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Poprawka 7
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zgodnie z procedurą określoną w art. 
111 Komisja może zwolnić niektóre 
kategorie statków rybackich z obowiązku, 
o którym mowa w ust. 1, na czas określony 
z możliwością przedłużenia lub 
przewidzieć inny termin na powiadomienie 
z uwzględnieniem, między innymi, rodzaju 
produktów rybołówstwa oraz odległości 
pomiędzy łowiskami, miejscami 
wyładunku i portami, w których dane statki 
są zarejestrowane.

4. Właściwy organ może zwolnić niektóre 
kategorie statków rybackich z obowiązku, 
o którym mowa w ust. 1, na czas określony 
z możliwością przedłużenia lub 
przewidzieć inny termin na powiadomienie 
z uwzględnieniem, między innymi, rodzaju 
produktów rybołówstwa oraz odległości 
pomiędzy łowiskami, miejscami 
wyładunku i portami, w których dane statki 
są zarejestrowane.

Or. sv

Uzasadnienie

Uproszczenie i poprawa wspólnotowego prawodawstwa stanowi nadrzędny cel redagowania 
przepisów. Niniejsze rozporządzenie nie powinno być wyjątkiem; powinno mieć na celu 
poprawę kontroli, a nie zwiększenie biurokracji. To właściwe organy w każdym państwie 
członkowskim - które mogą być zobowiązane do stania na straży prawodawstwa - mogą 
najlepiej ocenić, w każdym poszczególnym przypadku, najlepsze warunki wcześniejszego 
zawiadomienia o przybyciu do portu i czy mają zastosowanie odstępstwa od ogólnych zasad.

Poprawka 8
Åsa Westlund, Jan Andersson, Anna Hedh, Göran Färm, Inger Segelström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skreśla się art. 47.

Or. en
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Uzasadnienie

Recreational fishing is a common leisure activity for many Europeans and it is essential to 
support this tradition also in the future without increased burdens of excessive bureaucracy 
and regulations. The proposed article should be rejected because of the following reasons. 1. 
It appears unreasonable to regulate recreational fishing when problems with fish stocks are 
not caused by excessive recreational fishing, but rather by unsustainable industrial fishing. 2. 
A requirement on behalf of recreational fisheries to register their catches is costly, 
burdensome and unnecessarily bureaucratic.  3. Other methods than direct registration of 
catches from recreational fishing can be used to asses the scope of recreational fishing.

Poprawka 9
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skreśla się art. 47.

Or. sv

Uzasadnienie

Tym, co dała nam wspólna polityka rybacka są morza pozbawione ryb. Poza ustanowieniem 
sprawnie działającego systemu kontroli, rozporządzenie to ma na celu rozbudzenie zaufania 
publicznego do wspólnotowych kontroli w ramach polityki rybackiej. Nie do przyjęcia jest 
propozycja, aby - w kontekście polityki odpowiedzialnej za problemy - rozszerzyć kontrolę, 
obejmując nią rekreacyjne rybołówstwo w Unii.

Poprawka 10
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1 państwa członkowskie mogą zezwolić na 
ważenie świeżych ryb po przewiezieniu z 
miejsca wyładunku, pod warunkiem że 
ryby te nie zostały zważone przy 

3. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1 państwa członkowskie mogą zezwolić na 
ważenie świeżych ryb po przewiezieniu z 
miejsca wyładunku, pod warunkiem że 
ryby te nie zostały zważone przy 
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wyładunku i są przewożone do miejsca 
przeznaczenia na terytorium państwa 
członkowskiego znajdującego się w 
odległości nie większej niż 20 kilometrów 
od miejsca wyładunku.

wyładunku i są przewożone do miejsca 
przeznaczenia na terytorium państwa 
członkowskiego znajdującego się w 
odległości nie większej niż 20 kilometrów 
od miejsca wyładunku. Na wniosek 
właściwego organu Komisja powinna, 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
111, wprowadzić wyjątek od ograniczenia 
20 km dla takich połowów, jakie 
wymieniono we wniosku właściwego 
organu.

Or. sv

Uzasadnienie

W krajach o dużych odległościach wymóg odległości nie większej niż 20 km pomiędzy 
miejscem wyładunku a ważenia może, w niektórych przypadkach, uniemożliwiać 
połów.Właściwy organ i Komisja powinny mieć możliwość uzgodnienia, na warunkach 
podlegających ścisłej kontroli, możliwości wprowadzenia wyjątków.

Poprawka 11
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Karom przewidziany w niniejszym 
rozdziale towarzyszą inne kary lub środki, 
w szczególności zwrot pomocy publicznej 
lub dotacji otrzymanych przez statki 
dokonujące nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów w danym okresie finansowania.

Or. en

Uzasadnienie

Statki dokonujące nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów nie powinny 
otrzymywać wsparcia pochodzącego z pieniędzy podatników, a jeżeli je otrzymały w okresie 
obowiązywania programu operacyjnego, powinny je zwrócić.
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Poprawka 12
Anders Wijkman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Informacje dotyczące danych statków 
rybackich i osób są publicznie dostępne.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele państw członkowskich ogranicza zakres informacji o skali i nazwach statków 
dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na ich wodach.
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