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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Pilna potrzeba reformy wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) jest bardzo wyraźna. Stada 
w wodach europejskich znacząco zmniejszyły się w ciągu ostatnich dziesięcioleci i istnieje 
niebezpieczeństwo, że niektóre z nich mogą całkowicie zaniknąć. Jedna czwarta złowionych 
ryb jest całkowicie marnowana, ponieważ jest wyrzucana z pokładu statku jako ryby martwe, 
zaś ponad 60% ryb spożywanych w Europie pochodzi obecnie z przywozu. Zbyt wiele łodzi 
rybackich poławia zbyt małą ilość ryb, lecz zdolności floty europejskiej nadal zwiększają się 
o 3% rocznie. Przemysł rybny jest bardzo mało dochodowy, a w wielu przypadkach działa 
wyłącznie dzięki dopłatom; poważne trudności finansowe sprzyjają krótkoterminowemu 
myśleniu i niezrównoważonym, złym praktykom, które wyrządziły poważne szkody 
środowisku morskiemu. 

Sytuacja ta nie może trwać.

Stada zmniejszały się na długo przed powstaniem WPRyb w 1983 r. Z faktów historycznych 
wynika, że w niektórych przypadkach drewniane floty rybackie sprzed 100 lat, uzależnione 
od żagla i wiatru, wyładowywały więcej ryb niż zaawansowane technicznie statki 
współczesne, a średnie rozmiary ryb były znacznie większe. 

Przełowienie ma długą historię, lecz WPRyb w niewielkiej mierze przyczyniła się do 
ograniczenia tego zjawiska. Wina nie leży po stronie koncepcji posiadania wspólnych 
przepisów przez UE, lecz po stronie polityki, a w szczególności jej stosowania. 
Zatriumfowało myślenie krótkoterminowe. Mówi się, że ministrowie gromadzący się co roku, 
aby określić kwoty, przekraczali wartości określone w zaleceniach naukowych średnio aż o 
48%. W związku z tym liczba ryb obniżyła się i zmniejszyła się wielkość poławianych ryb. 
Obecne praktyki nie mogą zapewnić zrównoważonych dostaw żywności z mórz.

Na szczęście nasze wody mogą pomieścić znacznie więcej ryb niż ich obecna ilość, a nie 
każda decyzja polityczna okazała się niesłuszna. Odwrócono tendencję do zmniejszania się 
niektórych stad. W niewielkiej, lecz rosnącej liczbie przypadków polityce UE udaje się 
pomóc w odbudowie stad do poziomów przekraczających maksymalny podtrzymywalny 
połów. Ten ambitny cel powinien dotyczyć wszystkich z nich. 

Komisja Europejska proponuje dalekosiężne reformy, które obejmują następujące główne 
elementy:

 Ustanowienie długofalowych planów zarządzania wszystkimi stadami w celu 
osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego połowu do 2015 r.;

 Roczny przydział uprawnień do połowów silnie oparty na doradztwie naukowym lub 
w razie jego braku – na stosowaniu zasady ostrożnościowej; 

 Zakaz odrzutu handlowych gatunków ryb, które są martwe;
 Wprowadzenie w Europie zarządzania w oparciu o prawa (przekazywalne koncesje 

połowowe), co da rybakom zachętę handlową do prowadzenia zrównoważonych 
połowów i zapewni uwzględnienie problemu nadmiernej zdolności połowowej;
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 Zakończenie zarządzania w skali mikro na szczeblu Brukseli wraz z decentralizacją 
bieżących decyzji, które podejmować będą organy regionalne mogące uwzględnić 
warunki lokalne;

 Wymogi dotyczące spełniania przez flotę europejską wysokich norm, gdy prowadzi 
ona połowy na wodach państw trzecich;

 Zachęcanie do rozwoju akwakultury w Europie.

Komisja Europejska uznała potrzebę zmiany, a autor opinii z zadowoleniem przyjmuje i 
popiera propozycje przedstawione przez nią w projekcie rozporządzenia. Tekst nie zawsze 
jednak precyzyjnie określa sposób praktycznego funkcjonowania zaproponowanych zasad. 
Potrzebne jest dodatkowe zabezpieczenie, aby zapewnić osiągnięcie celów i promować 
zrównoważony rozwój, oraz potrzebne są dodatkowe środki zapewniające przestrzeganie 
przepisów.

Za pomocą poprawek autor opinii zamierza:

 promować środki mające na celu odbudowę stad;
 zapewnić prymat długoterminowych planów zarządzania i ograniczyć możliwość 

ignorowania przez rządy doradztwa naukowego podczas ustalania rocznych kwot;
 wytyczyć drogę do rozszerzenia zakazu odrzutu na wszystkie gatunki ryb; 
 zapewnić większą ochronę środowiska morskiego;
 wykazać, że system zarządzania w oparciu o prawa (przekazywalne koncesje 

połowowe) może być kształtowany przez państwa członkowskie w celu osiągnięcia 
krajowych celów priorytetowych i ochrony określonych interesów;

 stworzyć większe możliwości dla rybołówstwa prowadzonego na niewielką skalę i 
rybołówstwa mniej intensywnego;

 zaostrzyć normy obowiązujące statki UE prowadzące połowy na wodach państw 
trzecich;

 uwzględnić kwestie związane z rozwojem akwakultury;
 podkreślić, że polityka rybołówstwa musi być przejrzysta i otwarta na kontrolę 

społeczną.

Przygotowując poprawki, autor opinii z zadowoleniem przyjął sugestie przedstawicieli 
następujących organów: Komisji Europejskiej, rządów Danii, Francji, Islandii, Norwegii, 
Szwecji i Wielkiej Brytanii, Aquaculture Stewardship Council (Rady ds. Zarządzania 
Akwakulturą), fundacji BalticSea2020, Birdlife, Client Earth, Greenpeace, stowarzyszenia 
New Under Ten Fishermen's Association, Ocean 2012, Oceana, Pew Environment Group 
(Grupa Pew ds. Środowiska Naturalnego), ONZ, FAO oraz WWF. 

Odpowiedzialność za poprawki ponosi jednak wyłącznie autor opinii. 

POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ochronę żywych zasobów morza, 
zarządzanie nimi i ich eksploatację; oraz

a) ochronę żywych zasobów morza, 
zarządzanie nimi i ich zrównoważoną 
eksploatację; oraz

Or. en

Uzasadnienie
Istnieje powszechna zgoda co do tego, że należy promować zrównoważone praktyki 
połowowe. Poprawka nie pozostawia wątpliwości co do tego w pierwszym artykule i uzgadnia 
brzmienie z dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) żywe zasoby słodkowodne, akwakulturę 
oraz przetwarzanie i wprowadzanie do 
obrotu produktów rybołówstwa i 
akwakultury w odniesieniu do środków 
rynkowych i finansowych wspierających 
wspólną politykę rybołówstwa.

b) promowanie zrównoważonej 
akwakultury w wodach morskich oraz 
przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 
produktów rybołówstwa i akwakultury w 
odniesieniu do środków rynkowych i 
finansowych wspierających wspólną 
politykę rybołówstwa.

Or. en

Uzasadnienie
Rozszerzanie WPRyb na wszystkie wody słodkie, oprócz wód morskich, nie jest stosownym 
rozwiązaniem.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wspólna polityka rybołówstwa 
dopilnowuje, by działalność w zakresie 
rybołówstwa i akwakultury zapewniała 
długookresowe zrównoważone warunki 
środowiskowe, gospodarcze i społeczne 
oraz przyczyniała się do bezpieczeństwa 
dostaw żywności.

1. Wspólna polityka rybołówstwa 
dopilnowuje, by działalność w zakresie 
rybołówstwa i akwakultury przyczyniała 
się do promowania zdrowego środowiska 
morskiego, zapewniała długookresowe 
zrównoważone warunki środowiskowe, 
gospodarcze i społeczne oraz przyczyniała 
się do bezpieczeństwa dostaw żywności.

Or. en

Uzasadnienie

Utrzymanie zdrowego stanu środowiska morskiego jest bardzo istotne, jeżeli stada ryb mają 
być liczebne.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wspólna polityka rybołówstwa stosuje 
wobec zarządzania rybołówstwem 
podejście ostrożnościowe i ma na celu 
dopilnować, by eksploatacja żywych 
zasobów morza odbudowała i zachowała 
populacje poławianych gatunków powyżej 
poziomów pozwalających wytworzyć 
maksymalny podtrzymywalny połów do 
2015 r.

2. Wspólna polityka rybołówstwa stosuje 
wobec zarządzania rybołówstwem i 
akwakulturą podejście ostrożnościowe i 
dopilnowuje, by populacje poławianych 
gatunków zostały odbudowane powyżej 
poziomów pozwalających wytworzyć 
maksymalny podtrzymywalny połów do 
2015 r. oraz do poziomów pozwalających 
wytworzyć maksymalny zysk ekonomiczny 
do 2022 r.

Or. en
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Uzasadnienie
Aby zapewnić rybakom i społecznościom stref przybrzeżnych jak największe możliwości, 
celem nie powinno być jedynie zahamowanie zmniejszania się stad, lecz również stworzenie 
warunków dla osiągnięcia maksymalnych korzyści ekonomicznych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wspólna polityka rybołówstwa wdraża 
podejście ekosystemowe do zarządzania 
rybołówstwem, aby zapewnić ograniczenie 
skutków działalności połowowej dla 
ekosystemu morskiego.

3. Wspólna polityka rybołówstwa wdraża 
podejście ekosystemowe do zarządzania 
rybołówstwem i akwakulturą, aby 
zapewnić ograniczenie skutków tej 
działalności dla ekosystemu morskiego do 
minimum oraz nie dopuścić do tego, by 
zagroziły one osiągnięciu dobrego stanu 
środowiska do 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie
Poprawka potwierdza niezbędne powiązanie z wymogami dyrektywy ramowej w sprawie 
strategii morskiej.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wspólna polityka rybołówstwa integruje 
wymogi wynikające z unijnego 
prawodawstwa dotyczącego środowiska. 

4. Wspólna polityka rybołówstwa jest 
zgodna z wymogami wynikającymi z 
unijnego prawodawstwa dotyczącego 
środowiska oraz przyczynia się do 
osiągnięcia ich celów.

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera -a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) dopilnowuje, by do 2016 r. zarządzanie 
stadami ryb i ich eksploatacja odbywały 
się w ramach planów wieloletnich 
mających na celu utrzymanie zdrowego 
środowiska morskiego i stworzenie 
warunków umożliwiających 
maksymalizację korzyści ekonomicznych;

Or. en

Uzasadnienie
Poprawka potwierdza, że celem WPRyb będzie w przyszłości przyjęcie podejścia 
długofalowego do dobrego zarządzania rybołówstwem.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) eliminuje niechciane połowy stad 
handlowych i stopniowo zapewnia 
wyładunek wszystkich połowów takich 
stad;

a) eliminuje niechciane połowy, począwszy 
od stad handlowych i stopniowego 
zapewnienia wyładunku połowów 
wszystkich gatunków ryb z wyjątkiem 
gatunków niechcianych, które mogą 
przetrwać po odrzucie;

Or. en

Uzasadnienie
Długofalowym ambitnym celem nie może być położenie kresu odrzutom tylko ryb handlowych, 
lecz wszystkich ryb, chyba że są to gatunki wyłączone, takie jak gatunki, które mają duże 
szanse na przetrwanie po wyrzuceniu z powrotem do morza.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – lit. b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnia warunki dla efektywnej 
działalności połowowej w ramach 
rentownego i konkurencyjnego przemysłu 
rybnego; 

b) zapewnia warunki dla efektywnej i 
zrównoważonej działalności połowowej w 
ramach rentownego i konkurencyjnego 
przemysłu rybnego; 

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promuje rozwój unijnej działalności w 
zakresie akwakultury w celu przyczynienia 
się do bezpieczeństwa żywnościowego i 
zatrudnienia na obszarach przybrzeżnych i 
wiejskich; 

c) promuje rozwój zrównoważonej i 
ekosystemowej działalności w zakresie 
akwakultury w celu przyczynienia się do 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
zatrudnienia na obszarach przybrzeżnych i 
wiejskich; 

Or. en

Uzasadnienie
Akwakultura ma duży potencjał, lecz trzeba dopilnować, by jej rozwój nie wywierał 
niekorzystnych skutków na środowisko naturalne, zwłaszcza jeżeli mogą one spowodować 
szkody dla stad na innych obszarach.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera fa) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) uzupełnia cele innych środków 
ustawodawczych służących do ochrony 
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środowiska morskiego i różnorodności 
życia zapewnianej dzięki temu 
środowisku.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ustanowienie środków zgodnie z 
najlepszym dostępnym doradztwem 
naukowym;

b) ustanowienie środków, które są zgodne i 
zbieżne z najlepszym dostępnym 
doradztwem naukowym;

Or. en

Uzasadnienie
Podstawową wadą WPRyb było coroczne ustalanie całkowitych dopuszczalnych połowów i 
kwot, które często znacznie przekraczały wartości określone w zaleceniach naukowych. 
Przyszła polityka musi opierać się na nauce, a ministrowie powinni mieć znacznie bardziej 
ograniczone możliwości ingerencji.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera fa) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) przejrzystość i dostęp publiczny do 
informacji zgodnie z konwencją z Aarhus 
z dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do 
informacji, udziale społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska, także w wymiarze 
zewnętrznym;
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Or. en

Uzasadnienie
Potwierdzenie zasady popieranej od dawna przez Parlament.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera fb) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) decentralizacja i regionalizacja 
bieżących decyzji niezbędnych do 
osiągnięcia celów i spełnienia wymogów 
określonych w planach wieloletnich.

Or. en

Uzasadnienie
Wsparcie powszechnego dążenia do ograniczenia zarządzania w skali mikro na szczeblu 
Brukseli.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera fc) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fc) równość wewnętrznego i zewnętrznego 
wymiaru wspólnej polityki rybołówstwa, 
aby normy i mechanizmy egzekwowania 
stosowane wewnętrznie były również w 
odpowiednich przypadkach stosowane 
również w wymiarze zewnętrznym.

Or. en

Uzasadnienie
Wobec floty rybackiej UE powinny być stosowane wspólne normy wszędzie tam, gdzie statki 
mogą prowadzić połowy.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tiret szóste 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- „maksymalny podtrzymywalny połów” 
oznacza maksymalny połów, jaki można 
ustawicznie uzyskiwać ze stada. 

- „maksymalny podtrzymywalny połów” 
oznacza maksymalny średni połów, jaki 
można ustawicznie uzyskiwać ze stada bez 
wywierania trwałych skutków na 
strukturę wiekową i skład wielkościowy 
populacji świadczące o zdrowiu stada.

Or. en

Uzasadnienie
Przełowienie znacznie zmniejszyło średnią wielkość ryb w morzu, a także ich zdolności 
rozrodcze.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tiret siódme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- „podejście ostrożnościowe do 
zarządzania rybołówstwem” oznacza 
podejście, zgodnie z którym brak 
odpowiednich informacji naukowych nie 
powinien być usprawiedliwieniem dla 
odkładania lub niepodejmowania środków 
zarządzania dla ochrony docelowego 
gatunku, gatunków pokrewnych lub 
zależnych oraz gatunków niedocelowych i 
ich środowiska;

- „podejście ostrożnościowe do 
zarządzania rybołówstwem” oznacza 
podejście, zgodnie z którym brak 
odpowiednich informacji naukowych nie 
powinien być usprawiedliwieniem dla 
odkładania lub niepodejmowania środków 
zarządzania dla ochrony lub zapobiegania 
szkodom dla docelowego gatunku, 
gatunków pokrewnych lub zależnych oraz 
gatunków niedocelowych i ich środowiska 
i zgodnie z którym ciężar dowodu w 
zakresie wykazania, że proponowane 
działanie nie spowoduje takich szkód, 
spoczywa po stronie proponującego to 
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działanie;

Or. en

Uzasadnienie
Zaproponowane nowe elementy pochodzą z Kodeksu odpowiedzialnego rybołówstwa 
Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa. Sformułowanie dotyczące 
ciężaru dowodu to precedens prawny znajdujący się w rozporządzeniu Rady 345/1992 
dotyczącym pławnic.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tiret ósme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- „podejście ekosystemowe do zarządzania 
rybołówstwem” oznacza podejście, w 
którym gwarantuje się, że korzyści z 
żywych zasobów morza są wysokie, a 
bezpośrednie i pośrednie skutki działań w 
zakresie rybołówstwa dla ekosystemów 
morskich są niskie i nie są szkodliwe dla 
przyszłego funkcjonowania, różnorodności 
i integralności tych ekosystemów; 

- „podejście ekosystemowe do zarządzania 
rybołówstwem” oznacza podejście, w 
którym gwarantuje się, że korzyści z 
żywych zasobów morza są wysokie, a 
bezpośrednie i pośrednie skutki działań w 
zakresie rybołówstwa dla ekosystemów 
morskich są zminimalizowane, a w miarę 
możliwości wyeliminowane i nie są 
szkodliwe dla przyszłego funkcjonowania, 
różnorodności i integralności tych 
ekosystemów; 

Or. en

Uzasadnienie
Nie wystarczy, aby skutki rybołówstwa były jedynie „niskie”; podmioty gospodarcze muszą 
mieć obowiązek podejmowania starań na rzecz zminimalizowania takich skutków.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tiret trzydzieste drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- „maksymalny zysk ekonomiczny” 
oznacza punkt, w którym występuje 
największa możliwa różnica między 
wartością ogólnych przychodów a 
wartością ogólnych kosztów działalności 
połowowej, przy czym wszystkie czynniki 
produkcji są wyceniane według ich 
kosztów alternatywnych.

Or. en

Uzasadnienie
Celem powinno być wykroczenie poza maksymalny podtrzymywalny połów, aby doprowadzić 
do stanu, w którym w morzach występowałyby maksymalne zasoby, a podtrzymywalny połów 
ryb byłby również maksymalny. W takiej sytuacji społeczne, ekonomiczne i środowiskowe 
kwestie związane z rybołówstwem będą bardziej skutecznie uwzględnione, a rybacy będą 
uzyskiwać maksymalny zysk.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki ochrony żywych zasobów morza 
mogą obejmować następujące elementy: 

Środki ochrony żywych zasobów morza i 
środki na rzecz zrównoważonego 
zarządzania tymi zasobami mogą 
obejmować następujące elementy: 

Or. en

Uzasadnienie
Celem jest nie tylko ochrona stad, lecz również zapewnienie flocie rybackiej zrównoważonych 
możliwości finansowych.



PA\892163PL.doc 15/60 PE480.515v03-00

PL

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ustanawianie zachęt, w tym natury 
finansowej, promujących bardziej 
selektywne lub mniej intensywne połowy;

d) ustanawianie zachęt, w tym natury 
finansowej, promujących bardziej 
selektywne lub mniej intensywne połowy 
lub zachęcających do spełnienia 
wymogów regulacyjnych;

Or. en

Uzasadnienie
Zachęty finansowe UE można wykorzystać do zakupu sprzętu telewizji przemysłowej, pomocy 
w gromadzeniu danych, pomocy w zakupie wybranych narzędzi i do wielu innych 
odpowiednich celów.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – litera ha) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) ustalanie celów i zapewnianie zachęt 
do stosowania środków mających na celu 
poprawę stanu środowiska morskiego i 
zdrowia stad ryb, w tym usunięcie 
zagubionych sieci, oczyszczenie z odpadów 
morskich i promowanie odbudowy dna 
morskiego, które mogło zostać zniszczone 
na skutek działalności połowowej.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zakazy stosowania określonych narzędzi 
połowowych w określonych obszarach lub 
porach roku;

c) zakazy stosowania określonych 
rodzajów urządzeń technicznych, w tym 
narzędzi połowowych w określonych 
obszarach lub porach roku;

Or. en

Uzasadnienie
Na przykład w niektórych przypadkach stosowne może być również zakazanie stosowania 
urządzeń sonarowych.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) działania mające na celu ograniczenie 
przyłowu; 

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – litera db) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) działania mające na celu ochronę 
strefy bentosowej i dna morskiego;

Or. en
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) środki szczegółowe w celu zmniejszenia 
wpływu działalności połowowej na 
ekosystemy morskie i gatunki 
niedocelowe; 

f) środki szczegółowe w celu zmniejszenia 
wpływu działalności połowowej na 
ekosystemy morskie i gatunki niedocelowe
oraz zmniejszenia odrzutu narzędzi 
połowowych, odpadów związanych z 
podstawowym przetwarzaniem ryb oraz 
innych form zanieczyszczenia; 

Or. en

Uzasadnienie
Organy regionalne mogą zamierzać wprowadzić środki w celu ograniczenia odpadów z 
rybołówstwa, zwłaszcza takich jak zagubione sieci, które mogą okazać się szkodliwe dla stad i 
działalności połowowej.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) środki z zakresu gospodarki 
przestrzennej, takie jak tymczasowe lub 
długotrwałe wprowadzanie stref 
zamkniętych dla wszelkich połowów.

Or. en

Uzasadnienie
Czasami konieczne jest wprowadzenie określonych wymogów w celu ochrony konkretnych 
obszarów geograficznych, takich jak tarliska.
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jako priorytetowe ustanawia się plany 
wieloletnie, w których przewidziano środki 
ochronne mające na celu zachowanie lub 
odbudowę stad powyżej poziomów 
umożliwiających uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu.

1. Ustanawia się plany wieloletnie, w 
których przewidziano środki ochronne 
mające na celu zachowanie lub odbudowę 
stad powyżej poziomów umożliwiających 
uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu:
(i) do (2014 r.) – dla wszystkich stad 
poławianych gatunków uwzględnionych 
już w planach odbudowy lub zarządzania;
(ii) do (2015 r.) – dla wszystkich stad 
gatunków poławianych na Morzu 
Bałtyckim;
(iii) do (2015 r.) – dla wszystkich stad
gatunków poławianych na północno-
wschodnim Atlantyku;
(iv) do (2015 r.) – dla wszystkich stad 
gatunków poławianych na Morzu 
Czarnym;
(v) do (2015 r.) – dla wszystkich stad 
gatunków poławianych na Morzu 
Śródziemnym.

Or. en

Uzasadnienie
Trzeba uzgodnić jasny harmonogram przygotowania planów wieloletnich. Dokładne terminy i 
szczegóły mogą podlegać negocjacjom w ramach procesu stanowienia prawa i należy zwrócić 
się do Komisji o przedstawienie konkretnej propozycji, która mogłaby zastąpić ten tekst.
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Plany wieloletnie opierają się na 
podejściu ostrożnościowym do zarządzania 
rybołówstwem i uwzględniają ograniczenia 
dostępnych danych i metod oceny oraz 
wszystkie określone ilościowo źródła 
niepewności w sposób rzetelny naukowo. 

4. Plany wieloletnie opierają się na 
podejściu ostrożnościowym do zarządzania 
rybołówstwem oraz nadrzędnym celu, 
którym jest osiągnięcie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu ze wszystkich 
stad, i uwzględniają ograniczenia 
dostępnych danych i metod oceny oraz 
wszystkie określone ilościowo źródła 
niepewności w sposób rzetelny naukowo, a 
także są w pełni zgodne z art. 4 lit. b). 

Or. en

Uzasadnienie
Plany wieloletnie muszą być ustalane zgodnie z najlepszym dostępnym doradztwem 
naukowym (art. 4 lit. b)) oraz celem osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego połowu.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Plany wieloletnie podlegają (co dwa 
lata) przeglądowi prowadzonemu w 
konsultacji z zainteresowanymi stronami 
w celu oceny postępów w kierunku 
osiągnięcia tych celów; propozycje ich 
modyfikacji mogą być przedstawiane, 
jeżeli istnieją dowody naukowe 
świadczące o tym, że są one odpowiednie, 
lub jeżeli istnieją uzasadnione obawy o 
brak postępów w osiąganiu uzgodnionych 
celów.
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Or. en

Uzasadnienie
Należy potwierdzić ustalenia dotyczące przeglądu planów wieloletnich. Dokładna 
częstotliwość takich przeglądów może zostać ustalona w drodze negocjacji podczas procesu 
stanowienia prawa.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. W okresie przed przyjęciem lub 
odnowieniem planów wieloletnich 
wszystkie strony postępują zgodnie z 
celami i zasadami określonymi w 
niniejszym artykule i art. 10.

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. Komisja dba o osiąganie celów planów 
wieloletnich zgodnie z celami i 
wskaźnikami, o których mowa w art. 11. 
Jeżeli Komisja uzna, że tak się nie dzieje 
lub że niezbędne środki są niepotrzebnie 
opóźniane, ma prawo do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 55, które 
wprowadzą niezbędne środki ochronne i 
techniczne.

Or. en
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Uzasadnienie
Poprawka ma na celu zapewnienie takiej sytuacji, w której Komisja ma uprawnienia do 
działania w rzadkich przypadkach, w których organ regionalny nie wykazuje zaangażowania 
w osiąganiu celów planów wieloletnich.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W planach wieloletnich przewiduje się 
dostosowanie wskaźnika śmiertelności 
połowowej, aby w rezultacie taki wskaźnik 
zapewniał odbudowę i zachowanie 
poziomów wszystkich stad powyżej 
poziomów umożliwiających uzyskanie 
maksymalnego podtrzymywalnego połowu 
do 2015 r. 

1. W planach wieloletnich określa się 
podstawę zrównoważonej eksploatacji stad 
ryb, aby w rezultacie wskaźnik 
śmiertelności połowowej zapewniał 
odbudowę i zachowanie poziomów 
wszystkich stad powyżej poziomów 
umożliwiających uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu do 2015 r. 

Or. en

Uzasadnienie
Poprawka ma na celu podkreślenie, że długofalowe plany zarządzania są jednym z 
podstawowych elementów rozporządzenia i muszą mieć pierwszeństwo przed 
krótkoterminowymi politycznymi dostosowaniami całkowitych dopuszczalnych połowów i 
kwot.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W planach wieloletnich przewiduje się 
dostosowanie wskaźnika śmiertelności 
połowowej, aby w rezultacie taki wskaźnik 
zapewniał odbudowę i zachowanie 
poziomów wszystkich stad powyżej 
poziomów umożliwiających uzyskanie 
maksymalnego podtrzymywalnego połowu 
do 2015 r. 

1. W planach wieloletnich przewiduje się 
dostosowanie wskaźnika śmiertelności 
połowowej, aby w rezultacie taki wskaźnik 
zapewniał odbudowę i zachowanie 
poziomów wszystkich stad powyżej 
poziomów umożliwiających uzyskanie 
maksymalnego podtrzymywalnego połowu 
do 2015 r. 

Nie można zawierać porozumień 
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przewidujących całkowite dopuszczalne 
połowy i kwoty gatunków w jednym roku 
lub w części roku, które przekraczałyby 
poziom niezbędny do osiągnięcia tego 
celu.

Or. en

Uzasadnienie

Stada ryb zostały zniszczone wskutek krótkoterminowego sposobu myślenia i powtarzających 
się przypadków, w których rządy nie postępowały zgodnie z doradztwem naukowym. 

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli niemożliwe jest określenie 
wskaźnika śmiertelności połowowej,
zapewniającego odbudowę i zachowanie 
poziomów stad powyżej poziomów 
umożliwiających uzyskanie 
maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu, w planach wieloletnich przewiduje 
się środki ostrożności zapewniające 
porównywalny poziom ochrony 
odpowiednich stad.

2. Jeżeli niemożliwe jest określenie 
wskaźnika śmiertelności połowowej 
zgodnego z ust. 1, w planach wieloletnich 
przewiduje się środki ostrożności 
zapewniające porównywalny poziom 
ochrony odpowiednich stad i ustala się cel 
osiągnięcia poziomów stad powyżej 
poziomu maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu w 
najwcześniejszym terminie, który jest 
możliwy z biologicznego punktu widzenia. 

Or. en

Uzasadnienie
Poprawka ma na celu doprecyzowanie procedury w przypadkach, w których osiągnięcie 
maksymalnego podtrzymywalnego połowu może okazać się niemożliwe do 2015 r.
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Plany wieloletnie w pełni 
uwzględniają prawne wymogi zachowania 
i odbudowy ekosystemu morskiego.

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – litera c) – podpunkt (iia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) strukturze wiekowej i składzie 
wielkościowym;

Or. en

Uzasadnienie
Średni wiek ryb ma istotne znaczenie dla określenia ich zdolności rozrodczych, a poławianie 
ryb przed osiągnięciem przez nie pełnej potencjalnej wielkości ogranicza zysk ekonomiczny.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – litera ia) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) środki w celu odbudowy i zachowania 
funkcjonowania łańcuchów 
pokarmowych, na które działalność 
połowowa wywiera niekorzystny wpływ;

Or. en
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Uzasadnienie
Poprawka ma na celu zaostrzenie wymogów w zakresie ochrony zawartych w planach 
wieloletnich.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – litera ib) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ib) środki w celu ochrony gatunków 
wymienionych w załączniku IV do 
dyrektywy 92/43/EWG i w dyrektywie 
2009/147/WE przed skutkami połowów;

Or. en

Uzasadnienie
Poprawka ma na celu zaostrzenie wymogów w zakresie ochrony zawartych w planach 
wieloletnich.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – litera ic) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ic) ocenę środowiskowych skutków 
działalności połowowej, w tym wszelkich 
konsekwencji dla różnorodności 
biologicznej i środowiska morskiego, oraz 
– jeżeli ocena ta wykaże niekorzystne 
skutki – plan postępowania w związku z 
takimi skutkami i zminimalizowania 
takich konsekwencji;

Or. en
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Uzasadnienie
Poprawka ma na celu zaostrzenie wymogów w zakresie ochrony zawartych w planach 
wieloletnich.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zgodnie z art. 4 lit. b) wymierne cele, o 
których mowa w lit. c) w akapicie 
pierwszym niniejszego artykułu, są oparte 
na najlepszym dostępnym doradztwie 
naukowym i są z nim zgodne lub – w 
przypadku braku takiego doradztwa – są 
oparte na podejściu ostrożnościowym i 
pozostają w granicach, które na podstawie 
podejścia rzetelnego naukowo można 
uznać za zapewniające osiągnięcie i 
zachowanie poziomów stad powyżej 
poziomów umożliwiających uzyskanie 
maksymalnego podtrzymywalnego połowu 
zgodnie z art. 10 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie
Poprawka ta została przygotowana z pomocą Wydziału Prawnego Parlamentu. Ma ona na 
celu zadbanie o to, by plany wieloletnie przewidywały podstawę osiągnięcia celów 
przedmiotowego rozporządzenia, a Rada nie mogła zmieniać wyznaczonych przez nie 
wymogów w stopniu innym niż marginalny na corocznych posiedzeniach, na których określa 
całkowite dopuszczalne połowy i kwoty.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W oparciu o dowody poważnego 
zagrożenia dla ochrony żywych zasobów 
morza lub dla ekosystemu morskiego, 

1. W oparciu o dowody poważnego 
zagrożenia dla ochrony żywych zasobów 
morza lub dla ekosystemu morskiego, 



PE480.515v03-00 26/60 PA\892163PL.doc

PL

które wymaga niezwłocznego działania, 
Komisja może na uzasadniony wniosek 
państwa członkowskiego lub z własnej 
inicjatywy podjąć decyzję o wprowadzeniu 
tymczasowych środków służących 
zmniejszeniu zagrożenia.

które wymaga niezwłocznego działania, 
Komisja na uzasadniony wniosek państwa 
członkowskiego lub z własnej inicjatywy 
przyjmuje akty delegowane zgodnie z 
art. 55 ustanawiające tymczasowe środki 
służące zmniejszeniu zagrożenia. Środki 
takie wchodzą w życie ze skutkiem 
natychmiastowym.

Or. en

Uzasadnienie
Jeżeli istnieje poważne zagrożenie, konieczne jest niezwłoczne podjęcie działań.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Środki, o których mowa w ust. 1, są 
przewidziane na jak najkrótszy konieczny 
okres, a w każdym razie na okres 
nieprzekraczający sześciu miesięcy. Jeżeli 
poważne zagrożenie utrzymuje się, po 
konsultacji z zainteresowanymi stronami 
Komisja może odnowić je na kolejne 
okresy nieprzekraczające sześciu miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie
Poprawka ma na celu sprecyzowanie znaczenia określenia „tymczasowe”.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
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Środki nadzwyczajne państwa 
członkowskiego

1. Jeżeli istnieje dowód poważnego i 
nieprzewidzianego zagrożenia dla ochrony 
żywych zasobów wodnych lub dla 
ekosystemu morskiego, wynikającego z 
działalności połowowej na wodach 
będących pod zwierzchnictwem lub 
jurysdykcją państwa członkowskiego, w 
przypadku gdy nadmierne opóźnienie 
mogłoby spowodować trudną do 
naprawienia szkodę, to państwo 
członkowskie może podjąć środki 
nadzwyczajne na okres nie dłuższy niż trzy 
miesiące.
2. Przed przyjęciem środków 
nadzwyczajnych państwo członkowskie, 
które zamierza je podjąć, powiadamia o 
tym zamiarze Komisję, pozostałe państwa 
członkowskie oraz zainteresowane 
regionalne komitety doradcze poprzez 
wysłanie projektu tych środków oraz 
uzasadnienia.
3. Państwa członkowskie oraz 
zainteresowane regionalne komitety 
doradcze mogą przedstawić swoje uwagi 
na piśmie Komisji w terminie pięciu dni 
roboczych od daty powiadomienia. 
Komisja potwierdza, odwołuje lub zmienia 
środki w terminie 15 dni roboczych od 
daty powiadomienia.
4. O decyzji Komisji powiadamia się 
zainteresowane państwa członkowskie. 
Decyzja jest publikowana w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.
5. Zainteresowane państwa członkowskie 
mogą odwołać się od decyzji Komisji do 
Rady w terminie 10 dni roboczych od daty 
powiadomienia o decyzji.
6. W terminie jednego miesiąca od dnia 
przekazania jej sprawy Rada może, 
stanowiąc większością kwalifikowaną, 
podjąć odmienną decyzję.

Or. en
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Uzasadnienie
Art. 13 ust. 1 nadaje Komisji uprawnienia, natomiast ten artykuł nadaje państwom 
członkowskim takie uprawnienia do podejmowania działań nadzwyczajnych. Tekst ten 
przywraca tekst art. 8 dawnego rozporządzenia w sprawie WPRyb.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ograniczają połowy niechcianych 
organizmów morskich;

c) ograniczają do minimum połowy 
niechcianych organizmów morskich i 
ptaków morskich;

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zmniejszają wpływ narzędzi 
połowowych na ekosystem i środowisko, 
ze szczególnym uwzględnieniem ochrony 
stad i siedlisk wrażliwych biologicznie.

d) minimalizują wpływ narzędzi 
połowowych na ekosystem i środowisko, 
ze szczególnym uwzględnieniem ochrony 
stad i siedlisk wrażliwych biologicznie, 
zwłaszcza dna morskiego;

Or. en

Uzasadnienie
Na dnie morskim występuje niezwykle duża różnorodność biologiczna, lecz jest ono także 
wyjątkowo podatne na zniszczenie wskutek niektórych praktyk połowowych.
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) przyczyniają się do osiągnięcia do 
2020 r. dobrego stanu środowiska zgodnie 
z przepisami dyrektywy ramowej w 
sprawie strategii morskiej.

Or. en

Poprawka 48

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Wszystkie gatunki ryb złowione w 
trakcie działalności połowowej na wodach 
unijnych lub przez unijne statki rybackie 
poza wodami unijnymi wprowadza się na 
pokłady statków rybackich oraz rejestruje 
w sposób kompletny i bez wyjątku.

Or. en

Uzasadnienie
Jeżeli w przyszłości mają zostać przyjęte rozsądne strategie i kwoty, naukowcy powinni 
dokładnie wiedzieć, jakie ryby są łowione, łącznie z tymi gatunkami, które obecnie nie mają 
wartości handlowej. Muszą one być zatem rejestrowane, nawet jeśli następuje ich odrzut.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wszystkie połowy następujących stad 
podlegających limitom połowowym 
złowione w trakcie działalności połowowej 

1. Wszystkie połowy następujących stad 
złowione w trakcie działalności połowowej 
na wodach unijnych lub przez unijne statki 
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na wodach unijnych lub przez unijne statki 
rybackie poza wodami unijnymi 
wprowadza się na pokłady statków 
rybackich i zatrzymuje na nich oraz 
rejestruje i wyładowuje, z wyjątkiem 
przypadków, w których są one stosowane 
jako żywa przynęta, zgodnie z 
następującymi ramami czasowymi:

rybackie poza wodami unijnymi 
wprowadza się na pokłady statków 
rybackich i zatrzymuje na nich oraz 
rejestruje i wyładowuje, z wyjątkiem 
przypadków, w których są one stosowane 
jako żywa przynęta, zgodnie z 
następującymi ramami czasowymi:

Or. en

Uzasadnienie
Jeżeli wszystkie określone ryby mają być wyładowywane, nie ma potrzeby odwoływania się do 
limitów połowowych, które stają się zbędne.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustanawia się minimalne rozmiary 
odniesienia do celów ochrony oparte na 
najlepszym dostępnym doradztwie 
naukowym dla stad ryb określonych w ust. 
1. Sprzedaż połowów z takich stad ryb, 
których rozmiar jest mniejszy od 
minimalnego rozmiaru odniesienia do 
celów ochrony, jest ograniczona do 
przetwarzania jedynie na mączkę rybną lub 
karmę dla zwierząt domowych.

2. Ustanawia się minimalne rozmiary 
odniesienia do celów ochrony oparte na 
najlepszym dostępnym doradztwie 
naukowym dla stad ryb określonych w 
ust. 1, które to rozmiary nie przekraczają 
jednak wymiarów i rozmiarów 
określonych obowiązującym 
prawodawstwem Unii. Sprzedaż połowów 
z takich stad ryb, których rozmiar jest 
mniejszy od minimalnego rozmiaru 
odniesienia do celów ochrony, jest 
ograniczona do licencjonowanego 
przetwarzania jedynie na handlową 
mączkę rybną i olej rybi lub karmę dla 
zwierząt domowych.

Or. en

Uzasadnienie
Konieczne jest ograniczenie nielegalnej i czarnorynkowej sprzedaży małych ryb.
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Mogą pojawić się naciski na zmianę tych przepisów dotyczących rozmiarów, aby umożliwić 
sprzedaż większej ilości małych ryb konsumentom. Należy się im przeciwstawiać, aby 
promować odbudowę stad.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku naruszenia wymogów 
określonych w ust. 1 lit. a), b) i c) państwa 
członkowskie zawieszają przydział 
uprawnień do połowów danemu statkowi 
na okres do trzech lat.

Or. en

Uzasadnienie
Należy sprecyzować, że odrzut ryb handlowych jest nie do przyjęcia. Naruszenia mogą się 
okazać trudne do wykrycia, lecz po ich wykazaniu będą wiązać się z surową karą.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie przyjmują 
środki w celu zakazania sprzedaży do 
spożycia przez ludzi ryb o rozmiarach 
poniżej minimalnych rozmiarów 
odniesienia oraz przewidują kary, które są 
skuteczne, odstraszające i proporcjonalne. 

Or. en

Uzasadnienie
Państwa członkowskie odpowiadają za stosowanie sankcji karnych.
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Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Od dnia 1 stycznia 2020 r. wszystkie 
gatunki ryb są wyładowywane, chyba że 
ich odrzut jest konkretnie przewidziany w 
rejestrze, który publikuje i prowadzi 
Komisja po konsultacji z 
zainteresowanymi stronami.

Or. en

Uzasadnienie
Za wymogiem wyładowywania wszystkich gatunków handlowych powinien ostatecznie iść 
wymóg wyładowywania wszystkich ryb, chyba że istnieją duże szanse na ich przetrwanie. 
Wyrzucanie martwych ryb, które mogłyby być wykorzystane, z powrotem do morza jest 
praktyką nie do przyjęcia i niezgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Rada, działając na wniosek Komisji na 
mocy art. 43 ust. 3 TFUE, podejmuje 
decyzję w sprawie uprawnień do połowów 
i przydziału tych uprawnień państwom 
członkowskim. Wniosek Komisji i decyzja 
Rady są całkowicie zgodne z art. 4 lit. b).
Takie uprawnienia do połowów nie mogą 
przewidywać połowów żadnych gatunków, 
które w jednym roku lub w części roku 
przekraczałyby poziom niezbędny do 
osiągnięcia celu określonego w art. 10 
ust. 1.

Or. en
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Uzasadnienie
Ustalanie planów wieloletnich powinno odbywać się na podstawie procedury współdecyzji, 
natomiast późniejszym przydziałem uprawnień do połowów powinna zająć się Rada. Nie 
można jednak dopuścić do tego, by przy określaniu całkowitych dopuszczalnych połowów i 
kwot przekraczano wymogi niezbędne do osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu w przewidzianych ramach czasowych. 

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Rada odstępuje od tych celów, ram 
czasowych i marginesów wyłącznie na 
podstawie ostatniego, rzetelnego 
doradztwa naukowego pochodzącego z 
uznanego komitetu naukowego lub 
instytucji naukowej oraz zgodnie z art. 4 
lit. b).

Or. en

Uzasadnienie
Pozwala to Radzie na podjęcie decyzji uznaniowej w celu dostosowania uprawnień do 
połowów, jeżeli z aktualnego doradztwa naukowego wynika, że ograniczenia w planie 
wieloletnim nie są już zgodne z celem, którym jest osiągnięcie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Państwa członkowskie odpowiadają za 
rozdzielenie przydzielonych im uprawnień 
do połowów między różne segmenty ich 
floty rybackiej, a przy ustalaniu 
priorytetów państwa członkowskie mogą 
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brać pod uwagę czynniki społeczne i 
środowiskowe, w tym potencjalne korzyści 
wynikające ze zwiększenia części 
przyznanej na prowadzone na niewielką 
skalę i mniej intensywne praktyki 
połowowe.

Or. en

Uzasadnienie
Państwa członkowskie mogłyby rozważyć przyznanie większej części uprawnień do połowów 
rybakom prowadzącym działalność na niewielką skalę.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
roczne oceniające skuteczność aktualnych 
uprawnień do połowów w odbudowie i 
zachowaniu populacji poławianych 
gatunków na poziomach powyżej 
poziomów umożliwiających uzyskanie 
maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu. 

Or. en

Uzasadnienie
Uprawnienia do połowów są ustalane przez Radę. Parlament i obywatele muszą mieć 
możliwość ocenienia, czy przyczyniają się one do osiągnięcia maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu.
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Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W planie wieloletnim ustanowionym na 
podstawie art. 9, 10 i 11 państwa 
członkowskie mogą zostać upoważnione 
do przyjmowania środków zgodnych z tym 
planem wieloletnim, w których określa się 
środki ochronne mające zastosowanie do 
statków pływających pod ich banderą w 
odniesieniu do stad w wodach unijnych, w 
stosunku do których przydzielono im 
uprawnienia do połowów. 

1. W planie wieloletnim ustanowionym na 
podstawie art. 9, 10 i 11 państwa 
członkowskie mogą zostać upoważnione 
do przyjmowania środków zgodnych z tym 
planem wieloletnim, w których określa się 
środki ochronne mające zastosowanie do 
statków pływających pod ich banderą w 
odniesieniu do stad w wodach unijnych, w 
stosunku do których przydzielono im 
uprawnienia do połowów, oraz do 
wszystkich statków prowadzących połowy 
w obrębie wód terytorialnych danego 
państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie
Istnieje niebezpieczeństwo zniweczenia starań na rzecz ochrony, jeżeli nie będą one również 
dotyczyć statków, które posiadają historyczne prawa do połowów w obrębie stref 6–12 mil. 
Nie można mieć pewności, że inne państwa członkowskie zgodzą się wprowadzić niezbędne 
ograniczenia dla statków pływających pod ich banderą, a nieprzestrzeganie przez niektóre 
statki wymogów w zakresie ochrony powoduje znaczne niezadowolenie wśród tych, które ich 
przestrzegają. W tym przypadku władza państwa członkowskiego powinna być większa niż 
jego funkcja zaproponowana w art. 26.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach środków technicznych 
ustanowionych na mocy art. 14 państwa 
członkowskie mogą zostać upoważnione 
do przyjmowania środków zgodnych z 
tymi ramami, w których określa się środki 
techniczne mające zastosowanie do 
statków pływających pod ich banderą w 

W ramach środków technicznych 
ustanowionych na mocy art. 14 państwa 
członkowskie mogą zostać upoważnione 
do przyjmowania środków zgodnych z 
tymi ramami, w których określa się środki 
techniczne mające zastosowanie do 
wszystkich statków prowadzących 
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odniesieniu do stad w wodach unijnych, w 
stosunku do których przydzielono im 
uprawnienia do połowów. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby 
przedmiotowe środki techniczne: 

działalność w odniesieniu do stad w 
wodach unijnych, w stosunku do których 
przydzielono im uprawnienia do połowów. 
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedmiotowe środki techniczne:

Or. en

Uzasadnienie
Na wodach przybrzeżnych wymogi państwa członkowskiego muszą mieć zastosowanie do 
wszystkich statków rybackich, niezależnie od ich przynależności państwowej. Żadnego innego 
podejścia nie można uznać za sprawiedliwe dla wszystkich.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) mają zastosowanie wyłącznie do 
statków rybackich pływających pod 
banderą tego państwa członkowskiego lub 
– w przypadku działalności połowowej 
nieprowadzonej przez statek rybacki – do 
osób posiadających siedzibę na terytorium 
tego państwa,

a) mają zastosowanie do wszystkich 
statków prowadzących działalność w 
odniesieniu do stad w wodach unijnych, w 
stosunku do których przydzielono im 
uprawnienia do połowów,

Or. en

Uzasadnienie
Na wodach przybrzeżnych wymogi państwa członkowskiego muszą mieć zastosowanie do 
wszystkich statków rybackich, niezależnie od ich przynależności państwowej. Żadnego innego 
podejścia nie można uznać za sprawiedliwe dla wszystkich.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli środki ochrony i zarządzania, 
które mają zostać przyjęte przez państwo 
członkowskie, mogą mieć wpływ na statki 

2. Jeżeli środki ochrony i zarządzania, 
które mają zostać przyjęte przez państwo 
członkowskie, mogą mieć wpływ na statki 
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rybackie innych państw członkowskich, 
środki takie przyjmuje się jedynie po 
konsultacji z Komisją, zainteresowanymi 
państwami członkowskimi i odpowiednimi 
komitetami doradczymi w sprawie 
projektu środków wraz z uzasadnieniem.

rybackie innych państw członkowskich, 
środki takie przyjmuje się jedynie po 
powiadomieniu Komisji, 
zainteresowanych państw członkowskich i 
odpowiednich komitetów doradczych o 
środkach wraz z uzasadnieniem, w którym 
wykazano również, że są one 
niedyskryminujące.

Or. en

Uzasadnienie
W celu ochrony oraz promowania sprawiedliwego traktowania wszystkich statków rybackich 
należy zwiększyć rolę państw członkowskich w tym zakresie.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przed przydzieleniem przekazywalnych 
koncesji połowowych każde państwo 
członkowskie publikuje deklarację swojej 
polityki w tym zakresie, wskazującą cel, 
określającą sposób handlu 
przekazywalnymi koncesjami połowowymi 
i podającą szczegółowe informacje na 
temat zasad i przepisów, które będą 
stosowane. Deklaracja taka zawiera 
odniesienie do wymogów dobrej praktyki, 
które muszą spełnić posiadacze 
przekazywalnych koncesji połowowych.

Or. en

Uzasadnienie
Państwa członkowskie muszą objaśnić swoją politykę, aby promować jej skuteczne 
stosowanie i zapewnić możliwość późniejszej oceny jej funkcjonowania. 
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Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Przy opracowywaniu systemu 
przekazywalnych koncesji połowowych, 
który winny przyjąć państwa 
członkowskie, mogą one brać pod uwagę 
kryteria społeczne, ekonomiczne i 
środowiskowe oraz mogą:
a) ograniczyć część uprawnień do 
połowów przydzielanych jednemu 
posiadaczowi;
b) ograniczyć liczbę przekazywalnych 
koncesji połowowych, które mogą być 
zarejestrowane na pojedynczym statku;
c) ograniczyć przekazywanie 
przekazywalnych koncesji połowowych 
między określonymi segmentami floty 
rybackiej lub tego zakazać;
c) ograniczyć przekazywanie 
przekazywalnych koncesji połowowych 
między określonymi obszarami 
geograficznymi w celu ochrony 
społeczności stref przybrzeżnych lub tego 
zakazać;
e) ograniczyć dzierżawę rocznych 
uprawnień do połowów, aby zapewnić 
posiadaczom bezpośredni i 
długoterminowy udział w rybołówstwie 
lub dzierżawy tej zakazać;
(f) ograniczyć stopień, w jakim można 
dokonywać podziału przekazywalnych 
koncesji połowowych, i określić, że statki 
muszą posiadać minimalną liczbę, aby 
uzyskać pozwolenie na połowy;
g) ograniczyć przekazywanie 
przekazywalnych koncesji połowowych do 
podmiotów, które mogą wykazać 
bezpośredni związek z rybołówstwem;
h) wymagać złomowania statku, który
wskutek sprzedaży posiada mniej 
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przekazywalnych koncesji połowowych niż 
określona liczba minimalna;
i) zarezerwować część uprawnień do 
połowów do przydzielenia nowym 
podmiotom rozpoczynającym działalność.

Or. en

Uzasadnienie
Należy wyraźnie określić, że państwa członkowskie mają bardzo duże możliwości 
kształtowania polityki w taki sposób, który najlepiej chroni ich interesy. Kształtowanie 
przekazywalnych koncesji połowowych można by uznać za najbardziej dobitny przykład 
„regionalizacji”, która umożliwia państwom członkowskim ustalanie własnych priorytetów 
politycznych i zmniejszanie zdolności połowowej.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Komisja może przyjąć akty delegowane 
zgodnie z art. 55, odmawiając uznania 
systemu przekazywalnych koncesji 
połowowych ustanowionego przez dane 
państwo członkowskie, jeżeli uważa, że 
system nie może przyczynić się do 
zmniejszenia zdolności połowowych 
niezbędnego do osiągnięcia celu 
określonego w art. 10 ust. 1 i w takich 
przypadkach może zastosować kary 
finansowe wskazane w art. 50 ust. 2, 
chyba że wprowadzone zostaną 
zadowalające korekty.

Or. en

Uzasadnienie
System przekazywalnych koncesji połowowych może mieć na celu ochronę wielu interesów 
sektora gospodarki rybnej i rozwiązanie wielu problemów, lecz zbyt restrykcyjny system 
handlu może uniemożliwić zmniejszenie zdolności połowowych, co jest niezbędne do wsparcia 
odbudowy stad do poziomu powyżej maksymalnego podtrzymywalnego połowu.
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Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 –ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. Przekazywalne koncesje połowowe 
pozostają własnością państwa 
członkowskiego odpowiedzialnego za ich 
przydział. Państwo członkowskie może 
cofnąć przekazywalną koncesję połowową 
posiadacza, jeżeli cele lub wymogi jego 
polityki przydziału nie są osiągane lub 
spełniane i jeżeli posiadacz nie zastosował 
się do uzasadnionych żądań ich spełnienia 
zgłoszonych przez to państwo 
członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie
Przekazywalne koncesje połowowe nie są własnością, lecz uprawnieniem do wykorzystania, 
które wiąże się z koniecznością spełnienia wymogów państwa członkowskiego. 

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2e. Komisja może przyjąć akty delegowane 
zgodnie z art. 55, uznając, początkowo na 
czas określony, uzasadnione wnioski 
państw członkowskich lub organów 
regionalnych o wprowadzenie 
konkretnych regionalnych różnic 
względem definicji 12 metrów.

Or. en
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Uzasadnienie
Biorąc pod uwagę znaczne zróżnicowanie warunków morskich i praktyk krajowych w 
Europie, należy zapewnić możliwość elastycznej interpretacji szczegółowych przepisów 
rozporządzenia, o ile zachowane zostaną jego cele.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przekazywalne koncesje połowowe 
mogą zostać przydzielone przez państwo 
członkowskie właścicielowi statku 
rybackiego pływającego pod banderą tego 
państwa członkowskiego bądź osobom 
prawnym lub fizycznym jedynie dla 
wykorzystania ich na takim statku. 
Przekazywalne koncesje połowowe można 
łączyć do celów zbiorowego zarządzania 
przez osoby prawne lub fizyczne lub przez 
uznane organizacje producentów. Państwa 
członkowskie mogą ograniczyć 
kwalifikowalność do otrzymania 
przekazywalnych koncesji połowowych w 
oparciu o obiektywne kryteria.

4. Przekazywalne koncesje połowowe 
mogą zostać przydzielone przez państwo 
członkowskie właścicielowi statku 
rybackiego pływającego pod banderą tego 
państwa członkowskiego bądź osobom 
prawnym lub fizycznym jedynie dla 
wykorzystania ich na takim statku. 
Przekazywalne koncesje połowowe można 
łączyć do celów zbiorowego zarządzania 
przez osoby prawne lub fizyczne lub przez 
uznane organizacje producentów lub 
podobne organy. Państwa członkowskie 
mogą ograniczyć kwalifikowalność do 
otrzymania przekazywalnych koncesji 
połowowych w oparciu o obiektywne 
kryteria. 

Or. en

Uzasadnienie
Wielu rybaków prowadzących działalność na niewielką skalę nie jest członkami organizacji 
producentów.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie mogą 
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przydzielić przekazywalne koncesje 
połowowe nieodpłatnie lub mogą zażądać 
uiszczenia opłaty albo mogą przydzielić 
takie koncesje w drodze licytacji 
posiadaczom, którzy spełniają wszystkie 
inne wymogi.

Or. en

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Nie naruszając przepisów ust. 5 i 6, 
państwa członkowskie mogą wycofać 
przekazywalne koncesje połowowe, 
których nie wykorzystano na statku 
rybackim przez okres trzech kolejnych lat.

7. Nie naruszając przepisów ust. 5 i 6, 
państwa członkowskie mogą wycofać 
przekazywalne koncesje połowowe, 
których nie wykorzystano na statku 
rybackim przez okres trzech kolejnych lat, 
lub dokonać ich ponownego przydziału.

Or. en

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przydzielają 
indywidualne uprawnienia do połowów 
posiadaczom przekazywalnych koncesji 
połowowych, jak określono w art. 28, w 
oparciu o uprawnienia do połowów 
przydzielone państwom członkowskim lub 
jak ustalono w planach zarządzania 
przyjętych przez państwa członkowskie 

1. Państwa członkowskie przydzielają 
indywidualne uprawnienia do połowów 
posiadaczom przekazywalnych koncesji 
połowowych, jak określono w art. 28, w 
oparciu o uprawnienia do połowów 
przydzielone państwom członkowskim lub 
jak ustalono w planach zarządzania 
przyjętych przez państwa członkowskie 
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zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 
1967/2006.

zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 
1967/2006, czego dokonują w sposób 
uczciwy, sprawiedliwy i przejrzysty, 
zwłaszcza w odniesieniu do floty rybackiej 
działającej na niewielką skalę, jeżeli 
funkcjonuje ona w systemie 
przekazywalnych koncesji połowowych.

Or. en

Uzasadnienie
Flota rybacka działająca na niewielką skalę jest największym pracodawcą i często wywiera 
najmniejsze skutki na środowisko, lecz rzadko posiada zasoby lub organizację dające jej taką 
siłę przebicia, która pozwalałaby im uzyskać podział uprawnień odzwierciedlający jej rolę.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Takie uprawnienia do połowów nie mogą 
określać połowów żadnych gatunków, 
które w jednym roku lub w części roku 
przekraczałyby poziom niezbędny do 
osiągnięcia celu określonego w art. 10 
ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie
Stada zostały zniszczone wskutek krótkoterminowego sposobu myślenia i przypadków, w 
których rządy nie postępowały zgodnie z doradztwem naukowym. Nadrzędnym celem musi być 
odbudowa stad do poziomów powyżej maksymalnego podtrzymywalnego połowu.
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Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą 
zarezerwować do 5% uprawnień do 
połowów. Ustanawiają cele i przejrzyste 
kryteria przydziału takich 
zarezerwowanych uprawnień do połowów. 
Przedmiotowe uprawnienia do połowów 
mogą zostać przydzielone wyłącznie 
kwalifikowalnym posiadaczom 
przekazywalnych koncesji połowowych, 
jak określono w art. 28 ust. 4. 

4. Państwa członkowskie mogą 
zarezerwować do 10% uprawnień do 
połowów. Ustanawiają cele i przejrzyste 
kryteria przydziału takich 
zarezerwowanych uprawnień do połowów. 

Or. en

Uzasadnienie
Państwa członkowskie mogą zamierzać zapewnić zachęty do określonych praktyk 
połowowych, takich jak mniej intensywne połowy, oraz stworzyć dodatkowe szanse dla 
praktyk połowowych prowadzonych na niewielką skalę.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podczas przydziału przekazywalnych 
koncesji połowowych zgodnie z art. 28 i 
podczas przydziału uprawnień do połowów 
zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu dane 
państwo członkowskie może zapewnić 
zachęty dla statków rybackich 
wyposażonych w selektywne narzędzia 
połowowe, które eliminują niechciany 
przyłów w ramach uprawnień do połowów 
przydzielonych temu państwu 
członkowskiemu.

5. Podczas przydziału przekazywalnych 
koncesji połowowych zgodnie z art. 28 i 
podczas przydziału uprawnień do połowów 
zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu dane 
państwo członkowskie może zapewnić 
zachęty dla statków rybackich stosujących 
mniej intensywne metody połowowe lub 
wyposażonych w selektywne narzędzia 
połowowe, które eliminują niechciany 
przyłów w ramach uprawnień do połowów 
przydzielonych temu państwu 
członkowskiemu.
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Or. en

Uzasadnienie
Rozszerzenie tej samej zasady, w szczególności w odniesieniu do statków rybackich 
działających na niewielką skalę.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
publiczny dostęp do rejestru oraz 
szczegółowych informacji o zasadach i 
warunkach, na jakich odbył się przydział 
przekazywalnych koncesji połowowych i 
uprawnień do połowów.

Or. en

Uzasadnienie
Niedopuszczalny jest brak możliwości ustalenia przez obywateli tożsamości posiadaczy 
przydzielonych koncesji i uprawnień oraz zapoznania się przez nich z warunkami, które 
posiadacze powinni spełniać.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przekazywalne koncesje połowowe są 
przekazywane wyłącznie za pozwoleniem 
państwa członkowskiego będącego ich 
właścicielem. Zakłada się dopuszczalność 
przekazywania takich koncesji 
połowowych, jeżeli państwo członkowskie 
ma pewność, że nie są one sprzeczne z 
celami jego polityki przydziału.
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Or. en

Uzasadnienie
Wartość przekazywalnej koncesji połowowej będzie częściowo zależeć od dobrego 
zarządzania uprawnieniami do połowów, a częściowo od zdolności posiadacza do 
przekazania jej z zyskiem finansowym. Należy zatem założyć dopuszczalność przekazywania 
koncesji, lecz państwa członkowskie mogą mieć prawo do interwencji.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Państwa członkowskie mogą uzależnić 
pozwolenie na przekazanie od wycofania z 
eksploatacji i zezłomowania statku 
sprzedającego uprawnienia do połowów.

Or. en

Uzasadnienie
Konieczne jest zmniejszenie zdolności połowowej europejskiej floty rybackiej. Tego rodzaju 
przekazanie zapewni właścicielom statków znaczące zyski finansowe, a złomowanie statków 
może być również korzystne.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie decyduje 
o tym, w jaki sposób przypisane mu 
zgodnie z art. 16 uprawnienia do połowów, 
które nie podlegają systemowi 
przekazywalnych koncesji połowowych, 
można przydzielać statkom pływającym 
pod banderą tego państwa. Państwo 
członkowskie informuje Komisję o 

1. Każde państwo członkowskie decyduje 
o tym, w jaki sposób przypisane mu 
zgodnie z art. 16 uprawnienia do połowów, 
które nie podlegają systemowi 
przekazywalnych koncesji połowowych, 
można przydzielać statkom pływającym 
pod banderą tego państwa, w tym statkom 
rybackim działającym na niewielką skalę. 
Państwo członkowskie informuje Komisję 
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metodzie przydziału. o metodzie przydziału. 

Or. en

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Informacje zawarte w rejestrze unijnej 
floty rybackiej są udostępniane państwom 
członkowskim. Komisja jest upoważniona 
do przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w odniesieniu do definicji 
informacji, o których mowa w ust. 1.

4. Informacje zawarte w rejestrze unijnej 
floty rybackiej są udostępniane państwom 
członkowskim i obywatelom. Komisja jest 
upoważniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 55 w 
odniesieniu do definicji informacji, o 
których mowa w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie
Jawność i przejrzystość.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gromadzą 
biologiczne, techniczne, środowiskowe i 
społeczno-gospodarcze dane niezbędne do 
zarządzania rybołówstwem w oparciu o 
pojęcie ekosystemu, zarządzają nimi i 
udostępniają je użytkownikom końcowym 
danych naukowych, w tym organom 
wyznaczonym przez Komisję. Dane te 
umożliwiają w szczególności ocenę:

1. Państwa członkowskie gromadzą 
biologiczne, techniczne, środowiskowe i 
społeczno-gospodarcze dane niezbędne do 
zarządzania rybołówstwem i akwakulturą
w oparciu o pojęcie ekosystemu, 
zarządzają nimi i udostępniają je 
publicznie oraz dostarczają je w miarę 
potrzeby użytkownikom końcowym 
danych naukowych, w tym organom 
wyznaczonym przez Komisję. Dane te są 
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gromadzone co najmniej co dwa lata w 
przypadku stad, które są poniżej 
poziomów umożliwiających uzyskanie 
maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu. Umożliwiają one w szczególności 
ocenę:

Or. en

Uzasadnienie
Należy dołożyć wszelkich starań w celu dopilnowania, by dane odzwierciedlały aktualną 
sytuację. Należy założyć publiczną dostępność danych w sytuacjach innych niż wyjątkowe. 
Dane są potrzebne do ustalenia, czy zarządzanie akwakulturą nie jest szkodliwe dla 
środowiska morskiego.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) stanu eksploatowanych żywych zasobów 
morza; 

a) aktualnego stanu eksploatowanych 
żywych zasobów morza; 

Or. en

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poziomu połowów i wpływu, jaki ma 
działalność połowowa na żywe zasoby 
morza i na ekosystemy morskie; oraz

b) aktualnego poziomu połowów, w tym 
przyłowu, wpływu, jaki ma działalność 
połowowa i działalność w zakresie 
akwakultury na żywe zasoby morza i na 
ekosystemy morskie oraz na osiągnięcie 
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dobrego stanu środowiska zgodnie z 
przepisami dyrektywy 2008/56/WE; oraz

Or. en

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wyników społeczno-gospodarczych 
działalności sektorów rybołówstwa, 
akwakultury i przetwórczego na wodach 
Unii i poza nimi. 

c) aktualnych wyników społeczno-
gospodarczych działalności sektorów 
rybołówstwa, akwakultury i przetwórczego 
na wodach Unii i poza nimi. 

Or. en

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewniają dokładność i wiarygodność 
gromadzonych danych; 

d) zapewniają dokładność, wiarygodność i 
wszechstronność gromadzonych danych; 

Or. en

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zapewniają bezpieczne przechowywanie 
gromadzonych danych oraz w stosownych 
przypadkach ochronę i poufność 

f) zapewniają bezpieczne przechowywanie 
gromadzonych danych, udostępniając je 
publicznie w sytuacjach innych niż 



PE480.515v03-00 50/60 PA\892163PL.doc

PL

gromadzonych danych; wyjątkowe, w których konieczna może być 
stosowna ochrona i poufność oraz w 
których ogłasza się powody takich 
ograniczeń;

Or. en

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) zapewniają Komisji lub wyznaczonym 
przez nią organom dostęp do krajowych 
baz danych i systemów stosowanych do 
przetwarzania gromadzonych danych do 
celów sprawdzenia istnienia i jakości 
danych.

g) zapewniają Komisji lub wyznaczonym 
przez nią organom dostęp do wszystkich 
krajowych baz danych i systemów 
stosowanych do przetwarzania 
gromadzonych danych do celów 
sprawdzenia istnienia i jakości danych.

Or. en

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) uzależniają przydział przekazywalnych 
koncesji połowowych od corocznego 
przedłożenia państwom członkowskim 
wymaganych danych ekonomicznych i 
społecznych przez posiadaczy.

Or. en
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Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Gromadzenie i stosowanie danych oraz 
zarządzanie danymi odbywa się w ramach
programu wieloletniego od 2014 r. W 
takim programie wieloletnim zawiera się 
cele na rzecz precyzji danych, które mają 
być gromadzone, i poziomy agregowania 
do celów gromadzenia i stosowania 
powyższych danych oraz zarządzania nimi. 

5. Gromadzenie i stosowanie danych oraz 
zarządzanie danymi odbywa się w ramach 
rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008 z 
dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie 
ustanowienia wspólnotowych ram 
gromadzenia danych, zarządzania nimi i 
ich wykorzystywania w sektorze 
rybołówstwa oraz w sprawie wspierania 
doradztwa naukowego w zakresie 
wspólnej polityki rybołówstwa1, które 
podlegają przeglądowi lub zmianie lub w 
razie konieczności zastąpieniu ramami o 
co najmniej równoważnym standardzie, 
wdrażającymi przepisy niniejszego 
artykułu. Nowy program wieloletni 
określa sposób gromadzenia i stosowania 
danych oraz zarządzania danymi od 
2014 r., co podlega przepisom niniejszego 
artykułu i rozporządzenia (WE) nr 
199/2008. W takim programie wieloletnim 
zawiera się cele na rzecz precyzji danych, 
które mają być gromadzone, i poziomy 
agregowania do celów gromadzenia i 
stosowania powyższych danych oraz 
zarządzania nimi.
Rozporządzenie 2008/199/WE ma nadal 
zastosowanie do programów krajowych na 
lata 2011, 2012 i 2013 przyjętych w 
odniesieniu do gromadzenia danych i 
zarządzania nimi.
_____________

1 Dz.U. L 60 z 5.3.2008, s. 1. 

Or. en
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Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55, aby określić cele na rzecz 
precyzji danych, które mają być 
gromadzone, oraz wskazać poziomy 
agregowania do celów gromadzenia i 
stosowania powyższych danych oraz 
zarządzania nimi na potrzeby programu 
wieloletniego, o którym mowa w ust. 5. 

6. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55, aby określić cele na rzecz 
precyzji danych, które mają być 
gromadzone, oraz wskazać poziomy 
agregowania do celów gromadzenia i 
stosowania powyższych danych oraz 
zarządzania nimi na potrzeby programu 
wieloletniego, o którym mowa w ust. 5, 
oraz aby zapewnić koordynację 
gromadzenia i przedstawiania danych 
między państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zgodnie z art. 50 Komisja wstrzymuje 
pomoc finansową, jeżeli państwo 
członkowskie nie przedstawi danych 
naukowych, za których gromadzenie 
odpowiada, i nie uczyni tego na 
uzasadnione wezwanie.

Or. en

Uzasadnienie
Państwa członkowskie muszą gromadzić dane naukowe od wielu lat, lecz niektóre tego nie 
czyniły. Ponieważ fakty naukowe mają istotne znaczenie dla skutecznego działania 
rozporządzenia, Komisja musi mieć możliwość nakładania sankcji.
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Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Unia uczestniczy w działaniach 
organizacji międzynarodowych 
zajmujących się rybołówstwem, w tym 
regionalnych organizacji ds. rybołówstwa, 
zgodnie z międzynarodowymi 
zobowiązaniami i celami politycznymi 
oraz spójnie z celami ustanowionymi w art. 
2 i 3. 

1. Unia wspiera i wnosi czynny wkład w 
działania organizacji międzynarodowych 
zajmujących się rybołówstwem, w tym 
regionalnych organizacji ds. rybołówstwa, 
zgodnie z międzynarodowymi 
zobowiązaniami i celami politycznymi 
oraz spójnie z celami ustanowionymi w art. 
2 i 3. 

Or. en

Uzasadnienie
UE musi proaktywnie promować sprawdzone rozwiązania w zarządzaniu rybołówstwem na 
świecie.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Porozumienia w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem przewidują, że statki 
rybackie UE mogą działać na wodach 
państwa trzeciego, wyłącznie jeśli 
posiadają upoważnienie do połowów 
wydane zgodnie z procedurą ustaloną 
przez obie strony porozumienia.

Or. en

Uzasadnienie
Należy dopilnować, aby statki UE mogły dokonywać połowów wyłącznie pod warunkiem 
zachowania zgodności z zasadami i warunkami porozumienia oraz aby nie mogły zawierać 
porozumień prywatnych, które mogłyby określać mniej rygorystyczne wymogi.
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Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Upoważnienia do połowów 
wydawanego zgodnie z warunkami 
porozumienia w sprawie zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem nie można 
udzielić statkom rybackim pływającym 
wcześniej pod banderą Unii w ciągu 24 
miesięcy przed złożeniem wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Podobno istniało wiele przypadków, w których statki UE zmieniały banderę, aby obejść 
postanowienia porozumień o partnerstwie w dziedzinie rybołówstwa. Praktykę tę należy 
ograniczyć w jak największym możliwym stopniu.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Poszanowanie zasad 
demokratycznych, zasady rządów prawa i 
praw człowieka, określonych w 
Powszechnej deklaracji praw człowieka, 
stanowią istotny element porozumień w 
sprawie zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem, które zawierają szczególne 
postanowienia dotyczące praw człowieka.

Or. en
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Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. Od dnia 1 stycznia 2015 r. unijne 
statki rybackie nie podejmują działalności 
połowowej na wodach państw trzecich, 
jeżeli nie jest ona zgodna z warunkami 
porozumienia w sprawie zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to istotne, aby UE dawała przykład poprzez pilnowanie, by jej działania na wodach 
światowych opierały się na przepisach i były zgodne z prawem.

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwiększenie konkurencyjności sektora 
akwakultury oraz wsparcie jego rozwoju i 
innowacji;

a) zwiększenie jakości, zrównoważonego 
rozwoju i konkurencyjności sektora 
akwakultury oraz wsparcie jego rozwoju i 
innowacji;

Or. en

Uzasadnienie
Wykazanie jakości i zrównoważonego rozwoju akwakultury jest istotne, jeżeli społeczeństwo 
ma mieć zaufanie, a branża ma działać z powodzeniem. Należy uwzględnić takie kwestie jak 
łańcuch żywnościowy, stosowanie antybiotyków i zrzuty.
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Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) ograniczenie ilości paszy dla zwierząt 
akwakultury, uzyskiwanej z połowów 
gatunków wolno żyjących do poziomów, 
które nie zagrażają osiągnięciu celów 
określonych w art. 10 lub do 
zrównoważonego poziomu praktyk 
połowowych stosowanych na innych 
obszarach na świecie.

Or. en

Uzasadnienie
Wytyczne muszą uwzględniać najbardziej krytykowany element akwakultury, a mianowicie to, 
że wykorzystanie paszy w akwakulturze wymagające większej wagi ryb niż wytwarza produkt 
końcowy nie może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. Wytyczne muszą w 
szczególności prowadzić do tego, by potrzeby akwakultury nie zagrażały maksymalnemu 
podtrzymywalnemu połowowi w rybołówstwie konwencjonalnym.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera db) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) zapewnienie zgodności działalności 
związanej z akwakulturą z celami 
dyrektywy 2008/56/WE.

Or. en

Uzasadnienie
Zanieczyszczenie z gospodarstw hodowli ryb jest dużym powodem do obaw i może zagrozić 
ekosystemowi morskiemu i dobremu stanowi rybołówstwa konwencjonalnego. Spełnienie 
wymogów dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej ma istotne znaczenie.
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Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera dc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) zapobieganie niekorzystnym zmianom 
w powiązanych ekosystemach.

Or. en

Uzasadnienie
Odrzuty z akwakultury mogą być szkodliwe zarówno dla środowiska morskiego, jak i dla 
środowiska słodkowodnego i muszą być kontrolowane.

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wskaźniki zrównoważonego rozwoju 
środowiskowego, gospodarczego i 
społecznego;

c) wskaźniki jakości oraz 
zrównoważonego rozwoju 
środowiskowego, gospodarczego i 
społecznego;

Or. en

Uzasadnienie
Wykazanie jakości i zrównoważonego rozwoju akwakultury jest istotne, jeżeli społeczeństwo 
ma mieć zaufanie, a branża ma działać z powodzeniem. Należy uwzględnić takie kwestie jak 
łańcuch żywnościowy, stosowanie antybiotyków i zrzuty.
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Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unijną pomoc finansową można przyznać 
w celu przyczynienia się do osiągnięcia 
celów określonych w art. 2 i 3.

Unijną pomoc finansową przyznaje się 
wyłącznie na działania i inicjatywy zgodne 
z celami określonymi w art. 2 i 3.

Or. en

Uzasadnienie
Unijna pomoc finansowa musi być uzależniona od zgodności z celami rozporządzenia.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nieprzestrzeganie przez państwa 
członkowskie przepisów wspólnej polityki 
rybołówstwa może spowodować 
przerwanie lub zawieszenie płatności lub 
zastosowanie korekty finansowej unijnej 
pomocy finansowej w ramach wspólnej 
polityki rybołówstwa. Takie środki są 
proporcjonalne do charakteru, zakresu, 
czasu trwania i liczby powtórzeń 
stwierdzonej niezgodności.

2. Nieprzestrzeganie przez państwa 
członkowskie przepisów wspólnej polityki 
rybołówstwa powoduje przerwanie lub 
zawieszenie płatności lub zastosowanie 
korekty finansowej unijnej pomocy 
finansowej w ramach wspólnej polityki 
rybołówstwa. Takie środki są 
proporcjonalne do charakteru, zakresu, 
czasu trwania i liczby powtórzeń 
stwierdzonej niezgodności.

Or. en

Uzasadnienie
Unijna pomoc finansowa musi być uzależniona od przestrzegania przepisów rozporządzenia.
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Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Unijna pomoc finansowa na rzecz 
podmiotów gospodarczych jest uzależniona 
od przestrzegania przez podmioty 
przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.

1. Unijna pomoc finansowa na rzecz 
podmiotów gospodarczych jest uzależniona 
od przestrzegania przez podmioty 
przepisów wspólnej polityki rybołówstwa i 
ich działania zgodnie z jej celami.

Or. en

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Poważne naruszenia przepisów wspólnej 
polityki rybołówstwa przez podmioty 
gospodarcze spowodują tymczasowy lub 
trwały zakaz dostępu do unijnej pomocy 
finansowej lub zastosowanie obniżek 
finansowych. Takie środki są 
proporcjonalne do charakteru, zakresu, 
czasu trwania i liczby powtórzeń 
poważnych naruszeń.

2. Poważne naruszenia przepisów wspólnej 
polityki rybołówstwa przez podmioty 
gospodarcze w ciągu trzech lat po 
przyznaniu im unijnej pomocy finansowej 
spowodują tymczasowy lub trwały zakaz 
dostępu do unijnej pomocy finansowej,
zastosowanie obniżek finansowych oraz 
zwrot całości lub części przyznanej 
wcześniej unijnej pomocy finansowej. 
Takie środki są proporcjonalne do 
charakteru, zakresu, czasu trwania i liczby 
powtórzeń poważnych naruszeń.

Or. en

Uzasadnienie
Pomocy publicznej nie należy przyznawać podmiotom gospodarczym poważnie naruszającym 
przepisy wspólnej polityki rybołówstwa. 
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Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie gwarantują, że 
unijna pomoc finansowa jest przyznawana 
wyłącznie w przypadku, gdy na 
zainteresowany podmiot gospodarczy nie 
nałożono żadnych sankcji za poważne 
naruszenia w ciągu 1 roku przed datą 
wniosku o unijną pomoc finansową.

3. Państwa członkowskie gwarantują, że 
unijna pomoc finansowa jest przyznawana 
wyłącznie w przypadku, gdy na 
zainteresowany podmiot gospodarczy nie 
nałożono żadnych sankcji za poważne 
naruszenia w ciągu trzech lat przed datą 
wniosku o unijną pomoc finansową.

Or. en

Uzasadnienie
„Poważne naruszenia” są z definicji faktycznie poważne, a jeżeli sankcje są zagwarantowane, 
muszą być autentycznie odstraszające.

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W przypadku wypłacenia przez 
państwo członkowskie lub Komisję 
pomocy na wycofanie statku z eksploatacji 
wszelka unijna pomoc finansowa 
wypłacona w ciągu poprzednich trzech lat 
w związku z modernizacją lub 
ulepszeniem tego statku podlega zwrotowi.

Or. en

Uzasadnienie
Komisja proponuje, aby pomoc na wycofanie z eksploatacji nie była już wypłacana, zatem 
jeśli takie będą uzgodnienia, poprawka stanie się zbędna. W przeciwnym razie pomaga ona 
zapewnić ochronę wykorzystania funduszy publicznych.


