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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 deputowanych do PE by odrzucić 
lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE, za 
wyjątkiem przypadków u jętych 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 deputowanych 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 ustanawiającego środki odbudowy zasobów
soli w Zachodnim Kanale la Manche i Zatoce Biskajskiej
(COM(2003)0819 – C5-0047/2004 – 2003/0327(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Komisji dla Rady (COM(2003)0819)1,

– uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z 
Parlamentem (C5-0047/2004),

– 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 zatwierdzonego przez 
Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowną konsultację, jeśli uzna ona 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
Tytuł

Rozporządzenie Rady ustanawiające środki 
odbudowy zasobów soli w Zachodnim 
Kanale la Manche i Zatoce Biskajskiej

Rozporządzenie Rady ustanawiające plan 
zarządzania zasobami soli w Zachodnim 
Kanale La Manche i Zatoce Biskajskiej

(Niniejsza zmiana spowoduje zmianę 
punktów uzasadnienia dotyczących stanu 
zasobu oraz zapisów planu odbudowy w 
całym tekście.)

  
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Uzasadnienie

Ostatnie dostępne raporty naukowe podają, że stan soli nie wykracza poza bezpieczne granice 
biologiczne. W związku z tym, zamiast przyjmować plan odbudowy, o którym mowa w art. 5 
rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, lepiej przyjąć plan zarządzania przewidziany w art. 6. To 
czyni niepotrzebnym przyjęcie środków zarządzania nakładami połowowymi tego gatunku.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 1

(1) Ostatnia opinia Międzynarodowej 
Rady Badań Morza (ICES) podała, że w 
obszarach ICES VII e, VIII a i VIII b 
zasoby soli wykazują współczynniki 
umieralności ryb, które spowodowały 
redukcję populacji ryb dorosłych w takim 
stopniu, że te zasoby mogą nie mieć już 
zdolności odbudowy poprzez reprodukcję, 
a więc są zagrożone zniszczeniem.

(1) Międzynarodowa Rada Badań Morza 
(ICES) podała, że w obszarach ICES VII e, 
VIII a i VIII b zasoby soli wykazują 
współczynniki umieralności ryb, które 
spowodowały redukcję populacji ryb 
dorosłych w takim stopniu, że te zasoby 
mogą nie mieć już zdolności odbudowy 
poprzez reprodukcję, a więc są zagrożone 
zniszczeniem.

Uzasadnienie

Opinia ICES, na podstawie której został sporządzony projekt Komisji, nie jest już aktualna. 
Stan zasobu soli nie jest jeszcze zadowalający.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 2

(2) Należy podjąć środki w celu 
opracowania wieloletnich planów 
odbudowy tych zasobów zgodnie z art. 5
rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z 
dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony 
i zrównoważonej eksploatacji zasobów 
rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki 
Rybołówstwa.

(2) Należałoby podjąć środki zarządzania 
tymi zasobami, zgodnie z art. 6
rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z 
dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony 
i zrównoważonej eksploatacji zasobów 
rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki 
Rybołówstwa.

Uzasadnienie

Spójność z poprawką 1.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 3
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(3) Celem planów powinna być taka 
odbudowa tych zasobów, aby znalazły się 
w bezpiecznych granicach biologicznych 
za pięć do dziesięciu lat.

(3) Celem planów powinna być taka 
odbudowa tych zasobów, aby znalazły się 
w bezpiecznych granicach biologicznych 
za dziesięć lat.

Uzasadnienie

Okres dziesięciu lat jest bardziej właściwy, aby nie wywoływać zbyt uciążliwych skutków dla 
racjonalnego zarządzania flotą.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 3a

(3a) Celem nowej Wspólnej Polityki 
Rybołówstwa jest umożliwienie 
zrównoważonej eksploatacji żywych 
zasobów wodnych, uwzględniając w 
sposób wyważony aspekty środowiskowe, 
społeczne i gospodarcze. 

Uzasadnienie

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. odwołuje się wyraźnie do 
tego wymogu zgodności i spójności między dwoma aspektami nowej Wspólnej Polityki 
Rybołówstwa, biologicznym i środowiskowym, z jednej strony, oraz społeczno-gospodarczym 
z drugiej strony. Zasada proporcjonalności powinna być stosowana do każdego nowego 
środka zarządzania zasobami biorąc w szczególności pod uwagę ten wymóg oraz unikając 
braku równowagi między dwoma aspektami, biologicznym i społeczno-gospodarczym. 
Parlament zażądał już „umieszczenia interdyscyplinarności nauk (w tym gospodarczych i 
społecznych) w centrum procesu formułowania opinii naukowych (patrz art. 5 sprawozdania 
dotyczącego włączenia wymogów ochrony środowiska do Wspólnej Polityki Rybołówstwa 
przyjętego przez Parlament Europejski dnia 22.10.2002 r. - A5-0360/2002).

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 5

(5) Oszacowania dokonane przez STECF i 
ICES w kwestii bezwzględnej wielkości 
przedmiotowych zasobów są zbyt 
niedokładne, by służyć jako cele 
odbudowy; należy więc wyrazić te cele pod 
względem współczynnika umieralności 
ryb.

skreślono
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Uzasadnienie

Plan zarządzania solą musi być ukierunkowany na stan naukowego oszacowania biomasy.

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 6

(6) Aby osiągnąć powyższe cele, można 
kontrolować poziom współczynnika 
umieralności ryb w taki sposób, by istniało 
duże prawdopodobieństwo, że ten 
współczynnik będzie się obniżał z roku na 
rok.

skreślono

Uzasadnienie

Plan zarządzania solą musi być ukierunkowany na stan naukowego oszacowania biomasy.

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 8

(8) Po odbudowie zasobu Rada powinna 
podjąć decyzję, na wniosek Komisji, o 
środkach, jakie trzeba wdrożyć zgodnie z 
art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

skreślono

Poprawka 9
Art. 1, zdanie wprowadzające

Niniejsze rozporządzenie ustanawia plan 
odbudowy następujących zasobów soli 
(zwanych dalej „przedmiotowymi 
zasobami soli”):

Niniejsze rozporządzenie ustanawia plan 
zarządzania następującymi zasobami soli 
(zwanymi dalej „przedmiotowymi 
zasobami soli”):

Uzasadnienie

Spójność z poprawką 1.

Poprawka 10
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Art. 2, tytuł

Cel planu odbudowy Cel planu zarządzania

Uzasadnienie

Spójność z poprawką 1.

Poprawka 11
Art. 2

Plan odbudowy ma na celu odbudowanie
przedmiotowych zasobów soli w taki 
sposób, by mieściły się w bezpiecznych 
granicach biologicznych.

Plan zarządzania ma na celu utrzymanie 
przedmiotowych zasobów soli w taki 
sposób, by mieściły się w bezpiecznych 
granicach biologicznych.

Uzasadnienie

Spójność z poprawką 1.

Poprawka 12
Art. 3, tytuł

Ocena środków odbudowy Ocena środków zarządzania

Uzasadnienie

Spójność z poprawką 1.

Poprawka 13
Art. 3 ust. 1

1. Na podstawie informacji pochodzących 
z ICES i Komitetu Naukowego, 
Technicznego i Gospodarczego ds. 
Rybołówstwa (STECF), Komisja ocenia 
wpływ środków odbudowy na 
przedmiotowe zasoby soli i odnośne 
łowiska w ciągu drugiego roku stosowania 
niniejszego rozporządzenia oraz każdego 
następnego roku.

1. Na podstawie informacji pochodzących 
z ICES i Komitetu Naukowego, 
Technicznego i Gospodarczego ds. 
Rybołówstwa (STECF), Komisja ocenia 
wpływ środków zarządzania na 
przedmiotowe zasoby soli i odnośne 
łowiska w ciągu drugiego roku stosowania 
niniejszego rozporządzenia oraz każdego 
następnego roku. 
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Uzasadnienie

Spójność z poprawką 1.

Poprawka 14
Art. 3 ust. 2

2. Jeśli Komisja stwierdzi, w świetle oceny 
rocznej, że cel określony w art. 2 został 
osiągnięty dla jakiegokolwiek z 
przedmiotowych zasobów soli, Rada 
podejmie decyzję, kwalifikowaną 
większością głosów, na wniosek Komisji, o 
zastąpieniu, w przypadku tego zasobu, 
planu odbudowy określonego w 
niniejszym rozporządzeniu planem 
zarządzania zgodnie z art. 6 
rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

skreślono

Uzasadnienie

Spójność z poprawką 1.

Poprawka 15
Art. 3 ust. 3

3. Jeśli Komisja stwierdzi, w świetle oceny 
rocznej, że jakikolwiek z przedmiotowych 
zasobów soli nie wykazuje oznak 
wystarczającej odbudowy, Rada podejmie 
decyzję, kwalifikowaną większością 
głosów, na wniosek Komisji, o 
dodatkowych środkach i/lub innych 
środkach, jakie muszą być wdrożone w 
celu zapewnienia odbudowy danego 
zasobu.

3. Jeśli Komisja stwierdzi, w świetle oceny 
rocznej, że jakikolwiek z przedmiotowych 
zasobów soli wykazuje zagrożenie 
załamaniem, Rada podejmie decyzję, 
kwalifikowaną większością głosów, na 
wniosek Komisji, o dodatkowych środkach 
i/lub innych środkach, jakie muszą być 
wdrożone w celu zapewnienia odbudowy 
danego zasobu.

Uzasadnienie

Spójność z poprawką 1.

Poprawka 16
Art. 5 ust. 1

1. Jeśli w przypadku jednego z 1. TAC nie przekraczają poziomu 
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przedmiotowych zasobów soli, STECF 
ocenił, na podstawie ostatniego 
aktualnego raportu ICES, że 
współczynnik umieralności ryb przekracza 
0,14 rocznie, TAC dotyczące tego zasobu 
nie przekroczą takiego poziomu połowu, 
który, zgodnie z oceną naukową 
dokonaną przez STECF na podstawie 
ostatniego aktualnego raportu ICES, 
spowodowałby redukcję:

połowów, dla którego naukowa ocena 
STECF, dokonana na podstawie 
ostatniego aktualnego raportu ICES, 
wykazała, że powoduje on wzrost o 15% 
ilości dorosłych ryb w morzu, na końcu 
roku jego stosowania, w stosunku do 
szacowanej ilości ryb żyjących w morzu 
na początku danego roku.

a) o 20 % współczynnika umieralności ryb 
w ciągu roku ich stosowania w stosunku 
do współczynnika umieralności ryb 
oszacowanego dla poprzedniego roku w 
zakresie zasobu soli z obszaru VII e;
b) o 35 % współczynnika umieralności ryb 
w ciągu roku ich stosowania w stosunku 
do współczynnika umieralności ryb 
oszacowanego dla poprzedniego roku w 
zakresie zasobu soli z obszarów VIII a 
i VIII b.

Uzasadnienie

Ta zasada ustalania TAC zapewnia powrót do ostrożnego poziomu biomasy w oparciu o 
stopniową redukcję umieralności ryb.

Poprawka 17
Art. 5 ust. 2

2. Jeśli w przypadku jednego z 
przedmiotowych zasobów soli, STECF 
ocenił, na podstawie ostatniego 
aktualnego raportu ICES, że 
współczynnik umieralności ryb jest niższy 
lub równy 0,14 rocznie, TAC dotyczące 
tego zasobu są ustalane na poziomie 
połowu, który, zgodnie z oceną naukową 
dokonaną przez STECF na podstawie 
ostatniego aktualnego raportu ICES, 
odpowiadałby następującemu 
współczynnikowi umieralności ryb: 

2. Rada nie przyjmuje TAC, w odniesieniu 
do których ICES przewiduje, na podstawie 
ostatniego raportu ICES, że będą miały, w 
ciagu roku ich stosowania, współczynnik 
umieralności ryb wyższy od następujących 
wartości:

a) 0,11 rocznie w ciągu roku ich 
stosowania odnośnie do zasobu soli z 
obszaru VII e;

Sola z Zatoki Biskajskiej: 0,36

b) 0,09 rocznie w ciągu roku ich Sola z Zachodniego Kanału la Manche: 
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stosowania odnośnie do zasobu soli z 
obszarów VIII a i VIII b.

współczynnik do określenia na podstawie 
późniejszej opinii ICES po włączeniu serii 
danych z niektórych krajów, które dotąd 
nie były wzięte pod uwagę.

Uzasadnienie

Ta zasada ustalania TAC zapewnia powrót do ostrożnego poziomu biomasy w oparciu o 
stopniową redukcję umieralności ryb.

Poprawka 18
Art. 6

1. W ciągu pierwszego roku stosowania 
niniejszego rozporządzenia obowiązują 
następujące zasady:

skreślono

a) w przypadku, gdy wykonanie art. 5 
spowodowałoby ustalenie TAC wyższych o 
ponad 25 % od TAC poprzedniego roku, 
Rada przyjmie TAC, które nie są wyższe o 
ponad 25 % od TAC tego roku;
b)w przypadku, gdy wykonanie art. 5 
spowodowałoby ustalenie TAC niższych o 
ponad 25 % od TAC roku poprzedniego, 
Rada przyjmie TAC, które nie są niższe o 
ponad 25 % od stawek tego roku.
2. Począwszy od drugiego roku stosowania 
niniejszego rozporządzenia, mają 
zastosowanie następujące zasady:

1. Począwszy od pierwszego roku 
stosowania niniejszego rozporządzenia, 
mają zastosowanie następujące zasady:

a) w przypadku, gdy wykonanie art. 5 
spowodowałoby ustalenie TAC wyższych 
o ponad 15 % od TAC poprzedniego roku, 
Rada przyjmie TAC, które nie są wyższe o 
ponad 15 % od TAC tego roku;

a) w przypadku, gdy stosowanie art. 5 
spowodowałoby ustalenie TAC wyższych 
o ponad 15 % od TAC poprzedniego roku, 
Rada przyjmie TAC, które nie są wyższe o 
ponad 15 % od TAC tego roku; 

b) w przypadku, gdy wykonanie art. 5 
spowodowałoby ustalenie TAC niższych o 
ponad 15 % od TAC poprzedniego roku, 
Rada przyjmie TAC, które nie są niższe o 
ponad 15 % od TAC tego roku;

b) w przypadku, gdy wykonanie art. 5 
spowodowałoby ustalenie TAC niższych o 
ponad 15 % od TAC poprzedniego roku, 
Rada przyjmie TAC, które nie są niższe o 
ponad 15 % od TAC tego roku; 

Uzasadnienie

Byłoby lepiej ustanowić od początku maksymalne wahania TAC w wysokości 15%, aby 
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uniknąć drastycznych zmian w zarządzaniu flotą.

Poprawka 19
Rozdział III

Rozdział został skreślony.

Uzasadnienie

Środki przewidziane w poprawionym projekcie Komisji są wystarczające dla ochronnego 
zarządzania zasobem.

Poprawka 20
Art. 17

Właściwe władze Państwa 
Członkowskiego kontrolują, czy przed 
wprowadzeniem do sprzedaży, każda ilość 
soli zwyczajnej przekraczająca 50 kg, 
złowiona w jednym z obszarów 
określonych w art. 1, została zważona na 
wadze w sali aukcyjnej.

Właściwe władze Państwa 
Członkowskiego kontrolują, czy przed 
wprowadzeniem do sprzedaży, każda ilość 
soli zwyczajnej przekraczająca 500 kg, 
złowiona w jednym z obszarów 
określonych w art. 1, została zważona na 
wadze w sali aukcyjnej.

Uzasadnienie

50 kg stanowi zbyt małą i niewspółmierną ilość, aby podmioty tego sektora podejmowały 
wszystkie środki wymagane do kontroli wyładowywanych ilości.

Poprawka 21
Art. 19

1. Właściwe władze Państwa 
Członkowskiego mogą zażądać, by każda 
ilość soli zwyczajnej przekraczająca 50 kg, 
złowiona w którejkolwiek ze stref 
geograficznych określonych w art. 1 i 
wyładowana po raz pierwszy w Państwie 
Członkowskim, była zważona przed 
wywiezieniem z portu pierwszego 
wyładunku.

Właściwe władze Państwa 
Członkowskiego mogą zażądać, by każda 
ilość soli zwyczajnej przekraczająca 
500 kg, złowiona w którejkolwiek ze stref 
geograficznych określonych w art. 1 i 
wyładowana po raz pierwszy w Państwie 
Członkowskim, była zważona przed 
wywiezieniem z portu pierwszego 
wyładunku. 

2. W ramach odstępstwa od art. 13 
rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, 
ilościom soli wspólnotowej powyżej 50 kg,
które są przewożone do innego miejsca niż 
miejsce wyładunku lub przywozu, 

2. W ramach odstępstwa od art. 13 
rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, 
ilościom soli wspólnotowej powyżej 
500 kg, które są przewożone do innego 
miejsca niż miejsce wyładunku lub 
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towarzyszy kopia jednej z deklaracji 
wymienionych w art. 8 ust. 1 
rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, 
dotyczących ilości każdego przewożonego 
gatunku. Nie stosuje się zwolnienia 
przewidzianego w art. 13 ust. 4 lit. b) 
rozporządzenia (EWG) nr 2847/93.

przywozu, towarzyszy kopia jednej z 
deklaracji wymienionych w art. 8 ust. 1 
rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, 
dotyczących ilości każdego przewożonego 
gatunku. Nie stosuje się zwolnienia 
przewidzianego w art. 13 ust. 4 lit. b) 
rozporządzenia (EWG) nr 2847/93.

Uzasadnienie

Spójność z poprawką do art. 17.

Poprawka 22
Załącznik

Załącznik został skreślony.


