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Poprawka 11
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ryby należące do grupy 
taksonomicznej Elasmobranchii, 
obejmującej rekiny oraz rajowate, są na 
ogół bardzo podatne na nadmierną 
eksploatację ze względu na specyfikę ich 
cyklu życiowego, który cechuje się 
wolnym wzrostem, późnym dojrzewaniem 
i niewielką liczbą młodych. Od kilku lat w 
wyniku gwałtownego wzrostu popytu na 
produkty z rekinów – szczególnie płetwy –
niektóre populacje rekinów stanowią cel 
intensywnych połowów i są poważnie 
zagrożone.

(2) Ryby należące do grupy 
taksonomicznej Elasmobranchii, 
obejmującej rekiny oraz rajowate, są na 
ogół bardzo podatne na nadmierną 
eksploatację ze względu na specyfikę ich 
cyklu życiowego, który cechuje się 
wolnym wzrostem, późnym dojrzewaniem 
i niewielką liczbą młodych. 
Niezrównoważone połowy rekinów 
zagrażają równowadze ekosystemów 
morskich a od kilku lat w wyniku 
gwałtownego wzrostu popytu na produkty 
z rekinów – szczególnie płetwy – niektóre 
populacje rekinów stanowią cel 
intensywnych połowów i są poważnie 
zagrożone. Rosnący popyt na produkty z 
płetw rekina i wysokie ceny, jakie 
osiągają, również doprowadziły do 
wzrostu nielegalnych połowów.

Or. ro

Poprawka 12
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ryby należące do grupy 
taksonomicznej Elasmobranchii, 
obejmującej rekiny oraz rajowate, są na 
ogół bardzo podatne na nadmierną 
eksploatację ze względu na specyfikę ich 
cyklu życiowego, który cechuje się 

(2) Ryby należące do grupy 
taksonomicznej Elasmobranchii, 
obejmującej rekiny oraz rajowate, są na 
ogół bardzo podatne na nadmierną 
eksploatację ze względu na specyfikę ich 
cyklu życiowego, który cechuje się 
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wolnym wzrostem, późnym dojrzewaniem 
i niewielką liczbą młodych. Od kilku lat w 
wyniku gwałtownego wzrostu popytu na 
produkty z rekinów – szczególnie płetwy –
niektóre populacje rekinów stanowią cel 
intensywnych połowów i są poważnie 
zagrożone.

wolnym wzrostem, późnym dojrzewaniem 
i niewielką liczbą młodych. Od kilku lat w 
wyniku gwałtownego wzrostu popytu na 
produkty z rekinów – szczególnie płetwy –
niektóre populacje rekinów stanowią cel 
intensywnych połowów i są poważnie 
zagrożone przez statki pływające pod 
banderą państw członkowskich lub krajów 
trzecich po wodach morskich będących 
pod władzą lub jurysdykcją państw 
członkowskich, bądź pływające po innych 
wodach morskich.

Or. en

Poprawka 13
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Płetwy rekina nie stanowią 
tradycyjnego składnika europejskiej diety, 
ale rekiny stanowią niezbędny element 
ekosystemu morskiego UE; dlatego 
priorytet powinno stanowić zarządzanie 
nimi i ich ochrona, a także ogólnie 
promowanie zrównoważonego 
zarządzania sektorem połowów z korzyścią 
dla środowiska i osób pracujących w tej 
branży.

Or. en

Poprawka 14
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rozporządzeniem (WE) nr 1185/2003 
dopuszczono wydawanie przez państwa 
członkowskie specjalnych zezwoleń 
połowowych umożliwiających 
przetwarzanie na statku, w trakcie którego 
płetwy można odcinać od ciał rekinów. 
Aby zapewnić związek między masą płetw 
i ciał rekinów, ustalono stosunek masy 
płetw do masy tusz; jednak po 
przetworzeniu płetwy i ciała rekinów mogą 
być wyładowywane w różnych portach. W 
takich przypadkach stosowanie stosunku 
mas jest nieskuteczne i umożliwia 
obcinanie płetw rekinom. W tych 
okolicznościach zbieranie danych – np. 
identyfikacja gatunków, struktura populacji 
– które stanowią podstawę opinii 
naukowych służących do ustanawiania 
środków zarządzania rybołówstwem i 
środków ochrony, jest utrudnione.

(3) Rozporządzeniem (WE) nr 1185/2003 
dopuszczono wydawanie przez państwa 
członkowskie specjalnych zezwoleń 
połowowych umożliwiających 
przetwarzanie na statku, w trakcie którego 
płetwy można odcinać od ciał rekinów. 
Aby zapewnić związek między masą płetw 
i ciał rekinów, ustalono stosunek masy 
płetw do masy tusz. Jednakże stosunek ten 
jest teoretyczny, ponieważ opiera się na 
stosunku wagowym płetw rekina do 
całego rekina, podczas gdy zazwyczaj 
rekiny są wyładowywane po sprawieniu 
(tj. wypatroszone i pozbawione głów). 
Dlatego płetwy i tusze rekina nie mogą 
być bezpośrednio porównywane z 
zastosowaniem tego stosunku a 
monitorowanie musi opierać się na 
specyficznych dla danego gatunku 
czynnikach konwersji, co komplikuje 
egzekwowanie. Stosunek jest również 
wyższy niż średnia waga płetw w stosunku 
do tuszy w przypadku niektórych 
gatunków (np. ostronos atlantycki (Isurus 
oxyrinchus)). Ponadto po przetworzeniu 
płetwy i ciała rekinów mogą być 
wyładowywane w różnych portach. W 
związku z tym stosowanie stosunku mas 
jest nieskuteczne i umożliwia obcinanie 
płetw rekinom. W tych okolicznościach 
zbieranie danych – np. identyfikacja 
gatunków, struktura populacji – które 
stanowią podstawę opinii naukowych 
służących do ustanawiania środków 
zarządzania rybołówstwem i środków 
ochrony, jest utrudnione.

Or. en

Poprawka 15
Daciana Octavia Sârbu



PE483.835v01-00 6/8 AM\894834PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rozporządzeniem (WE) nr 1185/2003 
dopuszczono wydawanie przez państwa 
członkowskie specjalnych zezwoleń 
połowowych umożliwiających 
przetwarzanie na statku, w trakcie którego 
płetwy można odcinać od ciał rekinów. 
Aby zapewnić związek między masą płetw 
i ciał rekinów, ustalono stosunek masy 
płetw do masy tusz; jednak po 
przetworzeniu płetwy i ciała rekinów mogą 
być wyładowywane w różnych portach. W 
takich przypadkach stosowanie stosunku 
mas jest nieskuteczne i umożliwia 
obcinanie płetw rekinom. W tych 
okolicznościach zbieranie danych – np. 
identyfikacja gatunków, struktura populacji 
– które stanowią podstawę opinii 
naukowych służących do ustanawiania 
środków zarządzania rybołówstwem i
środków ochrony, jest utrudnione.

(3) Rozporządzeniem (WE) nr 1185/2003 
dopuszczono wydawanie przez państwa 
członkowskie specjalnych zezwoleń 
połowowych umożliwiających 
przetwarzanie na statku, w trakcie którego 
płetwy można odcinać od ciał rekinów. 
Aby zapewnić związek między masą płetw 
i ciał rekinów, ustalono stosunek masy 
płetw do masy tusz; jednak po 
przetworzeniu płetwy i ciała rekinów mogą 
być wyładowywane w różnych portach. W 
takich przypadkach stosowanie stosunku 
mas jest nieskuteczne i umożliwia 
obcinanie płetw rekinom. W tych 
okolicznościach zbieranie danych – np. 
identyfikacja gatunków, struktura populacji 
– które stanowią podstawę opinii 
naukowych służących do ustanawiania 
środków ochrony w dziedzinie 
rybołówstwa, a także egzekwowanie 
rozporządzenia i karanie za 
nieprzestrzeganie go jest utrudnione.

Or. en

Poprawka 16
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Państwa członkowskie UE są głęboko 
zaniepokojone kwestiami środowiskowymi 
a UE aspiruje do roli jednego z liderów 
ochrony ekosystemów; jednak 
obowiązujące przepisy UE dotyczące 
gatunków należących do taksonu 
Elasmobranchii (Spodouste) nie są tak 
surowe jak w innych krajach i są 
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niewystarczające, by zapewnić 
zrównoważone zarządzanie i ochronę tych 
gatunków, z powodu wysokiego stosunku 
płetw do tusz, braku kwot dla wielu 
gatunków oraz istniejących odstępstw.

Or. en

Poprawka 17
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Regionalne organizacje ds. 
rybołówstwa coraz częściej zajmują się 
kwestią obcinania płetw rekinom, a ich 
organy naukowe zalecają wyładunki 
rekinów z płetwami w stanie 
nienaruszonym.

(6) Regionalne organizacje ds. 
rybołówstwa coraz częściej zajmują się 
kwestią obcinania płetw rekinom, a ich 
organy naukowe zalecają wyładunki 
rekinów z płetwami w stanie 
nienaruszonym, zauważając, iż jest to 
najlepszy sposób by zapobiec obcinaniu 
płetw, który ułatwi zbieranie danych 
koniecznych do oceny zasobów.

Or. en

Poprawka 18
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W latach 2010-2011 – w ramach 
obowiązkowej oceny skutków – Komisja 
Europejska przeprowadziła konsultację 
społeczną, aby zebrać informacje 
dotyczące najbardziej odpowiedniego 
sposobu zmiany rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1185/2003. Zgodnie z wnioskami 
oceny skutków w zmienionym 

(7) W latach 2010-2011 – w ramach 
obowiązkowej oceny skutków – Komisja 
Europejska przeprowadziła konsultację 
społeczną, aby zebrać informacje 
dotyczące najbardziej odpowiedniego 
sposobu zmiany rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1185/2003. Wyniki konsultacji 
świadczą o tym, że preferowane jest 
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rozporządzeniu należy wprowadzić 
obowiązek wyładowywania wszystkich 
rekinów z płetwami w stanie 
nienaruszonym. Należy odpowiednio 
zmienić rozporządzenie (WE) nr 
1185/2003, aby zrealizować zasadniczy cel 
ochrony stad rekinów i uwzględnić wynik 
konsultacji społecznej,

rozwiązanie polegające na zachowywaniu 
płetw w stanie nienaruszonym. Zgodnie z 
wnioskami oceny skutków w zmienionym 
rozporządzeniu należy wprowadzić 
obowiązek wyładowywania wszystkich 
rekinów z płetwami w stanie 
nienaruszonym. Należy odpowiednio 
zmienić rozporządzenie (WE) nr 
1185/2003, aby zrealizować zasadniczy cel 
ochrony stad rekinów i uwzględnić wynik 
konsultacji społecznej,

Or. fr


