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PR_CNS_art51am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
  większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu oznaczenia zaznaczone są wytłuszczonym 
drukiem i kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb 
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczącego ustanowienia metod odtworzenia 
południowej populacji morszczuka europejskiego i homarca u wybrzeży Kantabrii i u 
zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 
850/98
(COM(2003)0818 – C6-0042/2004 – 2003/0318(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2003)0818)1,

– uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z 
Parlamentem (C5-0042/2004),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0000/2004),

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej projektu, zgodnie z art. 250 ust. 2 
Traktatu WE;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez 
Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
punkt uzasadnienia 1

(1) Międzynarodowa Rada Badań Morza 
(ICES) podkreśla w ostatnich wynikach 
badań naukowych, że poziom śmiertelności 
ryb w południowej populacji morszczuka i 
populacji homarca w obszarach ICES VIIIc 
i IXa, do tego stopnia zmniejszył liczbę 

(1) Międzynarodowa Rada Badań Morza 
(ICES) podkreśla w ostatnich wynikach 
badań naukowych, że poziom śmiertelności 
ryb w południowej populacji morszczuka i 
w populacji homarca w obszarach ICES 
VIIIc i IXa, z wyłączeniem Zatoki 

  
1 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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osobników dojrzałych w morzu, że 
zdolność tych populacji do odnowienia 
swej liczebności przez rozmnażanie jest 
zagrożona, co sprawia, że grozi im 
wyginięcie.

Kadyksu, do tego stopnia zmniejszył liczbę 
osobników dojrzałych w morzu, że 
zdolność tych populacji do odnowienia 
swej liczebności przez rozmnażanie jest 
zagrożona, co sprawia, że grozi im 
wyginięcie.

Uzasadnienie

Sprawozdanie Komitetu Doradczego ds. zarządzania zasobami rybnymi (ACFM) dotyczące 
morszczuka, z jesieni 2004 r., w sposób wyraźny wyłącza Zatokę Kadyksu, ponieważ 
tożsamość populacji ryb w tej strefie wzbudza wiele wątpliwości.

Poprawka 2
punkt uzasadnienia 4a (nowy)

(4a) Przyjęcie środków niezbędnych dla 
odtworzenia tych populacji oznacza 
konieczność podjęcia działań społeczno-
gospodarczych w celu złagodzenia 
negatywnych konsekwencji, jakie poniosą 
ci, których zdolność połowowa zostanie 
ograniczona. Dlatego konieczne jest 
znalezienie środków w budżecie 
Wspólnoty na sprostanie tej sytuacji.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę dużą liczbę osób jakich dotkną te ograniczenia, niezbędne są odpowiednie 
fundusze wspólnotowe, aby sprostać wdrożeniu powyższego planu.

Poprawka 3
punkt uzasadnienia 5

(5) Całkowita liczebność omawianych 
populacji, według obliczeń STECF 
(Komitet Naukowy, Techniczny i 
Gospodarczy ds. Rybołówstwa) i ICES, 
jest zbyt niepewna, aby stosować ją jako 
punkt odniesienia przy wyznaczaniu 
docelowego poziomu odtworzenia 
populacji i dlatego należy stosować jako 
odniesienie współczynnik śmiertelności 
ryb.

skreślone
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Uzasadnienie

Stwierdza się, że dzięki dostępnym obecnie danym naukowym, mimo że nadal niepewnym, 
można za podstawę obliczeń przyjąć biomasę.

Poprawka 4
punkt uzasadnienia 10

(10) Odtworzenie populacji homarca 
wymaga, aby niektóre strefy tarła tego 
gatunku były chronione przed połowami. 
W związku z tym rozporządzenie Rady 
(WE) nr 850/98 z dnia 30 marca 1998 r. w 
sprawie zachowania zasobów połowowych 
poprzez środki techniczne dla ochrony 
niedojrzałych organizmów morskich 
powinno zostać odpowiednio zmienione,

skreślone

Uzasadnienie

Połowy homarca są bardzo sporadyczne w przypadku większości statków, które poławiają w 
tych strefach. Zamknięcie stref proponowane przez Komisję jest niewspółmierne do celu jaki 
chce się osiągnąć. Podstawy naukowe, na których Komisja opiera swą propozycję, nie są 
solidne i wymagane będą dodatkowe dane naukowe zanim podjęte zostaną jakiekolwiek kroki, 
w kształcie w jakim proponuje je podjąć Komisja.

Poprawka 5
art. 1, lit.a

a) południowa populacja morszczuka 
europejskiego znajdująca się w obszarach 
VIIIc i IXa, ustanowionych przez 
Międzynarodową Radę Badań Morza 
(ICES);

a) południowa populacja morszczuka 
europejskiego znajdująca się w obszarach 
VIIIc i IXa, ustanowionych przez 
Międzynarodową Radę Badań Morza 
(ICES), z wyłączeniem Zatoki Kadyksu;

Uzasadnienie

Sprawozdanie ACFM z 2004 r. w sposób wyraźny wyłącza Zatokę Kadyksu, ponieważ 
tożsamość populacji ryb w tej strefie wzbudza wiele wątpliwości.

Poprawka 6
art. 1, lit.c

c) populacja homarca, która znajduje się w c) populacja homarca, która znajduje się w 
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obszarze IXa ICES. obszarze IXa ICES, z wyłączeniem Zatoki 
Kadyksu.

Uzasadnienie

Sprawozdanie ACFM z 2004 r. w sposób wyraźny wyłącza Zatokę Kadyksu, ponieważ 
tożsamość populacji ryb w tej strefie wzbudza wiele wątpliwości.

Poprawka 7
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.

Uzasadnienie

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

Poprawka 8
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 0,31 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.
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Uzasadnienie

Zgodnie z rezultatami przesłuchania zorganizowanego przez Komisję Rybołówstwa PE, z 
punktu widzenia nauki stopniowe zmniejszanie współczynnika, aż do osiągnięcia 40% 
śmiertelności, jest wystarczające, aby odtworzyć zasoby. Pozwoli to osiągnąć nasz cel bez 
drastycznej redukcji działalności rybackiej.

Poprawka 9
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.

Uzasadnienie

Zgodnie z rezultatami przesłuchania zorganizowanego przez Komisję Rybołówstwa PE, z 
punktu widzenia nauki stopniowe zmniejszanie współczynnika, aż do osiągnięcia 40% 
śmiertelności, jest wystarczające, aby odtworzyć zasoby. Pozwoli to osiągnąć nasz cel bez 
drastycznej redukcji działalności rybackiej.

Poprawka 10
art. 7 ust.1

1.  W pierwszym roku stosowania 
niniejszego rozporządzenia zastosuje się 
następujące regulacje:

skreślone

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

Uzasadnienie

Pierwszy ustęp zostaje skreślony, aby zapewnić większą stabilność czynności połowowych i 
proponuje zastosowanie rocznego wskaźnika w wysokości 10%.

Poprawka 11
art. 7 ust.2, zdanie wstępne

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

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

Uzasadnienie

Pierwszy ustęp zostaje skreślony, aby zapewnić większą stabilność czynności połowowych i 
proponuje zastosowanie rocznego wskaźnika w wysokości 10%.

Poprawka 12
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;

Uzasadnienie

Pierwszy ustęp zostaje skreślony, aby zapewnić większą stabilność czynności połowowych i 
proponuje zastosowanie rocznego wskaźnika w wysokości 10%.

Poprawka 13
art. 7 ust.2, lit. b

a)  kiedy stosowanie art. 5 lub art. 6 da w 
rezultacie ogólny dopuszczalny połów 
(ODP) niższy o 15% od ODP z roku 
poprzedniego, Rada przyjmie ODP, który 

a)  kiedy stosowanie art. 5 lub art. 6 da w 
rezultacie ogólny dopuszczalny połów 
(ODP) niższy o 10% od ODP z roku 
poprzedniego, Rada przyjmie ODP, który 
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nie będzie niższy o więcej niż o 15% od 
ODP z wymienionego roku.

nie będzie niższy o więcej niż o 10% od 
ODP z wymienionego roku.

Uzasadnienie

Pierwszy ustęp zostaje skreślony, aby zapewnić większą stabilność czynności połowowych i 
proponuje zastosowanie rocznego wskaźnika w wysokości 10%.

Poprawka 14
rozdział III

Niniejszy rozdział zostaje skreślony.

Uzasadnienie

Autorka sprawozdania skreśla wszystkie artykuły proponowane przez Komisję w rozdziale III, 
gdyż obliczenia granicy nakładu połowowego w propozycji stały się nieaktualne.

Poprawka 15
art. 7a (nowy)

Artykuł 7a
1.  Ogólny dopuszczalny połów, 
wymieniony w rozdziale II, zostanie 
uzupełniony systemem ograniczania 
nakładu połowowego opartym na 
obszarach geograficznych i grupach 
narzędzi połowowych, jak również na 
określeniu warunków w jakich można 
będzie stosować te możliwości połowowe.
2.  Do celów stosowania niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawi Radzie 
projekt, w którym określi maksymalną 
liczbę dni połowowych w roku dla statków 
poławiających znaczne ilości morszczuka 
południowego lub homarca w stosunku do 
połowów rocznych. Liczba dni będzie 
proporcjonalna do rocznego dostosowania 
współczynnika śmiertelności ryb 
określonego w art. 5.
3.  Definitywne wycofanie lub zmiana 
łowiska i statku na przestrzeni ostatnich 
trzech lat posłużą przyznaniu 
dodatkowych dni połowowych statkom, 
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które będą kontynuować działalność 
rybacką.
4.  Państwa Członkowskie będą mogły 
zastosować metodę czasowego lub 
ostatecznego zaprzestania połowów, aby 
osiągnąć cel planu, oraz otrzymają na to 
fundusze wspólnotowe.

Uzasadnienie

Wprowadzenie tego artykułu uzasadnione jest usunięciem rozdziału III propozycji Komisji 
(art. 8-15 włącznie). Autorka sprawozdania skreśla wszystkie artykuły proponowane przez 
Komisję w rozdziale III, gdyż zawarte w propozycji obliczenia granicy nakładu połowowego 
stały się nieaktualne.

Poprawka 16
art. 16

Artykuł 16 skreślone
Raport połowowy

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.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że większość działalności połowowej tych gatunków odbywa się w strefach 
przybrzeżnych, zastosowanie tego artykułu stałoby sie niepotrzebnym obciążeniem 
biurokratycznym, które w niczym nie przyczynia sie do wykonania planu odtworzenia. Nakład 
połowowy może być kontrolowany dzięki dziennikom okrętowym lub systemowi kontroli 
satelitarnej.

Poprawka 17
art. 17

Bez uszczerbku dla postanowień art. 5 
ust.2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 
2807/83 z dnia 22 września 1983 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady 

Bez uszczerbku dla postanowień art. 5 
ust.2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 
2807/83 z dnia 22 września 1983 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady 
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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.

zapisu informacji dotyczących połowów 
dokonywanych przez Państwa 
Członkowskie, dopuszczalny margines 
tolerancji w szacowaniu ilości morszczuka 
europejskiego, w kilogramach ryb 
zatrzymanych na pokładzie statku 
rybackiego powinien wynosić 8% liczby 
wskazanej w dzienniku połowowym. W 
przypadku gdy w przepisach 
wspólnotowych nie określono żadnego 
współczynnika przekształcenia zastosuje 
się współczynnik Państwa 
Członkowskiego, pod którego banderą 
pływa dany statek rybacki.

Uzasadnienie

Analogicznie do planu odtworzenia morszczuka północnego ustanawia się margines 
tolerancji w wysokości 8% obliczony stosownie do współczynników przekształcenia Państwa 
Członkowskiego, pod którego banderą pływa dany statek rybacki.

Poprawka 18
art. 18

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.

Właściwe władze każdego Państwa 
Członkowskiego zapewnią, że każda ilość 
morszczuka z zasobów południowych 
powyżej 500 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.

Uzasadnienie

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

Poprawka 19
art. 20 ust.1

1.  Właściwe władze danego Państwa 
Członkowskiego mogą zażądać zważenia 
każdej ilości morszczuka z zasobów 
południowych powyżej 50 kg lub homarca 

1.  Właściwe władze danego Państwa 
Członkowskiego mogą zażądać zważenia 
każdej ilości morszczuka z zasobów 
południowych powyżej 500 kg lub 



PE 349.947v01-00 14/1 PR\546606PL.doc

PL

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.

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.

Uzasadnienie

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

Poprawka 20
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 500 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.

Uzasadnienie

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

Poprawka 21
art. 29 b (rozporządzenie (WE) nr 850/98)

Artykuł 22 skreślone
Ograniczenia w połowie homarca

Rozporządzenie (WE) nr 850/98 zostanie 
zmienione w następujący sposób:

Po art. 29 a nastąpi artykuł:



PR\546606PL.doc 15/1 PE 349.947v01-00

PL

„Artykuł 29 b 
Ograniczenia w połowie homarca

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

Kwadrat 1
- 43° 35' szerokości geograficznej 
północnej i 004° 45' długości 
geograficznej zachodniej
- 43° 45' szerokości geograficznej 
północnej i 004° 45' długości 
geograficznej zachodniej
- 43° 37' szerokości geograficznej 
północnej i 005° 20' długości 
geograficznej zachodniej
- 43° 55' szerokości geograficznej 
północnej i 005° 20' długości 
geograficznej zachodniej

Kwadrat 2:
- 43° 37' szerokości geograficznej 
północnej i 006° 15' długości 
geograficznej zachodniej
- 43° 50' szerokości geograficznej 
północnej i 006° 15' długości 
geograficznej zachodniej
- 44° 00' szerokości geograficznej 
północnej i 006° 45' długości 
geograficznej zachodniej
- 43° 34' szerokości geograficznej 
północnej i 006° 45' długości 
geograficznej zachodniej

Kwadrat 3:
- 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
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- 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 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.”

Uzasadnienie

Połowy homarca są bardzo sporadyczne w przypadku większości statków, które poławiają w 
tych strefach. Zamknięcie stref proponowane przez Komisję jest niewspółmierne do celu jaki 
chce się przez to osiągnąć. Podstawy naukowe, na których Komisja opiera swą propozycję nie 
są solidne i wymagane będą dodatkowe dane naukowe zanim podjęte zostaną jakiekolwiek 
kroki, w kształcie w jakim proponuje je podjąć Komisja.

Poprawka 22
załącznik
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Niniejszy załącznik zostaje usunięty.

Uzasadnienie

Sama Komisja uznała, że obliczenie nakładów połowowych przedstawione w projekcie jest 
nieaktualne. W niniejszym sprawozdaniu usuwa się cały rozdział dotyczący ograniczenia 
nakładów połowowych w kształcie proponowanym przez Komisję celem umożliwienia jej 
uaktualnienia obliczeń dotyczących wymienionego nakładu w kształcie proponowanym w 
niniejszym sprawozdaniu.
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EXPLANATORY STATEMENT

This draft report makes significant changes to the Commission proposal establishing measures 
for the recovery of Southern hake and Norway lobster stocks in the Cantabrian Sea and the 
waters of the Western Iberian peninsula.

Before analysing the draft regulation, it should be pointed out that the Commission’s proposal 
is exclusively based on aspects relating to the conservation of resources and makes no 
mention at all of the socio-economic impact of its application. Consequently, your rapporteur 
considers it desirable to insert a reference to the economic measures which will need to be 
adopted to deal with the damage to the fishing industry as a result of the probable reduction in 
fishing possibilities available to the fleet traditionally operating in this sector.

The Commission proposal is geared to a stock-recovery objective which takes fishing 
mortality as its reference point. In contrast, the model used in the rapporteur’s proposal is 
based on biomass recovery scales over a ten-year period, which will enable the industry to 
adapt more gradually and more flexibly, ensuring greater stability for fishing without 
diminishing the ultimate objective of ensuring the recovery of stocks to sufficient levels for 
their sustainable management.

The parameters contained in the amendments to the Commission proposal as regards fishing 
mortality in the hake fishery and the possibilities for annual variations in the TACs are in 
keeping with the scientific data provided by experts at the meeting held by our committee 
with scientists and stakeholders in September 2004.

Your rapporteur considers that the provisions contained in Chapter III of the Commission 
proposal on the calculation of the fishing effort limit are incorrect and proposes that they be 
replaced by a more appropriate system based on a calculation of total allowable catches 
complemented by a fishing effort limitation scheme based on geographical areas and 
categories of fishing gear.

Your rapporteur also takes the view that the quantities laid down in the Commission proposal 
in relation to the mandatory weighing of hake (50 kg), where strict control obligations are 
imposed, are very small. The application of this decision would entail a series of very costly 
obligations for stakeholders, which are disproportionate to the possible benefits to be gained 
from this measure in relation to the recovery of stocks.

With regard to the Norway lobster fishery, your rapporteur considers that the estimates 
contained in the Commission proposal are not accurate because they take no account of actual 
fishing conditions. Fishing in the areas covered by the proposal is generally multi-species. 
Catches of lobster in these multi-species fisheries represent approximately 1% of total 
catches.

Bearing in mind that other areas are already closed, the system of closed areas proposed in the 
Commission’s plan would make trawling in the Cantabrian Sea and Western Iberian peninsula 
all but impossible.
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With regard to the Gulf of Cadiz, there are at present no reliable scientific data on the actual 
state of stocks of hake and Norway lobster in this area, which means that, for the moment, it is 
preferable to exclude it from the regulations until we have sufficient scientific data to adopt 
appropriate measures.


