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Poprawkę złożyła Carmen Fraga Estévez

Poprawka 23
Punkt uzasadnienia 3

(3) Celem planów powinno być odtworzenie 
tych populacji, tak aby w ciągu pięciu do 
dziesięciu lat wróciły do stanu, w którym 
zapewnione jest bezpieczeństwo 
biologiczne.

(3) Celem planów powinno być odtworzenie 
tych populacji, tak aby w ciągu dziesięciu lat 
wróciły do stanu, w którym zapewnione jest 
bezpieczeństwo biologiczne. 

Or. es

Poprawkę złożyła Carmen Fraga Estévez

Poprawka 24
Punkt uzasadnienia 6

(6) Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest 
kontrolowanie poziomów współczynników 
śmiertelności ryb, tak aby istotnie zwiększyć 

(6) Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest 
kontrolowanie współczynników 
śmiertelności ryb, tak aby istotnie zwiększyć 
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prawdopodobieństwo, że współczynniki te 
będą zmniejszane każdego roku.

prawdopodobieństwo, że liczba dojrzałych 
osobników w morzu będzie wzrastać 
każdego roku.

Or. es

Poprawkę złożyła Carmen Fraga Estévez

Poprawka 25
Punkt uzasadnienia 7

(7) Kontrolę współczynnika śmiertelności 
ryb można osiągnąć poprzez zastosowanie 
odpowiednich metod w celu ustanowienia 
poziomu ogólnego dopuszczalnego połowu 
(ODP) zagrożonych populacji oraz systemu 
obejmującego obszary zamknięte, a także 
ograniczeń dotyczących kilowato-dni, dzięki 
którym nakłady połowowe tych populacji 
będą ograniczone do poziomów, na których 
mało prawdopodobne jest przekroczenie 
ogólnego dopuszczalnego połowu (ODP).

(7) Kontrolę współczynnika śmiertelności 
ryb można osiągnąć poprzez zastosowanie 
odpowiednich metod w celu ustanowienia 
poziomu ogólnego dopuszczalnego połowu 
(ODP) zagrożonych populacji oraz 
ograniczeń dotyczących nakładu 
połowowego tych populacji, tak aby był on 
ograniczony do poziomów, na których mało 
prawdopodobne jest przekroczenie ogólnego 
dopuszczalnego połowu (ODP). 

Or. es

Poprawkę złożyła Rosa Miguélez Ramos

Poprawka 26
Art. 2

Celem planu odbudowy będzie odtworzenie 
zagrożonych populacji, tak aby wróciły do 
stanu, w którym zapewnione jest 
bezpieczeństwo biologiczne. 

Celem planu odbudowy będzie odtworzenie 
zagrożonych populacji, tak aby wróciły do 
stanu, w którym zapewnione jest 
bezpieczeństwo biologiczne, 
w wystarczającym okresie czasu i zgodnie 
z informacjami dostarczonymi przez ICES. 
Według dostępnych raportów naukowych 
oznacza to osiągnięcie w okresie dwóch lat
biomasy ikry zasobów w wysokości 35 000 
ton morszczuka. Liczba ta będzie 
dostosowana w świetle nowych danych 
naukowych STECF.

Or. es
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Uzasadnienie

Według najnowszych raportów naukowych plan odtworzenia populacji morszczuka powinien 
wziąć za podstawę osiągnięcie poziomu biomasy zalecanego przez instytucje naukowe.

Poprawkę złożyła Carmen Fraga Estévez

Poprawka 27
Art. 2

Celem planu odbudowy będzie odtworzenie 
zagrożonych populacji, tak aby wróciły do 
stanu, w którym zapewnione jest 
bezpieczeństwo biologiczne. 

Plan odbudowy będzie się składać z:

a) w odniesieniu do populacji, o których 
mowa w art. 1 lit. a), zwiększenia ilości 
dojrzałych osobników w okresie dziesięciu 
lat, tak aby osiągnąć wartości równe lub 
wyższe niż 35 000;
b) w odniesieniu do populacji, o których 
mowa w art. 1 lit. b) i lit. c), odtworzenia 
zagrożonych populacji, tak aby wróciły do 
stanu, w którym zapewnione jest 
bezpieczeństwo biologiczne w okresie 
dziesięciu lat.

Or. es

Poprawkę złożyła Carmen Fraga Estévez

Poprawka 28
Art. 4 ust. 2

2. ODP dla południowej populacji 
morszczuka europejskiego zostanie ustalony 
zgodnie z art. 5.

2. ODP dla południowej populacji 
morszczuka europejskiego zostanie ustalony 
zgodnie z art. 5, kiedy STECF uzna, biorąc 
pod uwagę najnowsze sprawozdanie ICES, 
że ilość dojrzałych osobników jest równa 
lub wyższa niż 25 000 ton.

Or. es
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Poprawkę złożyła Carmen Fraga Estévez

Poprawka 29
Art. 5

1. Kiedy STECF uzna, biorąc pod uwagę 
najnowsze sprawozdanie ICES, że 
współczynnik śmiertelności ryb 
z południowej populacji morszczuka 
przekracza 0,17 rocznie, ODP (ogólny 
dopuszczalny połów) nie będzie mógł 
przekroczyć poziomu połowów, który, 
zgodnie z naukową analizą przeprowadzoną 
przez STECF opartą na najnowszym 
raporcie ICES, da w rezultacie, 
w momencie upłynięcia jednego roku jego 
stosowania, 10% redukcję współczynnika 
śmiertelności ryb w porównaniu ze 
współczynnikiem śmiertelności ryb 
obliczonym dla roku poprzedniego.

Na rok 2006 ODP zostanie ustalony na 
poziomie odpowiadającym współczynnikowi 
śmiertelności ryb w wysokości 0,40. 
W kolejnych latach planu odbudowy ODP 
nie będzie mógł przekroczyć poziomu 
połowów, który, zgodnie z naukową analizą 
przeprowadzoną przez STECF opartą na 
najnowszym raporcie ICES, będzie 
odpowiadać współczynnikowi śmiertelności 
ryb w wysokości 0,40.

2. Kiedy STECF uzna, biorąc pod uwagę 
najnowsze sprawozdanie ICES, że 
współczynnik śmiertelności ryb 
z południowej populacji morszczuka jest 
równy lub niższy 0,17 rocznie, ODP 
zostanie ustalony na poziomie połowów, 
który, zgodnie z analizą naukową 
przeprowadzoną przez STECF opartą na 
najnowszym sprawozdaniu ICES, da 
w rezultacie współczynnik śmiertelności ryb 
w wysokości 0,15 rocznie w roku jego 
stosowania.

Or. es

Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 30
Art. 5 ust. 1

1. Kiedy STECF uzna, biorąc pod uwagę 
najnowsze sprawozdanie ICES, że 
współczynnik śmiertelności ryb 
z południowej populacji morszczuka 
przekracza 0,17 rocznie, ODP (ogólny 
dopuszczalny połów) nie będzie mógł 
przekroczyć poziomu połowów, który, 

1. Kiedy STECF uzna, biorąc pod uwagę 
najnowsze sprawozdanie ICES, że 
współczynnik śmiertelności ryb 
z południowej populacji morszczuka 
przekracza 0,31 rocznie, ODP (ogólny 
dopuszczalny połów) nie będzie mógł 
przekroczyć poziomu połowów, który, 
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zgodnie z naukową analizą przeprowadzoną 
przez STECF opartą na najnowszym 
raporcie ICES, da w rezultacie, w momencie 
upłynięcia jednego roku jego stosowania, 
10% redukcję współczynnika śmiertelności 
ryb w porównaniu ze współczynnikiem 
śmiertelności ryb obliczonym dla roku 
poprzedniego.

zgodnie z naukową analizą przeprowadzoną 
przez STECF opartą na najnowszym 
raporcie ICES, da w rezultacie, w momencie 
upłynięcia jednego roku jego stosowania, 
10% maksymalną roczną redukcję 
współczynnika śmiertelności ryb 
w porównaniu ze współczynnikiem 
śmiertelności ryb obliczonym dla roku 
poprzedniego.

Or. pt

Uzasadnienie

Docelowa wartość współczynnika śmiertelności jest wygórowana i nie odpowiada 
rzeczywistej gospodarczej i finansowej sytuacji w branży. Jeżeli wartość współczynnika 
śmiertelności ryb zaproponowana przez Komisję miałaby zostać przyjęta, oznaczałoby to 
obniżenie śmiertelności ryb o ponad 60%.

Poprawkę złożyła Rosa Miguélez Ramos

Poprawka 31
Art. 5 ust. 1

1. Kiedy STECF uzna, biorąc pod uwagę 
najnowsze sprawozdanie ICES, że 
współczynnik śmiertelności ryb 
z południowej populacji morszczuka 
przekracza 0,17 rocznie, ODP (ogólny 
dopuszczalny połów) nie będzie mógł 
przekroczyć poziomu połowów, który, 
zgodnie z naukową analizą przeprowadzoną 
przez STECF opartą na najnowszym 
raporcie ICES, da w rezultacie, w momencie 
upłynięcia jednego roku jego stosowania, 
10% redukcję współczynnika śmiertelności 
ryb w porównaniu ze współczynnikiem 
śmiertelności ryb obliczonym dla roku 
poprzedniego.

1. Kiedy STECF uzna, biorąc pod uwagę 
najnowsze sprawozdanie ICES, że 
współczynnik śmiertelności ryb 
z południowej populacji morszczuka 
przekracza 0,27 rocznie, ODP (ogólny 
dopuszczalny połów) nie będzie mógł 
przekroczyć poziomu połowów, który, 
zgodnie z naukową analizą przeprowadzoną 
przez STECF opartą na najnowszym 
raporcie ICES, da w rezultacie, w momencie
upłynięcia jednego roku jego stosowania, 
10% redukcję współczynnika śmiertelności 
ryb w porównaniu ze współczynnikiem 
śmiertelności ryb obliczonym dla roku 
poprzedniego.

Or. es

Uzasadnienie

Ten poziom śmiertelności zapewniłby zrównoważoną eksploatację zasobów.
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Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 32
Art. 5 ust. 2

2. Kiedy STECF uzna, biorąc pod uwagę 
najnowsze sprawozdanie ICES, że 
współczynnik śmiertelności ryb 
z południowej populacji morszczuka jest 
równy lub niższy 0,17 rocznie, ODP 
zostanie ustalony na poziomie połowów, 
który, zgodnie z analizą naukową 
przeprowadzoną przez STECF opartą na 
najnowszym sprawozdaniu ICES, da 
w rezultacie współczynnik śmiertelności ryb 
w wysokości 0,15 rocznie w roku jego 
stosowania. 

2. Kiedy STECF uzna, biorąc pod uwagę 
najnowsze sprawozdanie ICES, że 
współczynnik śmiertelności ryb 
z południowej populacji morszczuka jest 
równy lub niższy 0,31 rocznie, ODP 
zostanie ustalony na poziomie połowów, 
który, zgodnie z analizą naukową 
przeprowadzoną przez STECF opartą na 
najnowszym sprawozdaniu ICES, da 
w rezultacie współczynnik śmiertelności ryb 
w wysokości 0,31 rocznie w roku jego 
stosowania. 

Or. pt

Uzasadnienie

Docelowa wartość współczynnika śmiertelności jest wygórowana i nie odpowiada 
rzeczywistej gospodarczej i finansowej sytuacji w branży. Jeżeli wartość współczynnika 
śmiertelności ryb zaproponowana przez Komisję miałaby zostać przyjęta, oznaczałoby to 
obniżenie śmiertelności ryb o ponad 60%.

Poprawkę złożyła Rosa Miguélez Ramos

Poprawka 33
Art. 5 ust. 2

2. Kiedy STECF uzna, biorąc pod uwagę 
najnowsze sprawozdanie ICES, że 
współczynnik śmiertelności ryb 
z południowej populacji morszczuka jest 
równy lub niższy 0,17 rocznie, ODP 
zostanie ustalony na poziomie połowów, 
który, zgodnie z analizą naukową 
przeprowadzoną przez STECF opartą na 
najnowszym sprawozdaniu ICES, da 
w rezultacie współczynnik śmiertelności ryb 
w wysokości 0,15 rocznie w roku jego 
stosowania.

2. Kiedy STECF uzna, biorąc pod uwagę 
najnowsze sprawozdanie ICES, że 
współczynnik śmiertelności ryb 
z południowej populacji morszczuka jest 
równy lub niższy 0,27 rocznie, ODP 
zostanie ustalony na poziomie połowów, 
który, zgodnie z analizą naukową 
przeprowadzoną przez STECF opartą na 
najnowszym sprawozdaniu ICES, da 
w rezultacie współczynnik śmiertelności ryb 
w wysokości 0,27 rocznie w roku jego 
stosowania.

Or. es
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Uzasadnienie

Ten poziom śmiertelności zapewniłby zrównoważoną eksploatację zasobów.

Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 34
Art. 7 ust. 1

Ograniczenia w zmianach ODP
1. W pierwszym roku stosowania 
niniejszego rozporządzenia zastosuje się 
następujące regulacje:

skreślono

a) kiedy stosowanie art. 5 lub 6 da 
w rezultacie ogólny dopuszczalny połów 
(ODP) większy o 25% od ODP z roku 
poprzedniego, Rada przyjmie ODP, który 
nie będzie przekraczał o więcej niż 25% 
ODP z tego roku;
kiedy zastosowanie art. 5 lub art. 6 da 
w rezultacie ogólny dopuszczalny połów 
(ODP) niższy o 25% od ODP z roku 
poprzedniego, Rada przyjmie ODP, który 
nie będzie niższy o więcej niż 25% od ODP 
z tego roku.

Or. pt

Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 35
Art. 7 ust. 2 wstęp

2. W drugim roku stosowania niniejszego 
rozporządzenia zastosuje się następujące 
regulacje:

2. Od pierwszego roku stosowania 
niniejszego rozporządzenia zastosuje się 
następujące regulacje:

Or. pt
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Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 36
Art. 7 ust. 2 lit. a

a) kiedy stosowanie art. 5 lub 6 da 
w rezultacie ogólny dopuszczalny połów 
(ODP) większy o 15% od ODP z roku 
poprzedniego, Rada przyjmie ODP, który 
nie będzie przekraczał o więcej niż o 15%
ODP z wymienionego roku;

a) kiedy zastosowanie art. 5 lub art. 6 da 
w rezultacie ogólny dopuszczalny połów 
(ODP) większy o 10% od ODP z roku 
poprzedniego, Rada przyjmie ODP, który 
nie będzie przekraczał o więcej niż o 10%
ODP z wymienionego roku;

Or. pt

Uzasadnienie

W wyniku sukcesywnego obniżania ODP w ostatnich latach oraz w celu ograniczenia 
i złagodzenia wpływu ciągłego obniżania ODP, proponuje się, aby maksymalną redukcję 
ODP ustanowić na poziomie 10% rocznie.

Poprawkę złożyła Carmen Fraga Estévez

Poprawka 37
Art. 7 a (nowy)

Artykuł 7a
Ustalanie ODP w wyjątkowych 

okolicznościach
Kiedy STECF uzna, na podstawie 
najnowszego sprawozdania ICES, że ilość 
dojrzałych osobników południowej 
populacji morszczuka europejskiego wynosi 
mniej niż 25 000 ton, zastosowanie będą 
mieć następujące przepisy:
a) jeżeli według przewidywań zastosowanie 
art. 5 spowoduje, pod koniec roku, którego 
dotyczy ODP, podniesienie ilości dojrzałych 
osobników południowej populacji 
morszczuka europejskiego, dzięki której 
populacja ta przekroczy 25 000 ton, 
wówczas artykuł ten będzie mieć 
zastosowanie;
b) jeżeli przewidywania będą odwrotne, 
Rada podejmie decyzję kwalifikowaną 
większością głosów na podstawie projektu 
Komisji w sprawie ODP na kolejny rok, 
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który będzie niższy niż od ODP wynikający 
z zastosowania metody opisanej w art. 5.

Or. es

Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 38
Art. 7 a (nowy)

Artykuł 7a
Państwa Członkowskie będą dysponowały 
elastycznością w stosowaniu planu redukcji 
nakładów połowowych poprzez wdrażanie 
planów krajowych dostosowanych do 
różnych sytuacji konkretnych Państw 
Członkowskich.
Ten zestaw działań może obejmować 
wybiórcze złomowanie statków, tymczasowe 
zaprzestanie działalności rybackiej i/lub 
ustanowienie maksymalnej liczby dni 
połowowych rocznie na statek. Komisja, 
która będzie informowana o zestawie 
działań uznanych za właściwe, przedstawi 
Radzie projekt oparty na powyższych 
uwarunkowaniach; wówczas Rada 
podejmie decyzję kwalifikowaną 
większością głosów.
Działania podjęte przez Państwo 
Członkowskie będą mieć zastosowanie do 
wszystkich wspólnotowych statków 
prowadzących połowy na wodach pod jej 
władzą lub jurysdykcją, na zasadzie 
niedyskryminowania w zakresie 
zachowania zasobów.

Or. pt

Uzasadnienie

Obniżenie nakładów połowowych poprzez działania skoncentrowane wyłącznie na statkach 
odpowiedzialnych za większość połowów południowej populacji morszczuka europejskiego 
i homarca bez wywierania negatywnego wpływu na inne statki. Zapewnienie, że działania te 
będą służyć interesom Wspólnoty bez szkodzenia interesom narodowych armatorów, których 
nie dotyczą połowy morszczuka i homarca.
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Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 39
Art. 8

Ustalenie maksymalnej dopuszczalnej 
liczby kilowato-dni 

Rada kwalifikowaną większością głosów 
podejmie decyzję w sprawie projektu 
Komisji dotyczącego maksymalnej 
dopuszczalnej liczby kilowato-dni 
nieprzekraczającej liczby obliczonej 
zgodnie z warunkami zawartymi w 
załączniku dla grup statków rybackich z 
każdego Państwa Członkowskiego 
poławiających zagrożone zasoby w 
nadchodzącym roku.

skreślono

Or. pt

Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 40
Art. 9

Utworzenie i zawartość bazy danych skreślono
1. Każde Państwo Członkowskie utworzy 
bazę danych dla każdego z obszarów 
geograficznych, o których mowa w art. 1, 
na każdy rok okresu odniesienia 
określonego w ust. 2 i dla każdego statku 
pływającego pod jego banderą 
i zarejestrowanego w ramach Wspólnoty, 
który wyładował dowolną ilość homarca 
i/lub morszczuka europejskiego z zasobów 
południowych w tym okresie, zawierającą 
następujące informacje: 
a) nazwę i wewnętrzny numer rejestracyjny 
statku;
b) zainstalowaną moc silnika statku 
w kilowatach, mierzoną zgodnie 
z rozporządzeniem Rady (EWG) 
nr 2930/86;
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c) liczbę dni nieobecności w porcie, zgodnie 
z definicją zawartą w art. 13;
d) ilość wyładowanego morszczuka z 
zasobów południowych w tonach;
e) ilość wyładowanego homarca w tonach;
f) kilowato-dni jako iloczyn liczby dni 
nieobecności w porcie i zainstalowanej 
mocy silnika w kilowatach.
Bazę danych należy utworzyć nie później 
niż: 
a) 31 października 2004 r., w odniesieniu 
do trzyletniego okresu odniesienia 
obejmującego lata 2001, 2002 i 2003;
b) 15 lipca każdego roku następującego po 
2004 r. w odniesieniu do poprzedzającego 
trzyletniego okresu odniesienia.
3. Bazę danych należy przedstawić Komisji 
w formie pisemnej i elektronicznej 
najpóźniej do 15 listopada 2004 r. w 
odniesieniu do okresu odniesienia, 
o którym mowa w ust. 2 lit. a) i do 31 lipca 
danego roku, w odniesieniu do okresu, 
o którym mowa w ust. 2 lit. b).

Or. pt

Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 41
Art. 10

Obliczenia dokonywane przez Państwa 
Członkowskie 

skreślono

1. Następujące ilości zostaną obliczone 
przez Państwa Członkowskie:
a) średnia liczba kilowato-dni za okres 
odniesienia dla każdego statku ujętego 
w bazie danych, o której mowa w art. 9;
b) łączna średnia liczba kilowato-dni dla 
statków ujętych w bazie danych, o której 
mowa w art. 9 jako suma średniej liczby 
kilowato-dni obliczonych w lit. a).
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2. Państwa Członkowskie zapewnią, że 
obliczenia dokonywane na mocy ust. 1 lit. a 
zostaną w razie konieczności dostosowane 
w taki sposób, aby uwzględniać wszelkie 
ograniczenia nakładów połowowych, 
przewidziane w decyzji Rady 97/413/WE.
3. Wyniki obliczeń zostaną przedstawione 
Komisji w tych samych terminach, co 
wskazane w art. 9 ust. 3.

Or. pt

Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 42
Art. 11

Przydział kilowato-dni skreślono
Każde Państwo Członkowskie podejmie 
każdego roku decyzję w sprawie przydziału 
maksymalnej dopuszczalnej liczby 
kilowato-dni wśród statków pływających 
pod ich banderą, które są zarejestrowane 
we Wspólnocie.

Or. pt

Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 43
Art. 12

Wykaz statków skreślono
1. W ciągu dwóch miesięcy od decyzji Rady, 
o której mowa w art. 8, każde Państwo 
Członkowskie przedstawi Komisji, 
w odniesieniu do każdego obszaru 
geograficznego, o którym mowa w art. 1, 
wykaz zawierający nazwę i wewnętrzny 
numer rejestracyjny statków, którym 
przydzielono kilowato-dni.
2. Do czasu gdy Państwo Członkowskie nie 
przedstawi Komisji wykazu na mocy ust. 1, 
obowiązuje wykaz, która został 
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przedstawiony Komisji jako ostatni.
Jeżeli takie wykazy nie zostały wcześniej 
przedstawione Komisji, przyjmuje się, że 
wykaz obejmuje statki, których nazwy i 
wewnętrzne numery rejestracyjne są ujęte 
w bazie danych, o której mowa w art. 9 dla 
ostatniego okresu odniesienia.

Or. pt

Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 44
Art. 13

Dni nieobecności w porcie skreślono
1. Kilowato-dni przydzielone 
indywidualnym statkom zostaną 
zamienione na odpowiednią liczbę dni 
nieobecności w porcie poprzez podzielenie 
kilowato-dni przez zainstalowaną moc 
silnika statku w kilowatach, dodanie 0,5 do 
wyniku oraz pominięcie w wyniku miejsc po 
przecinku lub innych części ułamkowych.
2. Dzień nieobecności w porcie to każdy 
nieprzerwany okres 24 godzin liczony od 
momentu wpłynięcia na jeden z obszarów 
geograficznych, o których mowa w art. 1 
lub jakakolwiek część tego okresu.

Or. pt

Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 45
Art. 14

Obowiązek Państw Członkowskich skreślono
Państwa Członkowskie zapewnią, że każdy 
statek znajdujący się w wykazie, o którym 
mowa w art. 12 nie będzie nieobecny w 
porcie i będzie obecny na obszarach 
geograficznych, o którym mowa w art. 1 
przez okres dłuższy niż liczba dni obliczona 
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zgodnie z art. 13 ust. 1.

Or. pt

Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 46
Art. 15

1. Statkom, które nie znajdują się w 
wykazie, o którym mowa w art. 12, zabrania 
się wyładowywać lub przeładowywać 
morszczuka europejskiego z zasobów 
południowych lub homarca złowionego na 
obszarach geograficznych, o których mowa 
w art. 1.
2. Do czasu gdy Państwo Członkowskie 
utworzy bazę danych i przedstawi ją 
Komisji zgodnie z art. 9, wszystkim statkom 
danego Państwa Członkowskiego zabrania 
się wyładowywać morszczuka europejskiego 
z zasobów południowych lub homarca 
złowionego na obszarach geograficznych, o 
których mowa w art. 1.

Statkom dokonującym rzadkich i 
sporadycznych połowów morszczuka 
europejskiego i/lub homarca zezwala się na 
przyłowy w wysokości 10% na jednorazową 
podróż, maksymalnie do 5 ton rocznie.

Or. pt

Uzasadnienie

Działanie to pozwoli uniknąć zrzutów do morza ze statków, które dokonują sporadycznych 
połowów morszczuka europejskiego i/lub homarca oraz poprawi przetwarzanie danych 
związanych z zarządzaniem tymi zasobami.

Poprawkę złożyła Carmen Fraga Estévez

Poprawka 47
Art. 16

Niezależnie od przepisów art. 19 a 
rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, art. 19 b, 
19 c, 19 d, 19 e i 19 j tego rozporządzenia 
stosują się do statków znajdujących się w 
bazie danych przewidzianej w art. 9, które 
dokonują połowów na obszarach 
przewidzianych w art. 1.

Niezależnie od przepisów art. 19 a 
rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, art. 19 b, 
19 c, 19 d, 19 e i 19 j tego rozporządzenia 
stosują się do statków, które dokonują 
połowów na obszarach przewidzianych 
w art. 1.
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Or. es

Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 48
Art. 16

Raport połowowy skreślono
Niezależnie od przepisów art. 19 a 
rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, art. 19 
b, 19 c, 19 d, 19 e i 19 j tego rozporządzenia 
stosują się do statków znajdujących się 
w bazie danych przewidzianej w art. 9, 
które dokonują połowów na obszarach 
przewidzianych w art. 1.

Or. pt

Uzasadnienie

Zaproponowany zestaw działań jest nadmierny i stworzyłby trudny do zarządzania ciężar 
administracyjny dla rybaków dokonujących połowów w danych obszarach geograficznych 
(obszary przybrzeżne).

Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 49
Art. 17

Niezależnie od przepisów art. 5 ust.2 
rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2807/83 
z dnia 22 września 1983 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady zapisu informacji 
dotyczących połowów dokonywanych przez 
Państwa Członkowskie, dopuszczalny 
margines tolerancji w szacowaniu ilości, 
w kilogramach ryb zatrzymanych na 
pokładzie statku rybackiego powinien 
wynosić 5% liczby wskazanej w dzienniku 
połowowym.

Niezależnie od przepisów art. 5 ust.2 
rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2807/83 
z dnia 22 września 1983 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady zapisu informacji 
dotyczących połowów dokonywanych przez 
Państwa Członkowskie, dopuszczalny 
margines tolerancji w szacowaniu ilości 
morszczuka europejskiego z zasobów 
południowych, w kilogramach ryb 
zatrzymanych na pokładzie statku 
rybackiego powinien wynosić 10% liczby 
wskazanej w dzienniku połowowym.

Or. pt
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Uzasadnienie

Liczba ta będzie znacznie bardziej uzasadniona, kiedy już ogólne ustawodawstwo zostanie 
bardziej przybliżone i nie będzie wywierać negatywnego wpływu na monitoring połowów.

Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 50
Art. 18

Ważenie wyładunków skreślono
Właściwe władze każdego Państwa 
Członkowskiego zapewnią, że każda ilość 
morszczuka z zasobów południowych 
powyżej 50 kg lub homarca powyżej 50 kg, 
złowiona na którymkolwiek z obszarów 
wymienionych w art. 1, zostanie zważona 
przy użyciu wagi ośrodka aukcyjnego przed 
dokonaniem sprzedaży.

Or. es

Uzasadnienie

Sprzedaż mrożonych ryb na aukcjach w Portugalii nie jest obowiązkowa, co oznacza, że 
niemożliwe byłoby zachowanie zgodności z niniejszym postanowieniem, szczególnie przez 
wiele statków poławiających skorupiaki.

Poprawkę złożyła Rosa Miguélez Ramos

Poprawka 51
Art. 18

Właściwe władze każdego Państwa 
Członkowskiego zapewnią, że każda ilość 
morszczuka z zasobów południowych 
powyżej 50 kg i/lub homarca powyżej 50 kg, 
złowiona na którymkolwiek z obszarów 
wymienionych w art. 1, zostanie zważona 
przy użyciu wagi ośrodka aukcyjnego przed 
dokonaniem sprzedaży. 

Właściwe władze każdego Państwa 
Członkowskiego zapewnią, że każda ilość 
morszczuka z zasobów południowych 
powyżej 300 kg i/lub homarca powyżej 150 
kg, złowiona na którymkolwiek z obszarów 
wymienionych w art. 1, zostanie zważona 
przy użyciu wagi ośrodka aukcyjnego przed 
dokonaniem sprzedaży. 

Or. es
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Uzasadnienie

50 kg to bardzo niewielka ilość w przypadku obydwu gatunków, która narzuciłaby na statki 
rybackie kosztowne zobowiązanie o niewielkim znaczeniu dla łowisk. 

Poprawkę złożyła Carmen Fraga Estévez

Poprawka 52
Art. 20 ust. 1

1. Właściwe władze danego Państwa
Członkowskiego mogą zażądać zważenia 
każdej ilości morszczuka z zasobów 
południowych powyżej 50 kg lub homarca 
powyżej 50 kg, złowionej w którymkolwiek 
z obszarów geograficznych wymienionych 
w art. 1 i wyładowanej po raz pierwszy 
w danym Państwie Członkowskim, zanim 
zostanie przewieziona w inne miejsce.

1. Właściwe władze danego Państwa 
Członkowskiego mogą zażądać zważenia 
każdej ilości morszczuka z zasobów 
południowych powyżej 300 kg lub homarca 
powyżej 150 kg, złowionej w 
którymkolwiek z obszarów geograficznych 
wymienionych w art. 1 i wyładowanej po raz 
pierwszy w danym Państwie Członkowskim, 
zanim zostanie przewieziona w inne miejsce.

Or. es

Poprawkę złożyła Rosa Miguélez Ramos

Poprawka 53
Art. 20 ust. 1

1. Właściwe władze danego Państwa 
Członkowskiego mogą zażądać zważenia 
każdej ilości morszczuka z zasobów 
południowych powyżej 50 kg lub homarca 
powyżej 50 kg, złowionej w którymkolwiek 
z obszarów geograficznych wymienionych 
w art. 1 i wyładowanej po raz pierwszy 
w danym Państwie Członkowskim, zanim 
zostanie przewieziona w inne miejsce.

1. Właściwe władze danego Państwa 
Członkowskiego mogą zażądać zważenia 
każdej ilości morszczuka z zasobów 
południowych powyżej 300 kg lub homarca 
powyżej 150 kg, złowionej 
w którymkolwiek z obszarów 
geograficznych wymienionych w art. 1 
i wyładowanej po raz pierwszy w danym 
Państwie Członkowskim, zanim zostanie 
przewieziona w inne miejsce.

Or. es

Uzasadnienie

50 kg to bardzo niewielka ilość w przypadku obydwu gatunków, która narzuciłaby na statki 
rybackie kosztowne zobowiązanie o niewielkim znaczeniu dla łowisk. 
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Poprawkę złożyła Carmen Fraga Estévez

Poprawka 54
Art. 20 ust. 2

2. Niezależnie od przepisów art. 13 
rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, ilościom 
powyżej 50 kg morszczuka z populacji 
południowej lub homarca, które zostają 
przewiezione do miejsca innego niż miejsce 
wyładunku lub przywozu, towarzyszy kopia 
jednej z deklaracji przewidzianych w art. 8 
ust. 1 wymienionego rozporządzenia, 
a dotyczącej przewożonej ilości ryb tych 
gatunków. Zwolnienie przewidziane w 
art. 13 ust.4 lit. b) rozporządzenia (EWG) 
nr 2847/93 nie będzie miało zastosowania.

2. Niezależnie od przepisów art. 13 
rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, ilościom 
powyżej 300 kg morszczuka z populacji 
południowej lub 150 kg homarca, które 
zostają przewiezione do miejsca innego niż 
miejsce wyładunku lub przywozu, 
towarzyszy kopia jednej z deklaracji 
przewidzianych w art. 8 ust. 1 
wymienionego rozporządzenia, a dotyczącej 
przewożonej ilości ryb tych gatunków. 
Zwolnienie przewidziane w art. 13 ust.4 lit. 
b) rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 nie 
będzie miało zastosowania.

Or. es

Poprawkę złożyła Rosa Miguélez Ramos

Poprawka 55
Art. 20 ust. 2

2. Niezależnie od przepisów art. 13 
rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, ilościom 
powyżej 50 kg morszczuka z populacji 
południowej lub homarca, które zostają 
przewiezione do miejsca innego niż miejsce 
wyładunku lub przywozu, towarzyszy kopia 
jednej z deklaracji przewidzianych w art. 8 
ust. 1 wymienionego rozporządzenia, 
a dotyczącej przewożonej ilości ryb tych 
gatunków. Zwolnienie przewidziane w art. 
13 ust.4 lit. b) rozporządzenia (EWG) 
nr 2847/93 nie będzie miało zastosowania.

2. Niezależnie od przepisów art. 13 
rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, ilościom 
powyżej 300 kg morszczuka z populacji 
południowej lub 150 kg homarca, które 
zostają przewiezione do miejsca innego niż 
miejsce wyładunku lub przywozu, 
towarzyszy kopia jednej z deklaracji 
przewidzianych w art. 8 ust. 1 
wymienionego rozporządzenia, a dotyczącej 
przewożonej ilości ryb tych gatunków. 
Zwolnienie przewidziane w art. 13 ust.4 lit. 
b) rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 nie 
będzie miało zastosowania.

Or. es

Uzasadnienie

50 kg to bardzo niewielka ilość w przypadku obydwu gatunków, która narzuciłaby na statki 
rybackie kosztowne zobowiązanie o niewielkim znaczeniu dla łowisk. 
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Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 56
Art. 22

Art. 29 b (rozporządzenie (WE) nr 850/98)

Zakazany jest połów przy pomocy włoka 
dennego i więcierzy drewnianych na 
obszarach geograficznych ograniczonych 
linią łączącą następujące współrzędne:

Państwa Członkowskie ujęte w tym planie 
odbudowy przyjmą działania zarządcze, 
uwzględniając swoją sytuację społeczno-
gospodarczą i szczególną sytuację zasobów
oraz wykorzystanych narzędzi połowowych.

Kwadrat 1: Działania te maja zastosowanie do flot 
dokonujących połowów na wodach 
znajdujących się pod władzą lub 
jurysdykcją Portugalii i Hiszpanii.

43° 35' szerokości geograficznej północnej 
i 004° 45' długości geograficznej 
zachodniej Powyższy zestaw działań będzie obejmować:
43° 45' szerokości geograficznej północnej 

i 004° 45' długości geograficznej 
zachodniej

1. Ustanowienie strefy ochronnej na trzy 
lub cztery miesiące każdego roku na 
obszarze określonym poniżej, w celu 
umożliwienia populacji homarca 
zwiększenia swojej liczebności.

43° 37' szerokości geograficznej północnej 
i 005° 20' długości geograficznej 
zachodniej Kwadrat 1:
43° 55' szerokości geograficznej północnej 

i 005° 20' długości geograficznej
zachodniej

36º 54' szerokości geograficznej północnej 
i 7º 40' długości geograficznej zachodniej

Kwadrat 2: 36°34 szerokości geograficznej północnej 
i 7º 40 długości geograficznej zachodniej

43° 37' szerokości geograficznej północnej 
i 006° 15' długości geograficznej 
zachodniej 36°34 szerokości geograficznej północnej 

i 7º 19 długości geograficznej zachodniej
43° 50' szerokości geograficznej północnej 

i 006° 15' długości geograficznej 
zachodniej 36°54 szerokości geograficznej północnej 

i 7°19 długości geograficznej zachodniej
44° 00' szerokości geograficznej północnej 2. Zakaz połowu i wyładunku homarca 
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i 006° 45' długości geograficznej 
zachodniej

przez wszystkie floty pomiędzy 1 września 
i 31 października.

43° 34' szerokości geograficznej północnej 
i 006° 45' długości geograficznej 
zachodniej

3. Zakaz połowu i wyładunku skorupiaków 
– krewetek różowych głębinowych, 
krewetek niebieskich i czerwonych, 
krewetek szkarłatnych i homarca – między 
24 grudnia i ostatnim dniem lutego.

Kwadrat 3: 4. Całkowite wycofanie statków rybackich 
poprzez politykę wybiórczego złomowania 
statków rybackich dokonujących połowów 
tych gatunków.

42° 00' szerokości geograficznej północnej 
i 009° 00' długości geograficznej 
zachodniej

42° 27' szerokości geograficznej północnej 
i 009° 00' długości geograficznej 
zachodniej

42° 27' szerokości geograficznej północnej 
i 009° 30' długości geograficznej 
zachodniej

42° 00' szerokości geograficznej północnej 
i 009° 30' długości geograficznej 
zachodniej

Kwadrat 4:
37° 45' szerokości geograficznej północnej 
i 009° 00' długości geograficznej 
zachodniej

38° 10' szerokości geograficznej północnej 
i 009° 00' długości geograficznej 
zachodniej

38° 10' szerokości geograficznej północnej 
i 009° 15' długości geograficznej 
zachodniej

37° 45' szerokości geograficznej północnej 
i 009° 20' długości geograficznej 
zachodniej

Kwadrat 5:
36° 05' szerokości geograficznej północnej 
i 007° 00' długości geograficznej 
zachodniej
36° 35' szerokości geograficznej północnej 
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i 007° 00' długości geograficznej 
zachodniej
36° 45' szerokości geograficznej północnej 
i 007° 18' długości geograficznej 
zachodniej
36° 50' szerokości geograficznej północnej 
i 007° 50' długości geograficznej 
zachodniej
36° 25' szerokości geograficznej północnej 
i 007° 50' długości geograficznej 
zachodniej.”

Or. pt

Uzasadnienie

Kraje objęte niniejszym planem odbudowy będą mogły lepiej opracowywać strategie 
odbudowy zasobów, uwzględniając charakter swojego przemysłu rybołówczego i warunków 
społeczno-gospodarczych, które powinny być chronione. Proponuje się alternatywy, które 
będą mniej szkodliwe dla branży bez zmieniania głównego celu planu odbudowy. Tymczasowy 
kwadrat zdefiniowany w powyższym artykule został określony na podstawie badań 
prowadzonych w Hiszpanii i Portugalii w różnych latach na wielu statkach. Zaproponowane 
ograniczenia obejmują kanały o największej koncentracji małego homarca (dane 
potwierdzone przez IPIMAR), w związku z czym kwadrat ten stanowi lepszy wybór niż 
proponowany w projekcie Komisji dla tego samego obszaru.

Poprawkę złożył Duarte Freitas

Poprawka 57
Art. 22 A (nowy)

Artykuł 22a
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie
zawierające wnioski dotyczące 
zastosowania planu odbudowy południowej 
populacji morszczuka europejskiego 
i homarca, z uwzględnieniem danych 
społeczno-gospodarczych związanych 
z planem. Sprawozdanie to zostanie 
sporządzone dwa lata po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. pt
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