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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
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

*** 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 PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

***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 zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr 423/2004 w odniesieniu do odnowienia zasobów dorsza oraz zmieniającego 
rozporządzenie (EWG) nr 2847/93
(COM(2008)0162 – C6-0183/2008 – 2008/0063(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0162),

– uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C6-0183/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

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

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

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Najnowsza opinia naukowa 
Międzynarodowej Rady Badań Morza 
(ICES) wskazuje na to, że ograniczenia 
połowów dorsza wynikające z łącznego 
skutku całkowitych dopuszczalnych 

(1) Najnowsza opinia naukowa 
Międzynarodowej Rady Badań Morza 
(ICES) wskazuje na to, że ograniczenia 
połowów dorsza wynikające z łącznego 
skutku całkowitych dopuszczalnych 
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połowów (TAC), środków technicznych 
oraz uzupełniających środków zarządzania 
nakładem połowowym są zdecydowanie 
niewystarczające, aby ograniczyć 
śmiertelność połowową do poziomu 
pozwalającego na odnowienie zasobów 
dorsza i żadne z czterech stad dorsza 
objętych rozporządzeniem (WE) nr 
423/2004 nie wykazało wyraźnych oznak 
poprawy sytuacji.

połowów (TAC), środków technicznych 
oraz uzupełniających środków zarządzania 
nakładem połowowym (w tym 
monitorowania i kontroli mających na 
celu zapobieganie połowom 
i wyładunkowi dorsza pochodzącego 
z nielegalnych, nieraportowanych 
i nieuregulowanych połowów) są 
zdecydowanie niewystarczające, aby 
ograniczyć śmiertelność połowową do 
poziomu pozwalającego na odnowienie 
zasobów dorsza i żadne z czterech stad 
dorsza objętych rozporządzeniem (WE) 
nr 423/2004 nie wykazało wyraźnych 
oznak poprawy sytuacji.

Or. da

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Należy wprowadzić nowe mechanizmy 
zachęcające rybaków do uczestnictwa 
w programach unikania połowów dorsza.

(5) Należy wprowadzić nowe mechanizmy 
zachęcające rybaków i państwa 
członkowskie do uczestnictwa 
w programach unikania połowów dorsza.

Or. da

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny również być zachęcane do wprowadzania środków mających 
na celu ograniczenie śmiertelności połowowej i odrzutów.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 423/2004
Artykuł 6 – ustęp 4



PR\726850PL.doc 7/14 PE407.728v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niezależnie od przepisów ust. 1 lit. b) 
i c) oraz ust. 2 Rada nie ustala TAC na 
poziomie o 15 % wyższym lub niższym od 
TAC ustalonego na poprzedni rok.

4. Niezależnie od przepisów ust. 1 oraz 
ust. 2 Rada nie ustala TAC na poziomie 
o 15 % wyższym lub niższym od TAC 
ustalonego na poprzedni rok.

Or. da

Uzasadnienie

Tak jak w innych planach zarządzania, generalnie należy stosować margines +/- 15%.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 423/2004
Artykuł 8a – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w pierwszym roku stosowania 
niniejszego rozporządzenia podstawę 
ustanawia się jako średnią nakładu 
połowowego w kilowatodniach z lat 2005, 
2006 i 2007, w oparciu o zalecenie 
STECF;

a) w pierwszym roku stosowania 
niniejszego rozporządzenia podstawę 
ustanawia się jako średnią nakładu 
połowowego w kilowatodniach z lat 2004, 
2005 i 2006, w oparciu o zalecenie 
STECF;

Or. da

Uzasadnienie

Aby zapewnić wysoką jakość i wiarygodność wykorzystywanych danych, za okres referencyjny 
należy przyjąć lata 2004-2006.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 423/2004
Artykuł 8a – ustęp 3 – część wprowadzająca
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do grup nakładu 
połowowego, które na podstawie rocznej 
oceny danych dotyczących zarządzania 
nakładem połowowym przedłożonych 
zgodnie z art. 18, 19 i 20 rozporządzenia 
(WE) nr xxx/2008 przyczyniły się 
najbardziej do całkowitych połowów 
dorsza, i dla których dorsz stanowi zgodnie 
z wymienioną oceną co najmniej 80 % 
całkowitych połowów, maksymalny 
dopuszczalny nakład połowowy oblicza się 
w następujący sposób:

3. W odniesieniu do grup nakładu 
połowowego, które na podstawie rocznej 
oceny danych dotyczących zarządzania 
nakładem połowowym przedłożonych 
zgodnie z art. 18, 19 i 20 rozporządzenia 
(WE) nr xxx/2008 przyczyniły się 
najbardziej do całkowitych połowów 
dorsza ogółem, i dla których dorsz stanowi 
zgodnie z wymienioną oceną co najmniej 
80 % łącznych połowów, maksymalny 
dopuszczalny nakład połowowy oblicza się 
w następujący sposób:

Or. da

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, że do ograniczenia śmiertelności połowowej przyczyniają się te 
kategorie narzędzi połowowych, za pomocą których dokonuje się 80% całkowitych połowów 
dorsza.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 423/2004
Artykuł 8a – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli stosuje się art. 6, do podstawy 
stosuje się taki sam odsetek redukcji jak 
ustanowiony w art. 6 w odniesieniu do 
śmiertelności połowowej;

a) jeżeli stosuje się art. 6, do podstawy 
stosuje się taki sam odsetek zmiany jak 
ustanowiony w art. 6 w odniesieniu do 
śmiertelności połowowej;

Or. da

Uzasadnienie

Należy uwzględnić fakt, że nakład połowowy może również zostać zwiększony, o ile 
śmiertelność połowowa jest niższa od poziomu docelowego F = 0.4. Może dojść do tego 
np. w bieżącym roku, charakteryzującym się wysokim przyrostem populacji ryb dorosłych, 
w sytuacji gdy maksymalny margines TAC w wysokości 15% oznacza, że śmiertelność 
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połowowa spadnie do poziomu poniżej F = 0.4.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 423/2004
Artykuł 8 b – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do statków pływających 
pod jego banderą każde państwo 
członkowskie ustala swoją metodę 
przydzielania maksymalnego 
dopuszczalnego nakładu połowowego 
poszczególnym jednostkom w oparciu 
o następujące kryteria:

1. W odniesieniu do statków pływających 
pod jego banderą każde państwo 
członkowskie ustala swoją metodę 
przydzielania maksymalnego 
dopuszczalnego nakładu połowowego 
poszczególnym jednostkom na podstawie 
pewnej liczby kryteriów, w tym takich 
jak na przykład:

Or. da

Uzasadnienie

Jednym z kluczowych punktów w systemie kilowatodni jest zapewnienie państwom 
członkowskim elastyczności umożliwiającej im samodzielne określanie kryteriów stosowanych 
przy rozdziale liczby kilowatodni przyznanej statkom.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 423/2004
Artykuł 8 b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do każdej grupy nakładu 
połowowego, całkowita zdolność 
połowowa wyrażona w GT i kW statków 
posiadających specjalne zezwolenie 
połowowe wydane zgodnie z ust. 2 nie 
może przekraczać zdolności połowowej 
statków, które rozpoczęły połowy danym 
narzędziem w 2007 r. i dokonują ich 

skreślony
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w danym obszarze geograficznym.

Or. da

Uzasadnienie

Przepis utrudnia restrukturyzację floty w stosunku do 2007 r. Na przykład niemożliwe byłoby 
zastąpienie statków wykorzystujących włoki ramowe statkami wykorzystującymi sieci 
skrzelowe, zużywającymi mniej paliwa w porównaniu ze strukturą floty w 2007 r.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 423/2004
Artykuł 8 d – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zainteresowane państwa członkowskie 
dostosowują maksymalny dopuszczalny 
nakład połowowy ustanowiony zgodnie 
z art. 8a w celu: 

Zainteresowane państwa członkowskie 
mogą dostosować maksymalny 
dopuszczalny nakład połowowy 
ustanowiony zgodnie z art. 8a w celu: 

Or. da

Uzasadnienie

Przy zmianach drobnych kwot zmiany nakładu połowowego nie są konieczne, dlatego 
powinien to być nie wymóg, lecz możliwość.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 423/2004
Artykuł 8 e – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dopuszcza się przeniesienie jedynie 
z grupy narzędzi połowowych, która 
wykazała w odniesieniu do dorsza większy 
połów na jednostkę nakładu niż grupa 
narzędzi, która ma przedmiotowy nakład 

3. Dopuszcza się w zasadzie przeniesienie 
jedynie z grupy narzędzi połowowych, 
która wykazała w odniesieniu do dorsza 
większy połów na jednostkę nakładu niż 
grupa narzędzi, która ma przedmiotowy 
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przyjąć. Państwo członkowskie ubiegające 
się o przeniesienie nakładu dostarcza 
niezbędnych informacji na temat połowu 
na jednostkę nakładu.

nakład przyjąć. Jeżeli ma miejsce 
przeniesienie z grupy narzędzi 
połowowych do innej grupy narzędzi 
połowowych o wyższej jednostce nakładu, 
przeniesiony nakład podlega ograniczeniu 
za pomocą konkretniej określonego 
współczynnika korygującego. Państwo 
członkowskie ubiegające się 
o przeniesienie nakładu dostarcza 
niezbędnych informacji na temat połowu 
na jednostkę nakładu.

Or. da

Uzasadnienie

Istotna jest odpowiednia elastyczność umożliwiająca reagowanie na okoliczności zewnętrzne. 
Na przykład wzrost cen paliwa może zachęcać rybaków do przechodzenia na połowy 
z użyciem sieci skrzelowych, jednak skoro te połowy sieciami skrzelowymi mają jednostkę 
nakładu wyższą niż na przykład połowy włokami ramowymi, zgodnie z proponowanym art. 8e 
ust. 3 nie można przenieść nakładu połowowego.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 423/2004
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedura podejmowania decyzji skreślony
Jeżeli niniejsze rozporządzenie stanowi, że 
decyzję podejmuje Rada, Rada podejmuje 
decyzję większością kwalifikowaną głosów 
na podstawie wniosku Komisji.

Or. da

Uzasadnienie

Nie należy wprowadzać żadnej specjalnej procedury decyzyjnej wykluczającej Parlament 
z procesu decyzyjnego, chyba że ma to absolutnie wyjątkowe uzasadnienie.
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UZASADNIENIE

WPROWADZENIE

Od listopada 2000 r. Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) zwraca uwagę na fakt, że 
istnieje poważne ryzyko wyginięcia zasobów dorsza w Morzu Północnym i u zachodnich 
wybrzeży Szkocji, zaś na posiedzeniu Rady, które odbyło się w grudniu tego samego roku, 
ministerstwa rybołówstwa oraz Komisja wyraziły zaniepokojenie krytycznym stanem 
zasobów.

Zauważono przy tym, że natężenie połowów dorsza jest zbyt wysokie oraz że odławia się zbyt 
wiele małych młodych ryb, co skutkuje dużą ilością odrzutów. Obydwa te czynniki 
spowodowały zmniejszenie liczebności dorosłych ryb (biomasy) w takim stopniu, iż 
z wielkim prawdopodobieństwem zasoby te nie będą mogły same się odnowić poprzez 
rozmnażanie. Jeżeli natężenie połowów pozostanie bez zmian i nadal będzie się odławiać tak 
wielkie ilości młodych ryb, równowaga zasobów ulegnie naruszeniu. Z uwagi na krytyczny 
stan zasobów pilnie potrzebne są plany ich odnowienia, co Komisja zauważyła w swoim 
komunikacie w sprawie odbudowy zasobów dorsza i morszczuka na wodach wspólnotowych 
i przyległych COM(2001)326).

W 2004 r. Rada przyjęła „plan odnowienia zasobów dorsza”, którego ogólnym celem jest 
zapewnienie bezpiecznego przyrostu zasobów dorsza do poziomu zapobiegawczego 
zalecanego przez naukowców w ciągu 5-10 lat.

ZMIANY PROPONOWANE PRZEZ KOMISJĘ

Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) wskazał, że 
ograniczenia wynikające z łącznego skutku całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC), 
środków technicznych oraz uzupełniających środków zarządzania nakładem połowowym są 
zdecydowanie niewystarczające, aby ograniczyć śmiertelność połowową do poziomu 
pozwalającego na odnowienie zasobów dorsza. Na podstawie tej oceny oraz zdobytego 
doświadczenia Komisja zaproponowała w kwietniu 2008 r. następujące zmiany:

Należy dokonać przeglądu celów, aby osiągnąć najwyższy podtrzymywalny odłów, nawet 
jeżeli warunki oceaniczne ulegną zmianie wskutek globalnego ocieplenia.

Należy uprościć system zarządzania nakładem połowowym, gdyż stał się on tak złożony, że 
potrzebny jest nowy system, oparty na pułapach nakładu połowowego, zarządzany przez 
państwa członkowskie, które będą dysponować większą swobodą, przez co skuteczniej 
wprowadzą ten system w życie.

Plan powinien być dostosowany do różnych poziomów odnowienia zasobów i w związku 
z tym obejmować strategię modułową, w której dostosowanie śmiertelności połowowej jest 
funkcją zależną od osiągniętego poziomu odnowienia zasobów.

Należy wprowadzić i stosować jasne zasady w przypadku, gdy naukowcy nie mogą 
dostarczyć dokładnych danych szacunkowych dotyczących stanu zasobów.
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Potrzebne jest ograniczenie odrzutów poprzez wprowadzenie nowych mechanizmów w celu 
zachęcenia rybaków do udziału w programach unikania połowów dorsza.

Należy rozszerzyć plan tak, aby obejmował Morze Celtyckie, gdyż tamtejsze zasoby okazały 
się wyeksploatowane w tym samym stopniu, co pozostałe zasoby dorsza w wodach 
wspólnotowych.

Ogólnie, Komisja zamierza wprowadzić zmiany do obecnego planu odnowienia zasobów 
dorsza, aby stał się on pełniejszy, zaktualizowany, prostszy, bardziej wydajny i łatwiejszy do 
wykonania, monitorowania i kontroli.

UWAGI SPRAWOZDAWCY

Dla powodzenia planu odnowy zasobów istotne jest również, aby nie dochodziło do 
wyładunku ryb pochodzących z nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów. Monitoring i kontrola są zatem ważnymi narzędziami zapewniającymi 
egzekwowanie przepisów dotyczących połowów.

Ze względu na znaczenie połowów dorsza, wpływ połowów dorsza na połowy innych 
gatunków oraz wchodzący w grę żywotny interes gospodarczy i społeczny wdrożenie planu 
odnowy zasobów dorsza musi zakończyć się sukcesem.

Plan odnowy zasobów dorsza ma poważne konsekwencje dla przemysłu rybnego i zależnych 
od niego społeczności lokalnych, lecz jeżeli realizacja tego planu nie powiedzie się, 
konsekwencje te, niezależnie od innych czynników, będą nawet większe i poważniejsze, 
zatem skuteczny plan odnowy należy traktować jako naczelny priorytet.

Z czysto biologicznego punktu widzenia najlepszą metodą wspierania szybkiej odbudowy 
zasobów dorsza jest całkowity zakaz wszelkich połowów grożących odłowem dorsza. Takie 
podejście niosłoby potężne konsekwencje społeczne i gospodarcze, gdyż do odłowu dorsza 
dochodzi w połowach mieszanych, w związku z czym należałoby zakazać również połowu 
innych gatunków, w tym łupacza, witlinka, homarca, gładzicy, soli, żabnicy, smuklicy itd. 
Aby można było uniknąć takiej ostateczności, plan odnowy zasobów musi przynieść 
widoczne pozytywne rezultaty.

Ogólny problem stanowi sytuacja, w której państwa członkowskie nie przystają na propozycje 
Komisji dotyczące TAC, zamiast tego stosując rozwiązania kompromisowe i ustalając 
poziomy TAC wyższe niż zalecane przez ekspertów naukowych. Na wspomnianym 
posiedzeniu Rady w grudniu 2000 r. ministerstwa rybołówstwa przyjęły znacznie 
zmniejszone TAC dla dorsza i morszczuka oraz umiarkowanie zmniejszone TAC dla 
gatunków powiązanych. Z wyjątkiem Morza Północnego, które jest objęte TAC 
uzgodnionymi z Norwegią, ustalone poziomy TAC są wyższe niż proponowane prze Komisję. 
Nawet w sytuacji kryzysowej państwa członkowskie nie są zdolne do uzgodnienia środków 
bardziej spójnych z opiniami naukowymi.

Uszczuplenie zasobów dorsza w Oceanie Atlantyckim u wschodnich wybrzeży Kanady, gdzie 
dorsz nigdy nie powrócił pomimo zakazu połowów obowiązującego od 1992 r., powinno 
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działać zniechęcająco i służyć jako ostrzeżenie przed opóźnieniem w przyjmowaniu 
koniecznych środków.
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