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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 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 wprowadzającego program odtworzenia 
zasobów halibuta grenlandzkiego w ramach Organizacji Rybołówstwa Północno-
Zachodniego Atlantyku

(COM(2004)0640 – C6-0197/2004 – 2004/0229(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0640)1,

– uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z 
Parlamentem (C6-0197/2004),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0000/2005),

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 o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne oddalenia się 
od tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o konsultację z Parlamentem w przypadku zamiaru wprowadzenia 
znacznych zmian do projektu Komisji;

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady 
wprowadzającego program odtworzenia
zasobów halibuta grenlandzkiego w 
ramach Organizacji Rybołówstwa 
Północno-Zachodniego Atlantyku

Projekt rozporządzenia Rady 
wprowadzającego plan odbudowy zasobów 
halibuta grenlandzkiego w ramach 
Organizacji Rybołówstwa Północno-
Zachodniego Atlantyku
(Poprawka ta dotyczy całości tekstu. Jej 
przyjęcie spowoduje konieczność 

  
1 Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.



PE 350.171v01-00 6/5 PR\549192PL.doc

PL

wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym dokumencie).

Uzasadnienie

Prawna spojność terminologiczna związana z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 
2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r.

Poprawka 2
Art. 3 ust. 1 akapit drugi

Jeżeli jednak NAFO postanowi, że takie 
poziomy TAC nie zapewniają 
nieszkodliwego dla środowiska odłowu 
zasobów rybnych, Rada, stanowiąc 
większością kwalifikowaną na wniosek 
Komisji, dostosuje wskaźniki TAC zawarte 
w akapicie pierwszym, zgodnie z decyzją 
NAFO.

Jeżeli jednak NAFO postanowi, że takie 
poziomy TAC winny zostać dostosowane 
zgodnie z zasadą ostrożności z zakresu 
zarządzania zasobami halibuta, Rada, 
stanowiąc większością kwalifikowaną na 
wniosek Komisji, dostosuje wskaźniki 
TAC zawarte w akapicie pierwszym, 
zgodnie z decyzją NAFO.

Uzasadnienie

Poziomy TAC wyznaczane na tak długie okresy czasu będą dostosowywane, zwiększane lub 
też zmniejszane, na podstawie opinii rady naukowej. Wdrożenie planu odbudowy winno 
spowodować średniookresowy wzrost biomasy nadającej się do wykorzystania.
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EXPLANATORY STATEMENT

At its 25th Annual meeting of 15 - 19 September 2003, the Northwest Atlantic Fisheries 
organisation (NAFO) adopted a rebuilding plan for Greenland halibut in the NAFO Sub-area 
2 and divisions 3KLMNO.  The plan foresees a reduction of the TAC level until 2007 as well 
as additional control measures to ensure its application.

The Rebuilding Plan objective is to attain a level of exploitable biomass of five years and 
older of 140.000 tonnes on average thus assuring the stock over the long term. 

The rebuilding plan was implemented on a provisional basis in Council Regulation 2287/2003 
of 19 December 2003 which fixed the fishing opportunities and associated conditions for 
certain fish stocks and groups of fish stocks for 2004, and Council Regulation  No 27/2005 of 
22 December 2004 establishing the TACs for 2005 applicable in Community waters and, for 
Community vessels, in waters where catch limitations are required.

The Commission proposed to the Council and the Parliament a Council Regulation  
(COM(2004)0640) to implement the NAFO's recovery plan according to the rules provided 
for in Article 5 of Council Regulation (EC) No 2371/2002 of 20 December 2002 on the 
conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the Common Fisheries 
Policy, which is similar to other recovery plans such as hake, cod and sole resources.

The Council proposal is coherent with the basis set in the new fisheries policy. It is in line 
with other recovery plans and includes control measures which are already applied by the 
community fleet operating in the NAFO area.


