednich postanowień rozporządzenia o EFMR zapewnia spójność między wymogami 
różnych regulacji.

Poprawka 513
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

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. Komisja upublicznia te zalecenia 
niezwłocznie po ich przedłożeniu przez 
państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczna jest większa przejrzystość na wszystkich etapach procedury regionalizacji.

Poprawka 514
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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6. Komisja może zwrócić się do 
STECF o ocenę wspólnych rekomendacji, 
o których mowa w ust. 5.

6. Komisja, zgodnie z art. 26 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, 
zwraca się do STECF o ocenę wspólnych 
rekomendacji, o których mowa w ust. 5, a 
oceny te są podawane do publicznej 
wiadomości.

Or. en

Poprawka 515
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

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, i podaje te oceny do 
publicznej wiadomości.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczna jest większa przejrzystość na wszystkich etapach procedury regionalizacji.

Poprawka 516
Marco Affronte, Linnéa Engström

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.

Or. en
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Poprawka 517
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przedkładając wspólne zalecenia 
zgodnie z art. 19 w celu określenia
narzędzi połowowych zapewniających 
selektywność pod względem wymiarów i 
gatunków, państwa członkowskie 
dostarczają dowody wykazujące, że 
narzędzia te spełniają co najmniej jedno z 
następujących kryteriów:

1. Wspólne zalecenie przedłożone w 
celu przyjęcia środków, o których mowa w
art. 18 ust. 2, w odniesieniu do 
charakterystyk narzędzi połowowych 
zapewniających selektywność pod 
względem wymiarów i gatunków zawiera 
ocenę ewentualnych skutków takich 
narzędzi dla gatunków docelowych,
wrażliwych gatunków i siedlisk, która 
wykaże korzyści dla ochrony ekosystemu 
morskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Oczekuje się, że rozporządzenie to będzie obowiązywać przez wiele kolejnych lat, powinno 
zatem być wystarczająco elastyczne w zakresie możliwości zmiany przepisów regionalnych. W 
związku z tym należy przyjąć szersze podejście ekosystemowe i wprowadzić pole manewru dla 
przyjmowania środków, które mogą przyczynić się do osiągnięcia wszystkich celów WPRyb 
określonych w art. 2 rozporządzenia nr 1380/2013, w tym powinny umożliwiać przeniesienie 
nacisku z jednej kwestii na drugą.

Poprawka 518
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przedkładając wspólne zalecenia 
zgodnie z art. 19 w celu określenia 
narzędzi połowowych zapewniających 
selektywność pod względem wymiarów i 
gatunków, państwa członkowskie 
dostarczają dowody wykazujące, że 
narzędzia te spełniają co najmniej jedno z 
następujących kryteriów:

1. Przedkładając wspólne zalecenia 
zgodnie z art. 18 i 19 w celu określenia 
narzędzi połowowych zapewniających 
selektywność pod względem wymiarów i 
gatunków, państwa członkowskie 
dostarczają dowody wykazujące, że 
narzędzia te spełniają co najmniej jedno z 
następujących kryteriów:



AM\1123870PL.docx 151/183 PE603.068v01-00

PL

Or. en

Poprawka 519
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przynajmniej równoważne 
właściwości pod względem selektywności 
w odniesieniu do konkretnych gatunków 
lub kombinacji gatunków jak narzędzia 
połowowe określone w części B
załączników V–X oraz w części A 
załącznika XI; lub

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Oczekuje się, że rozporządzenie to będzie obowiązywać przez wiele kolejnych lat, powinno 
zatem być wystarczająco elastyczne w zakresie możliwości zmiany przepisów regionalnych. W 
związku z tym należy przyjąć szersze podejście ekosystemowe i wprowadzić pole manewru dla 
przyjmowania środków, które mogą przyczynić się do osiągnięcia wszystkich celów WPRyb 
określonych w art. 2 rozporządzenia nr 1380/2013, w tym powinny umożliwiać przeniesienie 
nacisku z jednej kwestii na drugą.

Poprawka 520
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) niezamierzone połowy określonego 
gatunku lub kombinacji gatunków poniżej 
poziomu wartości progowej.

skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

Oczekuje się, że rozporządzenie to będzie obowiązywać przez wiele kolejnych lat, powinno 
zatem być wystarczająco elastyczne w zakresie możliwości zmiany przepisów regionalnych. W 
związku z tym należy przyjąć szersze podejście ekosystemowe i wprowadzić pole manewru dla 
przyjmowania środków, które mogą przyczynić się do osiągnięcia wszystkich celów WPRyb 
określonych w art. 2 rozporządzenia nr 1380/2013, w tym powinny umożliwiać przeniesienie 
nacisku z jednej kwestii na drugą.

Poprawka 521
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwości pod względem 
selektywności, o których mowa w ust. 1 lit. 
a), oraz poziom wartości progowej i 
gatunki, o których mowa w ust. 1 lit. b), 
określa się w odpowiednim planie 
wieloletnim.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Oczekuje się, że rozporządzenie to będzie obowiązywać przez wiele kolejnych lat, powinno 
zatem być wystarczająco elastyczne w zakresie możliwości zmiany przepisów regionalnych. W 
związku z tym należy przyjąć szersze podejście ekosystemowe i wprowadzić pole manewru dla 
przyjmowania środków, które mogą przyczynić się do osiągnięcia wszystkich celów WPRyb 
określonych w art. 2 rozporządzenia nr 1380/2013, w tym powinny umożliwiać przeniesienie 
nacisku z jednej kwestii na drugą.

Poprawka 522
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niezależnie od ust. 1 środki 
służące osiągnięciu celów społeczno-
gospodarczych określonych w art. 2 ust. 5 
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lit. c) i f) rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013 mogą być przyjmowane bez 
wykazania korzyści dla ochrony 
ekosystemu morskiego w odniesieniu do 
charakterystyk narzędzi połowowych 
zapewniających selektywność pod 
względem wymiarów i gatunków, jeśli 
dane stado znajduje się powyżej poziomu 
pozwalającego uzyskać maksymalny 
podtrzymywalny połów.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno być możliwe wprowadzanie nowych środków o ograniczonej selektywności, jeśli 
liczebność stada, którego selektywność dotyczy, znajduje się powyżej poziomu pozwalającego 
uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów (zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 7 
rozporządzenia nr 1380/2013) i nie występuje poważne ryzyko spadku jego liczebności 
poniżej tego poziomu, w celu osiągnięcia celów społeczno-gospodarczych określonych w art. 
2 ust. 5 lit. c) i f) rozporządzenia nr 1380/2013.

Poprawka 523
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli państwa członkowskie nie przedłożą 
wspólnych zaleceń, Komisja ma prawo 
przyjąć akty delegowane, aby ustanowić 
obszary zamknięte lub objęte 
ograniczeniami dostępu, jeśli jest to 
konieczne w celu ochrony osobników 
młodocianych lub skupisk tarłowych.

Or. en

Poprawka 524
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – akapit 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli państwa członkowskie nie przyjmą 
wspólnych zaleceń, Komisja może przyjąć 
akty delegowane, aby ustanowić obszary 
zamknięte lub objęte ograniczeniami 
dostępu na podstawie najlepszych 
dostępnych dowodów naukowych.

Or. en

Poprawka 525
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka nr 53 Komisji ENVI.

Poprawka 526
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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 są oparte na 
najlepszych dostępnych opiniach 
naukowych i nie narażają na ryzyko 
środków kontroli i egzekwowania prawa.

Or. en

Poprawka 527
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 1 a (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, jeśli jest to 
konieczne w celu ochrony osobników 
młodocianych lub skupisk tarłowych.

Or. en

Poprawka 528
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Takie wspólne zalecenia opierają się na 
najlepszych dostępnych opiniach 
naukowych dotyczących rozmiarów 
osobników dojrzałych i mają na celu 
zapewnienie, by cele określone w art. 4 
ust. 1 lit. b) zostały spełnione. Wspólne 
zalecenia nie utrudniają kontroli ani 
egzekwowania przepisów dotyczących 
wyładunku produktów rybołówstwa oraz 
ich wprowadzania do obrotu.

Or. en

Poprawka 529
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 – wprowadzenie

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:

Or. en

Poprawka 530
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z 
art. 19 w celu umożliwienia stworzenia 
przepisów dotyczących doraźnych 

Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z 
art. 19 w celu umożliwienia stworzenia 
przepisów dotyczących doraźnych 
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zamknięć i przenoszenia się służących 
zapewnieniu ochrony skupisk 
młodocianych osobników lub ryb 
odbywających tarło bądź skorupiaków, 
państwa członkowskie uwzględniają 
następujące elementy:

zamknięć i przenoszenia się służących 
zapewnieniu ochrony skupisk 
młodocianych osobników lub ryb 
odbywających tarło bądź skorupiaków lub 
innych wrażliwych gatunków, państwa 
członkowskie uwzględniają następujące 
elementy:

Or. en

Poprawka 531
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– używanie wysoce selektywnych narzędzi 
połowowych w celu umożliwienia dostępu 
do obszarów w innych przypadkach 
zamkniętych; oraz

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Kryterium to nie jest potrzebne, jeśli dany obszar i tak musi zostać zamknięty. Jeśli dany 
obszar zostanie zamknięty, powinien pozostać zamknięty nawet dla wysoce selektywnych
narzędzi połowowych, zwłaszcza że te nie posiadają definicji.

Poprawka 532
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie gdyby doraźne zamknięcia lub 
przenoszenia dotyczyły statków tylko 
jednego państwa członkowskiego, 
przyjmuje się środki redukujące ich wpływ 
w oparciu o najlepsze dostępne dane 
naukowe.
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Or. es

Poprawka 533
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli przepisy te dotyczą tylko jednego 
państwa członkowskiego, należy 
wprowadzić środki łagodzące na 
podstawie najlepszych dostępnych danych 
naukowych.

Or. en

Poprawka 534
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 
w tym momencie działalność w tym metier 
przez co najmniej dwa lata.

Or. en
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Poprawka 535
Alain Cadec

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, 
państwa członkowskie przedstawiają ocenę 
prawdopodobnego wpływu użycia takich 
narzędzi połowowych na gatunki docelowe 
i na ekosystemy.

Or. fr

Uzasadnienie

W załączniku dotyczącym Morza Północnego dopuszczono stosowanie włoka elektrycznego, 
niemniej w art. 7 wprowadzono zakaz, zgodnie z którym stosowanie prądu elektrycznego jest 
zasadniczo zabronione. Ta technika połowowa musi być traktowana jako technika ściśle 
eksperymentalna. Jej skutki dla ekosystemów nie zostały bowiem jeszcze jednoznacznie 
ustalone.

Poprawka 536
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

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 

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
ex ante i ex post wpływu użycia takich 
narzędzi połowowych na gatunki docelowe 



PE603.068v01-00 160/183 AM\1123870PL.docx

PL

narzędzi połowowych na gatunki docelowe 
i na wrażliwe gatunki i siedliska.

i gatunki niebędące gatunkami 
docelowymi oraz na wrażliwe gatunki i 
siedliska.

Or. en

Poprawka 537
Maria Lidia Senra Rodríguez

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
opisanych w części E załącznika V, 
państwa członkowskie przedstawiają ocenę 
prawdopodobnego wpływu użycia takich 
narzędzi połowowych na gatunki docelowe 
i na wrażliwe gatunki i siedliska.

Or. es

Poprawka 538
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Oceny te będą oceniane przez 
STECF.

2. Oceny te będą oceniane przez 
STECF, w tym pod kątem ryzyka 
występowania złych praktyk 
prowadzących do nieselektywnych 
połowów i sugestii środków zapobiegania 
im.

Or. en
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Uzasadnienie

Rozszerzenie kryteriów oceny innowacyjnych narzędzi połowowych przez STECF, aby 
zapobiegać złym praktykom prowadzącym do nieselektywnych połowów (zgodnie z 
motywem 12).

Poprawka 539
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 jest dozwolone na 
skalę handlową wyłącznie, jeżeli oceny te 
wykazują, że stosowanie ich będzie 
prowadzić do poprawy selektywności 
oryginalnych narzędzi oraz zmniejszenia 
negatywnego wpływu na wrażliwe 
siedliska i gatunki niebędące gatunkami 
docelowymi.

Or. en

Poprawka 540
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Agnes Jongerius

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 znaczny negatywny wpływ na wrażliwe 
siedliska i gatunki niebędące gatunkami 
docelowymi w porównaniu z powszechnie 
stosowanymi praktykami połowowymi.

Or. en
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Uzasadnienie

Dodanie sformułowania „znaczny” jest zgodne z dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, np. z jej art. 6 
ust. 2.

Oddziaływanie nowych rodzajów sprzętu połowowego należy porównywać z istniejącymi 
narzędziami, które mają one zastąpić.

Poprawka 541
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka nr 56 Komisji ENVI.

Poprawka 542
Rosa D'Amato

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 negatywny wpływ, w tym skutki 
skumulowane, na wrażliwe siedliska i 
gatunki niebędące gatunkami docelowymi.
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Or. en

Poprawka 543
Anja Hazekamp

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 jest dozwolone
wyłącznie, jeżeli oceny te wykazują, że 
stosowanie ich nie ma negatywnego 
wpływu na dobrostan zwierząt, wrażliwe 
siedliska i gatunki niebędące gatunkami 
docelowymi.

Or. en

Poprawka 544
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach wspólnych zaleceń 
przedłożonych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 19 w celu 
zezwolenia na stosowanie środków 
ochrony przyrody służących ochronie 
wrażliwych gatunków i siedlisk można w 
szczególności:

W ramach wspólnych zaleceń 
przedłożonych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 19 w celu 
zezwolenia na stosowanie środków 
ochrony przyrody służących ochronie 
wrażliwych gatunków i siedlisk należy w 
szczególności:

Or. en

Poprawka 545
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1 – tiret 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– tworzyć wykazy wrażliwych 
gatunków i siedlisk, które według 
najlepszych dostępnych opinii naukowych 
są najbardziej zagrożone przez działalność 
połowową w danym regionie;

– tworzyć wykazy wrażliwych 
gatunków i siedlisk, które według 
najlepszych dostępnych opinii naukowych
są zagrożone przez działalność połowową 
w danym regionie;

Or. en

Uzasadnienie

Należy tworzyć wykazy wszystkich wrażliwych gatunków i siedlisk, dla których działalność 
połowowa może stanowić ryzyko. Nie jest jasne, które gatunki są „najbardziej zagrożone”.

Poprawka 546
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– tworzyć wykazy wrażliwych 
gatunków i siedlisk, które według 
najlepszych dostępnych opinii naukowych 
są najbardziej zagrożone przez działalność 
połowową w danym regionie;

– tworzyć wykazy wrażliwych 
gatunków i siedlisk, które według 
najlepszych dostępnych opinii naukowych 
są zagrożone przez działalność połowową 
w danym regionie;

Or. en

Poprawka 547
Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1 – tiret 2 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– przedstawiać informacje na temat 
efektywności istniejących środków 
ochrony i stosowanego monitoringu;

Or. de
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Poprawka 548
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– określić ograniczenia dotyczące 
budowy i użytkowania określonych 
narzędzi połowowych lub wprowadzić 
całkowity zakaz stosowania określonych 
narzędzi połowowych w regionie, w 
którym narzędzia te stanowią zagrożenie 
dla stanu ochrony gatunków
wymienionych w art. 11 i 12 lub siedlisk 
wymienionych w art. 13 lub innych
wrażliwych siedlisk poza obszarami 
Natura 2000.

– określić ograniczenia dotyczące 
budowy i użytkowania określonych 
narzędzi połowowych lub wprowadzić 
całkowity zakaz stosowania określonych 
narzędzi połowowych w regionie lub na 
danym obszarze, w którym narzędzia te
mogą stanowić zagrożenie dla stanu 
ochrony populacji wrażliwych gatunków
lub wrażliwych siedlisk.

Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu tego artykułu obejmuje wszystkie wrażliwe siedliska, a nie tylko obszary 
Natura 2000. Zapewnianie, aby środki ochrony były stosowane na poziomie populacji, 
zgodnie z ocenami naukowymi i ochroną prawną na mocy dyrektyw ptasiej i siedliskowej.

Poprawka 549
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1 – tiret 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– określić środki zaradzania 
negatywnym skutkom społecznym i 
środowiskowym dla zaangażowanych 
podmiotów prowadzących działalność 
połowową w sytuacji, gdy przewidziany 
jest całkowity zakaz stosowania pewnych 
narzędzi połowowych w danym regionie.

Or. en
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Poprawka 550
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli państwa członkowskie nie przedłożą 
wspólnych zaleceń, Komisja ma prawo 
przyjąć akty delegowane, aby umożliwić 
korzystanie ze środków ochrony przyrody 
chroniących wrażliwe gatunki i siedliska.

Or. en

Poprawka 551
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
rybacy, których środki te bezpośrednio 
dotyczą, byli odpowiednio konsultowani.

Or. en

Poprawka 552
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy państwa 
członkowskie przedkładają wspólne 
zalecenia dotyczące ustanowienia środków 
technicznych w tymczasowych planach 
dotyczących odrzutów, o których mowa w 
art. 15 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 

1. W przypadku gdy państwa 
członkowskie przedkładają wspólne 
zalecenia dotyczące ustanowienia środków 
technicznych w tymczasowych planach 
dotyczących odrzutów, o których mowa w 
art. 15 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 
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1380/2013, zalecenia te mogą zawierać
następujące elementy:

1380/2013, zalecenia te zawierają
następujące elementy:

Or. en

Poprawka 553
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 niniejszego rozporządzenia i art. 2 ust. 5 
lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, 
a w szczególności ochrony skupisk 
młodocianych osobników lub ryb 
odbywających tarło bądź skorupiaków.
Środki te są co najmniej tak samo 
rygorystyczne jak środki techniczne 
przewidziane w prawie Unii.

Or. en

Poprawka 554
Marco Affronte, Linnéa Engström

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.

Or. en
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Poprawka 555
Alain Cadec, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica Nicolai, Nils Torvalds, 
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26a

Zarządzanie połowami oparte na 
wynikach

1. Zgodnie z procedurą określoną w art. 
18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 
państwa członkowskie mogą przedkładać 
wspólne zalecenia z propozycjami 
projektów pilotażowych dotyczących 
systemu pełnej dokumentacji połowów i 
odrzutów na podstawie wymiernych 
wartości docelowych i celów, aby osiągnąć 
zarządzanie połowami oparte na 
wynikach.

2. Projekty pilotażowe, o których mowa w 
ust. 1, mogą wprowadzać odstępstwa od 
środków określonych w załącznikach V–
XI dla danego obszaru na okres 
maksymalnie jednego roku, jeśli można 
wykazać, że projekty te służą osiągnięciu 
celów określonych w art. 3 i wartości 
docelowych określonych w art. 4. Ten 
okres jednego roku może zostać 
wydłużony o dodatkowy okres jednego 
roku na takich samych warunkach.

3. Przedkładając wspólne zalecenia 
dotyczące ustanowienia projektów 
pilotażowych, o których mowa w ust. 1, 
państwa członkowskie dostarczają dowody 
naukowe uzasadniające ich przyjęcie. 
Komisja zwraca się do STEFC o ocenę 
tych wspólnych zaleceń i podaje te oceny 
do publicznej wiadomości.

4. Jeśli można wykazać, że projekty 
pilotażowe, o których mowa w ust. 1, z 
powodzeniem doprowadziły do osiągnięcia 
celów określonych w art. 3 i wartości 
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docelowych określonych w art. 4, Komisja 
może je rozszerzyć lub przekształcić w 
programy na pełną skalę w drodze aktów 
delegowanych przyjętych zgodnie z art. 32 
niniejszego rozporządzenia, na podstawie 
dowodów naukowych ocenionych przez 
STECF.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ustanawia ramy zarządzania połowami opartego na wynikach. Jeśli 
można jasno wykazać, że projekty pilotażowe prowadzą do osiągnięcia celów określonych w 
art. 3 i wartości docelowych określonych w art. 4, przyznane mogą zostać odstępstwa od 
środków technicznych. Zamiast ustanawiać zasady, jak dokonywać połowów, podmioty 
zarządzające rybołówstwem powinny skupić się na wynikach i pozostawić decyzje co do 
szczegółów realizacji rybakom. Poprawkę tę należy interpretować łącznie z definicją „pełnej 
dokumentacji”.

Poprawka 556
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– szczegółowych przepisów 
dotyczących sygnałów i stosowania 
akustycznych urządzeń odstraszających, o 
których mowa w części D załączników V–
X;

– szczegółowych przepisów 
dotyczących sygnałów i stosowania 
akustycznych urządzeń odstraszających, o 
których mowa w części D załączników V, 
VI, VII, VIII i X;

Or. it

Poprawka 557
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – tiret 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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– szczegółowych przepisów 
dotyczących budowy i rozmieszczania 
podbór straszących i dociążania lin, o 
których mowa w części D załączników VI, 
VII i IX.

– szczegółowych przepisów 
dotyczących budowy i rozmieszczania 
podbór straszących i dociążania lin, o 
których mowa w części D załączników VI i 
VII.

Or. it

Uzasadnienie

Skreślenie załącznika IX zgodnie z późniejszą poprawką dotyczącą skreślenia części D.

Poprawka 558
Marco Affronte, Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) transponowania do prawa Unii 
środków technicznych uzgodnionych przez 
Komisję ds. Rybołówstwa Północno-
Wschodniego Atlantyku (NEAFC), w tym 
wykazów wrażliwych ekosystemów 
morskich i szczególnych środków 
technicznych dotyczących połowów molwy 
niebieskiej i karmazyna określonych w 
zaleceniach NEAFC 05:2013, 19:2014, 
01:2015, 02:2015 oraz

a) transponowania do prawa Unii 
środków technicznych uzgodnionych przez 
Komisję ds. Rybołówstwa Północno-
Wschodniego Atlantyku (NEAFC) oraz

Or. en

Poprawka 559
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28a

Środki techniczne przyjęte przez inne 
organy doradcze reprezentujące 
ponadnarodowe interesy dotyczące tego 
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samego obszaru połowów transponuje się 
do prawa UE.

Or. it

Poprawka 560
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Środki techniczne przewidziane w 
niniejszym rozporządzeniu nie mają 
zastosowania do operacji połowowych 
prowadzonych wyłącznie do celów badań 
naukowych, o ile spełnione są następujące 
warunki:

1. Środki techniczne przewidziane w 
niniejszym rozporządzeniu nie mają 
zastosowania do operacji połowowych 
prowadzonych do celów badań 
naukowych, o ile spełnione są następujące 
warunki:

Or. nl

Uzasadnienie

Praktycznie nigdy mają miejsca wyprawy podejmowane wyłącznie w celach badań 
naukowych.

Poprawka 561
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli istnieje zamiar prowadzenia 
takich operacji połowowych na wodach 
podlegających zwierzchnictwu lub 
jurysdykcji państwa członkowskiego, 
Komisja i dane państwo członkowskie
(„nadbrzeżne państwo członkowskie”) 
muszą zostać o tym poinformowane z co 
najmniej miesięcznym wyprzedzeniem ze 
wskazaniem uczestniczących statków i 
planowanych badań naukowych;

b) jeżeli istnieje zamiar prowadzenia 
takich operacji połowowych na wodach 
podlegających zwierzchnictwu lub 
jurysdykcji państwa członkowskiego, 
Komisja i dane państwo członkowskie
(„nadbrzeżne państwo członkowskie”) 
muszą zostać o tym poinformowane z co 
najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem ze wskazaniem 
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uczestniczących statków i planowanych 
badań naukowych;

Or. nl

Poprawka 562
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) są sprzedawane w celach innych niż 
spożycie przez ludzi.

b) są sprzedawane w celach innych niż 
spożycie przez ludzi. Dotyczy to jedynie 
osobników nieosiągających minimalnego 
rozmiaru odniesienia do celów ochrony, 
zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to nowy przepis dotyczący basenu Morza Śródziemnego. Należy podkreślić, że aby 
zapewnić pełen rygor naukowy w okresie prowadzenia programu badawczego, działalność 
połowowa stanowiąca część programu badawczego musi być przeprowadzana w takich 
samych okolicznościach co profesjonalne połowy. Oznacza to, że należy łowić i sprzedawać 
ryby nadające się do sprzedaży i spożycia przez ludzi. W tym celu proponuję, aby art. 29 ust. 
2 lit. b) odnosił się jedynie do osobników nieosiągających minimalnego rozmiaru odniesienia 
do celów ochrony, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka 563
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) są sprzedawane w celach innych niż 
spożycie przez ludzi.

b) w odniesieniu do osobników o 
rozmiarach mniejszych niż minimalne 
rozmiary odniesienia do celów ochrony są 
sprzedawane w celach innych niż spożycie 
przez ludzi.
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Or. it

Uzasadnienie

Aby zachować spójność z przepisami dotyczącymi obowiązku wyładunku (art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013), należy zakazać sprzedaży w celu spożycia przez ludzi 
okazów o rozmiarach mniejszych od minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony.

Poprawka 564
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku obecności na 
pokładzie statku rybackiego obserwatorów 
naukowych prowadzących badania statki 
lub organizacje przedstawicielskie 
otrzymują rekompensatę jako niezbędni 
partnerzy procesu badawczego.

Or. es

Poprawka 565
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sztuczne zarybianie i przesiedlanie Bezpośrednie zarybianie i przesiedlanie

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek obejmuje tylko definicję bezpośredniego zarybiania, więc jedynie ten termin 
powinien zostać użyty.

Poprawka 566
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Środki techniczne przewidziane w 
niniejszym rozporządzeniu nie mają 
zastosowania do operacji połowowych 
prowadzonych wyłącznie w celu
sztucznego zarybiania lub przesiedlania 
gatunków morskich, pod warunkiem że 
operacje te są prowadzone za zgodą i z 
upoważnienia państwa członkowskiego lub 
państw członkowskich, które mają 
bezpośredni interes w zarządzaniu.

1. Środki techniczne przewidziane w 
niniejszym rozporządzeniu nie mają 
zastosowania do operacji połowowych 
prowadzonych wyłącznie w celu
bezpośredniego zarybiania lub 
przesiedlania gatunków morskich, pod 
warunkiem że operacje te są prowadzone 
za zgodą i z upoważnienia państwa 
członkowskiego lub państw 
członkowskich, które mają bezpośredni 
interes w zarządzaniu.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek obejmuje tylko definicję bezpośredniego zarybiania, więc jedynie ten termin 
powinien zostać użyty.

Poprawka 567
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli sztuczne zarybianie lub 
przesiedlanie prowadzone jest na wodach 
innego państwa członkowskiego lub 
państw członkowskich, Komisja i 
wszystkie te państwa członkowskie są 
informowane z co najmniej miesięcznym 
wyprzedzeniem o zamiarze prowadzenia 
takich operacji połowowych.

2. Jeżeli bezpośrednie zarybianie lub 
przesiedlanie prowadzone jest na wodach 
innego państwa członkowskiego lub 
państw członkowskich, Komisja i 
wszystkie te państwa członkowskie są 
informowane z co najmniej miesięcznym 
wyprzedzeniem o zamiarze prowadzenia 
takich operacji połowowych.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek obejmuje tylko definicję bezpośredniego zarybiania, więc jedynie ten termin 
powinien zostać użyty.
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Poprawka 568
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli najlepsze dostępne opinie 
naukowe wskazują, że niezbędne jest 
natychmiastowe działanie w celu ochrony 
gatunków morskich, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 32 w celu 
zmniejszenia takich zagrożeń. Te akty 
prawne mogą w szczególności dotyczyć 
ograniczeń w zakresie stosowania narzędzi 
połowowych lub działalności połowowej 
na określonych obszarach lub w 
określonych okresach.

1. Jeżeli najlepsze dostępne opinie 
naukowe wskazują, że niezbędne jest 
natychmiastowe działanie w celu ochrony 
gatunków lub siedlisk morskich, Komisja 
jest uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 32 w celu 
zmniejszenia takich zagrożeń. Te akty 
prawne mogą w szczególności dotyczyć 
ograniczeń w zakresie stosowania narzędzi 
połowowych lub działalności połowowej 
na określonych obszarach lub w 
określonych okresach bądź innych 
koniecznych środków ochronnych.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby dodać siedliska, tak aby Komisja mogła przyjmować środki ochronne, które 
chronią także siedliska, a nie tylko gatunki.

Poprawka 569
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zapewnienie ochrony wrażliwych 
gatunków i siedlisk, jeśli istnieją dowody 
na poważne zagrożenia dla ich 
zachowania.

Or. en
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Uzasadnienie

Środki ochronne polegające na natychmiastowych działaniach powinny też dotyczyć ochrony 
wrażliwych gatunków i siedlisk, jeśli istnieją dowody na poważne zagrożenia dla ich
zachowania.

Poprawka 570
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Akty delegowane, o których mowa 
w ust. 1, stosuje się przez okres nie dłuższy 
niż trzy lata, nie naruszając przepisów art. 
32 ust. 6.

3. Akty delegowane, o których mowa 
w ust. 1, stosuje się przez okres nie dłuższy 
niż 18 miesięcy, nie naruszając przepisów 
art. 32 ust. 6, lub do czasu uzgodnienia 
regionalnych środków dotyczących tej 
kwestii zgodnie z art. 19.

Or. it

Poprawka 571
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do końca 2020 r., a następnie co 
trzy lata, na podstawie informacji 
dostarczonych przez państwa członkowskie 
oraz zainteresowane komitety doradcze i 
na podstawie oceny STECF, Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie z wykonania 
niniejszego rozporządzenia. W tym 
sprawozdaniu ocenia się, w jakim stopniu 
środki techniczne, zarówno na szczeblu 
regionalnym, jak i unijnym, przyczyniły się 
do osiągnięcia celów określonych w art. 3 i 
wartości docelowych określonych w art. 4.

1. Do końca 2020 r., a następnie co 
trzy lata, na podstawie informacji 
dostarczonych przez państwa członkowskie 
oraz zainteresowane komitety doradcze i 
na podstawie oceny STECF, Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie z wykonania 
niniejszego rozporządzenia. W tym 
sprawozdaniu ocenia się, w jakim stopniu 
środki techniczne, zarówno na szczeblu 
regionalnym, jak i unijnym, przyczyniły się 
do osiągnięcia celów określonych w art. 3
na podstawie wskaźników efektywności
określonych w art. 4.
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Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić spójność z art. 4, termin „wartości docelowe” należy zastąpić terminem 
„wskaźniki efektywności”, ponieważ lepiej opisuje on ich funkcję związaną z oceną.  Pojęcie 
„wartości docelowych” jest pojęciem statycznym, podczas gdy celem jest ciągła ocena 
skuteczności środków technicznych.

Poprawka 572
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Sprawozdanie to opiera się na 
wskaźnikach efektywności określonych w 
art. 4. W szczególności Komisja analizuje 
stada o liczebności powyżej poziomu 
pozwalającego uzyskać maksymalny 
podtrzymywalny połów, informacje o 
niezamierzonych połowach wynikających 
z obowiązku wyładunku, dostępne 
informacje o przypadkowych połowach 
morskich ssaków, gadów i ptaków oraz o 
oddziaływaniu działalności połowowej na 
siedliska dna morskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy określić związek między wskaźnikami efektywności a sprawozdaniami Komisji.

Poprawka 573
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli w tym sprawozdaniu 
stwierdza się, że na szczeblu regionalnym

2. Jeżeli w tym sprawozdaniu 
stwierdza się, że na szczeblu regionalnym
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cele i wartości docelowe nie zostały 
osiągnięte, w ciągu sześciu miesięcy od 
przedłożenia sprawozdania, o którym 
mowa w ust. 1, państwa członkowskie w 
tym regionie przedstawiają plan 
określający działania naprawcze, które 
należy podjąć w celu osiągnięcia tych 
celów i wartości docelowych.

wskaźniki efektywności, zgodnie z 
dowodami naukowymi, wykazują 
pogorszenie się stanu zasobów morskich,
w ciągu dwunastu miesięcy od 
przedłożenia sprawozdania, o którym 
mowa w ust. 1, państwa członkowskie w 
tym regionie przedstawiają plan 
określający działania naprawcze, które 
należy podjąć w celu osiągnięcia tych 
celów.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić spójność z art. 4 i ust. 1 niniejszego artykułu, pojęcie „wartości docelowych” 
należy zastąpić pojęciem „wskaźników efektywności”.  Ponadto zawarty we wniosku okres, w 
którym państwa członkowskie powinny przedstawić plan, jest zbyt krótki; dwanaście miesięcy 
to bardziej realistyczny termin.

Poprawka 574
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Nils 
Torvalds, Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeśli sprawozdanie to wykaże, że 
państwo członkowskie nie wywiązuje się 
ze swojego obowiązku kontroli i 
gromadzenia danych, Komisja może 
przerwać lub zawiesić finansowanie z 
EFMR dla tego państwa, zgodnie z art. 
100 i 101 rozporządzenia (UE) nr 
508/2014.

Or. en

Uzasadnienie

Nowe ramy środków technicznych opierają się na kontroli i gromadzeniu danych. Jeśli 
państwa członkowskie nie przestrzegają swoich obowiązków w tym zakresie, powinny 
podlegać sankcjom w postaci zawieszenia finansowania z EFMR.
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Poprawka 575
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uchyla się art. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 16 oraz 25;

a) uchyla się art. 3, 8, 9, 10, 11 i 12,
art. 13 ust. 2 i 3 oraz art. 14, 15, 16 i 25;

Or. en

Uzasadnienie

Because of the influence of tides, and also the changing configuration of the seabed, 
purseseining, in the way in which it is currently defined, is not possible in the Adriatic. It 
istherefore necessary to allow for the actual circumstances and features specific to 
Adriaticfisheries so as to ensure that the fleet which in itself constitutes the mainstay of the 
Croatian fishing industry can be free to operate. We are accordingly proposing to amend Part 
C of Annex IX, which lays down the size of purse seines, and also believe that this regulation 
should do away with those provisions of the 'Mediterranean Regulation' setting out the 
relationship between the net drop and the depth of the sea.

Poprawka 576
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uchyla się art. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 16 oraz 25;

a) uchyla się art. 3, 8, 9, 10, 11, 12,
art. 13 ust. 3 akapit drugi, art. 14, art. 15
ust. 1 i 2, art. 16 oraz 25;

Or. it

Uzasadnienie

Uchylenie art. 13 ust. 3 zdanie drugie jest konieczne, aby umożliwić prowadzenie działalności 
połowowej przy użyciu okrężnicy na obszarach charakteryzujących się stosunkowo płytkim 
dnem morskim, takich jak Morze Adriatyckie. Uchylenie art. 15 ust. 1 i 2 natomiast pozwala 
zachować uprawnienia do połowów określone w ust. 3 w odniesieniu do narybku sardynek.

Poprawka 577
Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uchyla się art. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 16 oraz 25;

a) uchyla się art. 3, 8, 9, 10, 11 i 12,
art. 13 ust. 3 akapit drugi oraz art. 14, 15, 
16 i 25;

Or. hr

Uzasadnienie

Ze względu na oddziaływanie pływów, a także zmieniającą się konfigurację dna morskiego nie 
jest możliwe stosowanie okrężnic w Morzu Adriatyckim w sposób rozumiany zgodnie z obecną 
definicją. Należy zatem uwzględnić aktualne okoliczności i cechy charakterystyczne dla 
rybołówstwa w Morzu Adriatyckim, aby zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie floty. 
Wnioskujemy odpowiednio o zmianę części C załącznika IX, która określa wymiary okrężnic, 
oraz uważamy, że niniejsze rozporządzenie powinno uchylić przepisy rozporządzenia 
dotyczącego Morza Śródziemnego określające zależność między spadkiem sieci a głębokością 
morza.

Poprawka 578
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uchyla się art. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 16 oraz 25;

a) uchyla się art. 3, 8, 9, 10, 11, 12,
art. 13 ust. 3 akapit drugi, art. 14, 15, 16 
oraz 25;

Or. en

Uzasadnienie

Przy zastosowaniu tego warunku użycie okrężnic staje się niemożliwe.

Poprawka 579
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uchyla się art. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 16 oraz 25;

a) uchyla się art. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 16 oraz 25;

Or. en

Uzasadnienie

Całkowite uchylenie art. 15 rozporządzenia w sprawie Morza Śródziemnego praktycznie 
uniemożliwi połowy młodocianych sardynek, które obecnie są dozwolone na mocy art. 15 ust. 
3 poza podobszarami geograficznymi nr 17 i 18 (gdzie zabrania się takich połowów zgodnie z 
zaleceniem GFCM/2013/37/1). Odstępstwo to należy wprowadzić ponownie, na takich 
samych warunkach.

Poprawka 580
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) należy ponowić treść art. 13 
rozporządzenia w sprawie Morza 
Śródziemnego (rozporządzenie nr 
1967/06), gdyż pojęcia odległości od 
wybrzeża i głębokości można w pełni 
ponownie włączyć do tego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 581
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – akapit 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
ust. 3 kapitanowie unijnych statków 
rybackich, które dokonały połowu 
gatunków pelagicznych lub 
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przemysłowych i przetrzymują takie 
połowy na pokładzie w stanie świeżym i 
nieposortowanym, mogą ewentualnie 
wskazać w dzienniku połowowym ilości 
każdego gatunku złowionego i 
przechowywanego na pokładzie powyżej 
10 % ekwiwalentu masy w relacji pełnej 
całkowitego połowu przetrzymywanego na 
pokładzie w stanie świeżym i 
nieposortowanym. Wskazanie to należy 
rozumieć jako odnoszące się do 
pojedynczego rejsu połowowego.

Or. en

Uzasadnienie

A registration of all bycatch species above the threshold of 50 kg live weight with a tolerance 
margin of only 10 percent per species is in practice impossible for the master of a fishing 
vessel fishing for pelagic or industrial species and keeping the catch on board fresh and 
unsorted – that is, “in bulk”. A mis-estimation of catch per species on board at sea implicates 
a breach of the present tolerance margin in the control regulation (article 14(3) of Regulation 
(EC) No 1224/2009) if compared with the catch composition when sorted at landing. A 
provision solving this practical everyday problem has been included in the multi-annual plan 
for the Baltic Sea (Regulation (EU) 2016/1139), but the problem still exists in all other 
waters. A horizontal solution is needed.

Poprawka 582
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – akapit 1
Rozporządzenie nr 1380/2013
Artykuł 15 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do gatunków, których nie 
dotyczy obowiązek wyładunku określony 
w ust. 1, połowów tych gatunków, gdy 
rozmiar osobników jest mniejszy od 
minimalnego rozmiaru odniesienia do 
celów ochrony, nie zatrzymuje się na 
statku, ale zwraca się je natychmiast do 
morza, z wyjątkiem sytuacji, gdy są one 
używane jako żywa przynęta.

W odniesieniu do gatunków, których nie 
dotyczy obowiązek wyładunku określony 
w ust. 1, połowów tych gatunków, gdy 
rozmiar osobników jest mniejszy od 
minimalnego rozmiaru odniesienia do 
celów ochrony, nie zatrzymuje się na 
statku, ale zwraca się je natychmiast do 
morza, z wyjątkiem sytuacji, gdy są one 
używane jako żywa przynęta lub przynęta 
martwa w postaci zamrożonego osobnika.

Or. es
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