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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Łososie składają ikrę, a raczej zwykły składać ikrę, w różnorakich rzekach zlewiska Morza 
Bałtyckiego, przedłużając w ten sposób swoją unikalną populację genetyczną. Z biegiem lat 
dramatycznie spadała liczebność wielu populacji odbywających tarło, a niektóre z nich nawet 
wyginęły. Choć w kilku rzekach wciąż można zaobserwować trwałe populacje, ogromna 
większość populacji dzikiego łososia (w odróżnieniu od łososia hodowlanego 
wykorzystywanego w celu zarybiania) pochodzi z obszarów północnych, a zwłaszcza 
z północnych rzek Szwecji i Finlandii znajdujących ujście w Zatoce Botnickiej. Gdzie indziej 
nastąpił spadek liczebności populacji spowodowany zanieczyszczeniem, destrukcją 
naturalnych siedlisk, budową tam hydroelektrycznych oraz innymi problemami wywołanymi 
przez człowieka. 

Łososie w Morzu Bałtyckim są poławiane w wodach morskich, wodach przybrzeżnych 
i niektórych rzekach. W wielu przypadkach populacje rzeczne są powiększane poprzez 
wypuszczanie osobników łososia hodowlanego w stadium smolt, zwykle przez wzgląd na 
zablokowanie rzek tamami hydroelektrycznymi lub występowanie innych form degradacji.

Opinie naukowe na temat łososia, sporządzane przez Międzynarodową Radę Badań Morza 
(ICES), przedstawiają dość pesymistyczny obraz:

 trwałe populacje tarłowe znajdują się w niewielu rzekach;
 wskaźnik przeżywalności młodych łososi jest z roku na rok coraz niższy z nieznanych 

przyczyn;
 metoda połowów wielogatunkowych w wodach morskich wywiera wpływ na 

wszystkie stada, nawet te najsłabsze, niezwykle utrudniając ponowne wprowadzanie 
łososi do rzek o odpowiednich siedliskach; 

 całkowity dopuszczalny połów (TAC) został ostatnio ustanowiony na wyższym 
poziomie niż zalecano w opinii naukowej;

 od czasu zmniejszenia w 2008 r. nakładu połowowego w wodach morskich wskutek 
wprowadzenia zakazu stosowania sieci dryfujących zwiększyły się połowy taklami;

 połowy łososia dość często raportuje się niepoprawnie jako połowy troci wędrownej.
Dlatego wniosek Komisji dotyczący ustanowienia planu wieloletniego należy przyjąć 
z ogromnym zadowoleniem. Wniosek ten rzeczywiście wprowadziłby wiele istotnych 
usprawnień w zarządzaniu połowami łososia na Morzu Bałtyckim, które to usprawnienia 
zdaniem wielu osób już dawno powinny zostać wprowadzone. Stopniowe zaprzestanie 
zarybiania, z wyjątkiem sytuacji krytycznych, jest godne pochwały.

Niemniej plan ten wymaga wzmocnienia w kilku obszarach, zwłaszcza w odniesieniu do 
połowów rekreacyjnych. W przypadku łososi w Morzu Bałtyckim zwiększa się liczba 
różnego typu połowów niemających charakteru handlowego (sieci stawne, pułapki, wędki 
itp.), które obecnie szacuje się na około jedną czwartą wszystkich zgłaszanych połowów. 
Konieczne jest pełne monitorowanie takich połowów i uwzględnianie ich w kwotach 
całkowitych.

Szacunkowo dużo jest również połowów nieraportowanych, których wielkość – według 
najnowszych danych ICES – odpowiada w niektórych latach połowie zgłaszanych połowów. 
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Zmiany mają również na celu wzmocnienie mechanizmów kontroli, zwłaszcza poprzez 
zwiększenie wymogów dotyczących sprawozdawczości oraz wprowadzenie minimalnego 
rozmiaru wynoszącego 65 cm zarówno w przypadku łososia, jak i troci wędrownej, aby 
ograniczyć niepoprawne raportowanie połowów łososia jako połowów troci.

Łososie rozmnażają się jedynie w niektórych rzekach, zachowując odrębne populacje 
genetyczne. Odławianie ich na wodach morskich w ramach połowów wielogatunkowych 
wyklucza możliwość jakiejkolwiek selekcji pod względem pochodzenia łososia, gdyż ryby 
z wielu różnych dorzeczy, a zatem z różnych populacji, łowione są zbiorczo. Wywołuje to 
poważne negatywne konsekwencje, gdyż ryby z populacji zagrożonych wyginięciem lub 
z rzek, które są ponownie zarybiane łososiem, łowione są razem z rybami pochodzącymi 
z trwałych i samodzielnych populacji. Najlepszym sposobem zarządzania łowiskami łososia 
jest poławianie łososi po ich wejściu do rzek w okresie tarła, co pozwala dokładnie wybrać 
docelowe ryby.

Wprowadzane są również poprawki mające na celu stopniową eliminację połowów w wodach 
morskich. Ponieważ mogłoby to wpłynąć na rybołówstwo w niektórych państwach 
członkowskich bardziej niż w innych, proponuje się wprowadzenie ośmioletniego okresu 
przejściowego, po którego zakończeniu połowy będą dozwolone jedynie w granicach linii 
podstawowych.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Plan wdrażania uzgodniony w 2002 r. 
na Światowym Szczycie w sprawie 
Zrównoważonego Rozwoju 
w Johannesburgu przewiduje, że do 2015 r. 
wszystkie stada poławiane przemysłowo 
należy odbudować do poziomów, które 
zapewnią maksymalny podtrzymywalny 
połów. Zdaniem ICES taki poziom 
w przypadku stad rzecznych łososia 
bałtyckiego odpowiada poziomowi 
produkcji smolta wynoszącemu od 60% do 
75% potencjalnej produktywności pod 
względem smoltów w poszczególnych 
rzekach bogatych w łososie. Powyższa 

(6) Plan wdrażania uzgodniony w 2002 r. 
na Światowym Szczycie w sprawie 
Zrównoważonego Rozwoju 
w Johannesburgu przewiduje, że do 2015 r. 
wszystkie stada poławiane przemysłowo 
należy odbudować do poziomów, które 
zapewnią maksymalny podtrzymywalny 
połów. Jest to wymogiem prawnym od 
1994 r. na mocy Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza. Zdaniem 
ICES taki poziom w przypadku stad 
rzecznych łososia bałtyckiego odpowiada 
poziomowi produkcji smolta wynoszącemu 
od 60% do 75% potencjalnej 
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opinia naukowa powinna stanowić 
podstawę dla określenia celów i poziomów 
docelowych w planie wieloletnim. 

produktywności pod względem smoltów 
w poszczególnych rzekach bogatych 
w łososie. Powyższa opinia naukowa 
powinna stanowić podstawę dla określenia 
celów i poziomów docelowych w planie 
wieloletnim. 

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Najlepszym sposobem ochrony 
różnorodności genetycznej łososia 
w Morzu Bałtyckim jest zezwolenie na 
połowy wyłącznie po opuszczeniu przez 
niego morza i rozpoczęciu podróży w górę 
rzek w okresie tarła. Zamknięcie łowisk 
na Morzu Bałtyckim dla połowów 
spowodowałoby znaczne problemy 
w niektórych państwach członkowskich 
i sektorach przemysłu, toteż odławianie 
łososia na morzu powinno być 
zmniejszane stopniowo.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Aby uniknąć ryzyka niepoprawnego 
raportowania połowów troci wędrownej 
i łososia, należy wprowadzić wspólny 
minimalny rozmiar dla obu gatunków.

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Znaczną część przybrzeżnych statków 
rybackich poławiających łososia stanowią 
statki o długości poniżej 10 m. Z tego 
powodu obowiązek stosowania dziennika 
połowowego zgodnie z art. 14 oraz 
uprzedniego powiadamiania zgodnie 
z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 
1224/2009 należy rozszerzyć na wszystkie 
statki. 

(16) Znaczną część przybrzeżnych statków 
rybackich poławiających łososia stanowią 
statki o długości poniżej 10 m. Z tego 
powodu obowiązek stosowania dziennika 
połowowego zgodnie z art. 14 oraz 
uprzedniego powiadamiania zgodnie 
z art. 17 rozporządzenia (WE) 
nr 1224/2009 należy rozszerzyć na 
wszystkie handlowe statki rybackie i statki 
usługowe. 

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Najnowsze opinie naukowe wskazują, 
że połowy rekreacyjne łososia na morzu 
mają znaczny wpływ na stada tego 
gatunku, aczkolwiek jakość danych 
dotyczących tej kwestii nie jest bardzo 
wysoka. W szczególności połowy 
rekreacyjne prowadzone ze statków 
obsługiwanych przez przedsiębiorstwa 
oferujące usługi w celach zarobkowych 
mogą potencjalnie stanowić istotną część 
połowów łososia bałtyckiego. W związku 
z tym z punktu widzenia funkcjonowania 
planu wieloletniego należy wprowadzić 
określone szczegółowe środki zarządzania, 
aby kontrolować taką działalność.

(19) Najnowsze opinie naukowe wskazują, 
że połowy rekreacyjne łososia mają 
znaczny wpływ na stada tego gatunku, 
aczkolwiek jakość danych dotyczących tej 
kwestii nie jest bardzo wysoka. W związku 
z tym z punktu widzenia funkcjonowania 
planu wieloletniego należy wprowadzić 
określone szczegółowe środki zarządzania, 
aby kontrolować taką działalność
w zakresie połowów rekreacyjnych.

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) połowów rekreacyjnych łososia 
w Morzu Bałtyckim, jeżeli takie połowy są 
prowadzone przez statki usługowe. 

b) połowów rekreacyjnych łososia 
w Morzu Bałtyckim i w zainteresowanych 
państwach członkowskich. 

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku rzek bogatych w łososie, 
które osiągnęły 50% potencjalnej 
produktywności pod względem smoltów 
przed wejściem niniejszego rozporządzenia 
w życie, produkcja dzikiego smolta musi 
wynieść 75% potencjalnej produktywności 
pod względem smoltów w każdej rzece 
w ciągu pięciu lat od wejścia niniejszego 
rozporządzenia w życie.

1. W przypadku rzek bogatych w łososie, 
które osiągnęły 50% potencjalnej 
produktywności pod względem smoltów 
przed wejściem niniejszego rozporządzenia 
w życie, produkcja dzikiego smolta musi 
wynieść 80% potencjalnej produktywności 
pod względem smoltów w każdej rzece 
w ciągu pięciu lat od wejścia niniejszego 
rozporządzenia w życie.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku rzek bogatych w łososie, 
które nie osiągnęły 50% potencjalnej 
produktywności pod względem smoltów 
przed wejściem niniejszego rozporządzenia 

2. W przypadku rzek bogatych w łososie, 
które nie osiągnęły 50% potencjalnej 
produktywności pod względem smoltów 
przed wejściem niniejszego rozporządzenia 
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w życie, produkcja dzikiego smolta musi 
wynieść 50% potencjalnej produktywności 
pod względem smoltów w każdej rzece 
w ciągu pięciu lat oraz 75% w ciągu 
dziesięciu lat od wejścia niniejszego 
rozporządzenia w życie.

w życie, produkcja dzikiego smolta musi 
wynieść 50% potencjalnej produktywności 
pod względem smoltów w każdej rzece 
w ciągu pięciu lat oraz 80% w ciągu 
dziesięciu lat od wejścia niniejszego 
rozporządzenia w życie.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po dziesięciu latach od wejścia 
niniejszego rozporządzenia w życie 
produkcja dzikiego smolta utrzyma się na 
poziomie co najmniej 75% potencjalnej 
produktywności pod względem smoltów 
w każdej rzece bogatej w łososie. 

3. Po dziesięciu latach od wejścia 
niniejszego rozporządzenia w życie 
produkcja dzikiego smolta utrzyma się na 
poziomie co najmniej 80% potencjalnej 
produktywności pod względem smoltów 
w każdej rzece bogatej w łososie. 

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Roczne TAC dla stad łososia w morzu 
nie mogą przekroczyć poziomu 
odpowiadającego wskaźnikowi 
śmiertelności połowowej wynoszącemu 
0,1. 

1. Roczne TAC dla stad łososia w morzu 
nie mogą przekroczyć poziomu 
odpowiadającego wskaźnikowi 
śmiertelności połowowej wynoszącemu 
0,1. 

Należy stopniowo ograniczać odławianie 
łososia na morzu poza liniami 
podstawowymi. Należy je zmniejszyć 
o 50% w terminie sześciu lat od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia oraz całkowicie zakazać 
w terminie ośmiu lat od daty wejścia 
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w życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Minimalny rozmiar łososia i troci 

wędrownej
Minimalny rozmiar odławianego łososia 
i troci wędrownej wynosi 65 cm.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zarybianie łososiem można prowadzić 
wyłącznie w rzece bogatej w łososie. 
Liczba wypuszczonych smoltów w każdej 
rzece nie przekracza szacunkowej 
produktywności pod względem smoltów 
w odniesieniu do rzeki.

1. Zarybianie łososiem można prowadzić 
wyłącznie w rzekach bogatych w dzikie 
łososie, jeśli konieczne jest zapobieganie 
wyginięciu stada lokalnego. 

Or. en
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zarybianie prowadzone jest w sposób 
chroniący różnorodność genetyczną 
poszczególnych stad rzecznych łososia, 
z uwzględnieniem istniejących zasobów 
ryb w rzece, której dotyczy zarybianie, 
oraz w rzekach z nią sąsiadujących, przy 
jednoczesnej optymalizacji skutków 
zarybiania.

2. Zarybianie prowadzone jest w sposób 
chroniący różnorodność genetyczną 
poszczególnych stad rzecznych łososia, 
z uwzględnieniem istniejących zasobów 
ryb w rzece, której dotyczy zarybianie, 
oraz w rzekach z nią sąsiadujących, przy 
jednoczesnej optymalizacji skutków 
zarybiania. Smolt pochodzi z najbliższej 
rzeki bogatej w populację dzikiego łososia.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) smolt pochodzi z najbliższej rzeki 
bogatej w populację dzikiego łososia.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ponadto art. 55 ust. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 1224/2009 oraz art. 64 i 65 
rozporządzenia wykonawczego Komisji 
(UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 
r. ustanawiającego szczegółowe przepisy 
wykonawcze do rozporządzenia (WE) 
nr 1224/20091 stosują się, 
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z uwzględnieniem niezbędnych zmian, do 
wszystkich połowów rekreacyjnych łososia 
w Morzu Bałtyckim.
____________________
1 Dz.U. L 112 z 30.4.2011, s. 1. 

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
art. 14 rozporządzenia 1224/2009 
kapitanowie statków rybackich Unii 
Europejskiej o dowolnej długości 
posiadających upoważnienie do połowów 
łososia prowadzą dziennik połowowy dla 
swoich operacji zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 14 rozporządzenia 
(WE) nr 1224/2009. 

Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
art. 14 rozporządzenia nr 1224/2009 
kapitanowie statków rybackich Unii 
Europejskiej o dowolnej długości 
posiadających upoważnienie do połowów 
łososia, jak również kapitanowie statków 
usługowych Unii Europejskiej, prowadzą 
dziennik połowowy dla swoich operacji 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 14 
rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od zdania 
wprowadzającego art. 17 ust. 1 
rozporządzenia 1224/2009 kapitanowie 
statków rybackich Unii Europejskiej 
o dowolnej długości zatrzymujących na 
burcie łososia lub troć wędrowną zgłaszają 
właściwym organom państwa 
członkowskiego bandery informacje 

Na zasadzie odstępstwa od zdania 
wprowadzającego art. 17 ust. 1 
rozporządzenia nr 1224/2009 kapitanowie 
statków rybackich Unii Europejskiej 
o dowolnej długości, jak również 
kapitanowie statków usługowych Unii 
Europejskiej, zatrzymujących na burcie 
łososia lub troć wędrowną zgłaszają 
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wymienione w art. 17 ust. 1 
rozporządzenia 1224/2009 bezzwłocznie 
po zakończeniu operacji połowowej.

właściwym organom państwa 
członkowskiego bandery informacje 
wymienione w art. 17 ust. 1 
rozporządzenia nr 1224/2009 bezzwłocznie 
po zakończeniu operacji połowowej.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 skreślony
Deklaracja połowowa

1. Kapitan statku usługowego wypełnia 
deklarację połowową zgodnie 
z załącznikiem III i przedkłada ją 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego bandery statku 
usługowego do ostatniego dnia każdego 
miesiąca. 
2. Do dnia 15 każdego miesiąca 
zainteresowane państwa członkowskie 
wprowadzają informacje podane 
w deklaracjach połowowych za poprzedni 
miesiąc do elektronicznej bazy danych 
utworzonej zgodnie z art. 116 ust. 1 lit. f) 
rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 oraz 
do skomputeryzowanego systemu 
zatwierdzania, o którym mowa w art. 109 
rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Dane 
elektroniczne oraz deklaracje połowowe 
przechowuje się przez 3 lata. 

Or. en
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20 skreślony
Inspekcje wyładunków

Zainteresowane państwa członkowskie 
sprawdzają dokładność informacji 
podanych w deklaracjach połowowych za 
pomocą inspekcji wyładunków. Takie 
inspekcje wyładunków stanowią co 
najmniej 10% inspekcji wszystkich 
wyładunków.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przestrzeganie przepisów dotyczących 
wykorzystywania kwoty, upoważnień do 
działań szczególnych oraz deklaracji 
połowowych przez statki usługowe;

b) przestrzeganie przepisów dotyczących 
wykorzystywania kwoty, upoważnień do 
działań szczególnych oraz deklaracji 
połowowych przez statki usługowe 
i rybaków rekreacyjnych 
wykorzystujących kotwiczone narzędzia 
połowowe;

Or. en
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK III skreślony
DEKLARACJE POŁOWOWE

Każde zainteresowane państwo 
członkowskie wydaje swoim statkom 
usługowym urzędowy formularz, który 
należy wypełniać jako deklarację 
połowową. Formularz ten zawiera co 
najmniej następujące informacje:
a) numer referencyjny upoważnienia do 
działań szczególnych wydanego zgodnie 
z art. 18 niniejszego rozporządzenia;
b) imię i nazwisko osoby fizycznej lub 
nazwę osoby prawnej posiadającej 
upoważnienie do działań szczególnych 
wydane zgodnie z art. 18 niniejszego 
rozporządzenia;
c) imię i nazwisko oraz podpis kapitana 
statku usługowego;
d) datę i godzinę wyjścia z portu 
i przybycia do portu oraz czas trwania 
rejsu połowowego; 
e) miejsce i godzinę wyładunku w podziale 
na rejsy połowowe;
f) narzędzia wykorzystywane w operacjach 
połowowych;
g) ilości wyładowanych ryb w podziale na 
gatunki i rejsy połowowe;
h) ilości odrzuconych ryb w podziale na 
gatunki i rejsy połowowe;
i) obszar połowów w podziale na rejsy 
połowowe wyrażony jako prostokąty 
statystyczne ICES. 

Or. en
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