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Poprawkę złożył Struan Stevenson

Poprawka 23
Punkt uzasadnienia 1

(1) Zgodnie z najnowszymi informacjami 
naukowymi udzielonymi przez 
Międzynarodową Radę Badań Morza 
(ICES) wielkość zasobów soli w rejonach 
ISEC VII e i VIII a i b uległa zwiększonej 
śmiertelności spowodowanej odłowami, 
które zmniejszyły liczebność dorosłych ryb 
w morzu do takiego stopnia, że zasoby nie 
mogą się odnawiać przez rozmnażanie i w 
związku z tym zagrożone są wyginięciem.
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Uzasadnienie

Najnowsze badania naukowe wskazują, że zasoby soli nie spadły poniżej progu biologicznego 
bezpieczeństwa. Informacje ICES, na których opiera się projekt Komisji, są już 
zdezaktualizowane. 

Poprawkę złożył Struan Stevenson

Poprawka 24
Punkt uzasadnienia 3

(3) Celem planowanych środków powinno 
być odbudowanie tych zasobów w 
przeciągu pięciu do dziesięciu lat do 
biologicznie bezpiecznych poziomów.

(3) Celem planowanych środków powinno 
być zapewnienie, iż zasoby te pozostaną na
biologicznie bezpiecznych poziomach.

Or. en

Uzasadnienie

Zasoby te, zgodnie z najnowszymi badaniami naukowymi, nie znajdują się poniżej progu 
biologicznego bezpieczeństwa i w zwiazku z tym celem planowanych działań jest zapewnienie 
utrzymania ich na tym poziomie.

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 25
Punkt uzasadnienia 3a (nowy)

(3 a) Wdrażając plan Komisja i Państwa 
Członkowskie powinny zapewnić pełny 
udział Regionalnych Komitetów 
Doradczych i innych zainteresowanych 
stron.

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększenie udziału rybaków i innych zainteresowanych stron jest najważniejszym elementem 
wśród celów reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Rozporządzenie Rady powinno to 
wyraźnie uwzględniać.
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Poprawkę złożył Dirk Sterckx

Poprawka 26
Artykuł 16
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Uzasadnienie
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Poprawkę złożył Philippe Morillon

Poprawka 27
Artykuł 17
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Poprawkę złożył Philippe Morillon

Poprawka 28
Artykuł 19, ustęp 1
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Poprawkę złożył Philippe Morillon

Poprawka 29
Artykuł 19, ustęp 2
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