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Poprawka 1688
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 18 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmujące środki 
ochronne na podstawie art. 17 ust. 1 
zgłaszają takie środki Komisji, innym 
zainteresowanym państwom 
członkowskim i odpowiednim komitetom 
doradczym.

Państwa członkowskie przyjmujące środki 
ochronne na podstawie art. 17 ust. 1 
zawiadamiają Komisję, inne 
zainteresowane państwa członkowskie i 
odpowiednie komitety doradcze, które 
biorą udział w procesie podejmowania 
decyzji dotyczącym takich środków.

Or. pt

Poprawka 1689
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 18 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmujące środki 
ochronne na podstawie art. 17 ust. 1
zgłaszają takie środki Komisji, innym 
zainteresowanym państwom członkowskim 
i odpowiednim komitetom doradczym. 

Państwa członkowskie przyjmujące środki 
ochronne czynią to we współpracy z 
właściwymi władzami regionalnymi i 
odpowiednimi RAC. Jest to najlepszy 
sposób na dopilnowanie, by takie środki
były dopasowane do konkretnych 
właściwości poszczególnych łowisk, 
różnych rodzajów praktyk połowowych, a 
także potrzeb poszczególnych obszarów 
czy regionów. Zgłaszają one takie środki
Komisji oraz innym zainteresowanym 
państwom członkowskim zgodnie z 
przepisami niniejszego rozporządzenia. 

Or. es
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Poprawka 1690
Carmen Fraga Estévez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 skreślony
Ocena
Komisja może w każdej chwili momencie 
przeprowadzić ocenę zgodności i 
skuteczności środków ochronnych 
przyjętych przez państwa członkowskie na 
podstawie art. 17 ust. 1.

Or. es

Poprawka 1691
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 skreślony
Ocena
Komisja może w każdej chwili momencie 
przeprowadzić ocenę zgodności i 
skuteczności środków ochronnych
przyjętych przez państwa członkowskie na 
podstawie art. 17 ust. 1.

Or. en

Poprawka 1692
Estelle Grelier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 19 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może w każdej chwili momencie
przeprowadzić ocenę zgodności i 
skuteczności środków ochronnych 
przyjętych przez państwa członkowskie na 
podstawie art. 17 ust. 1.

Komisja może w każdej chwili 
przeprowadzić ocenę zgodności i 
skuteczności środków ochronnych 
przyjętych przez państwa członkowskie na 
podstawie art. 17 ust. 1, korzystając z 
wiedzy fachowej STECF.

Or. fr

Poprawka 1693
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 19 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może w każdej chwili momencie
przeprowadzić ocenę zgodności i 
skuteczności środków ochronnych 
przyjętych przez państwa członkowskie na 
podstawie art. 17 ust. 1.

Komisja od 2015 r. sporządza okresowo co 
najmniej raz na trzy lata ocenę wdrażania,
zgodności i skuteczności środków 
ochronnych przyjętych przez państwa 
członkowskie na podstawie art. 17 ust. 1, 
której wyniki będą publicznie dostępne.

Or. en

Poprawka 1694
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 19 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może w każdej chwili momencie
przeprowadzić ocenę zgodności i 
skuteczności środków ochronnych 
przyjętych przez państwa członkowskie na 
podstawie art. 17 ust. 1.

Komisja może w każdej chwili
przeprowadzić ocenę zgodności i 
skuteczności środków ochronnych 
przyjętych przez państwa członkowskie na 
podstawie art. 18 ust. 2 lub 3 i w każdym 
przypadku dokonuje oceny i przedstawia 
sprawozdanie dotyczące tych kwestii nie 
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rzadziej niż raz na trzy lata lub zgodnie z 
wymogiem przewidzianym w odpowiednim 
planie wieloletnim.

Or. en

Poprawka 1695
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 19 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może w każdej chwili momencie
przeprowadzić ocenę zgodności i 
skuteczności środków ochronnych 
przyjętych przez państwa członkowskie na 
podstawie art. 17 ust. 1.

Komisja może w każdej chwili 
przeprowadzić ocenę przestrzegania 
przepisów, spójności, zgodności i 
skuteczności środków ochronnych 
przyjętych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 17 ust. 1.

Or. es

Poprawka 1696
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ocenia, czy przyjęte środki są 
spójne z planami wieloletnimi i zgodne 
z przepisami określonymi w art. 17 oraz 
z celami określonymi w art. 2 i 3.

Or. en

Uzasadnienie

Plany wieloletnie stanowią ramy orientacyjne dla wszelkich środków ochronnych 
przyjmowanych przez państwa członkowskie. Za pomocą proponowanej oceny Komisja 
powinna zapewnić spójność pomiędzy środkami ochronnymi przyjętymi przez państwa 
członkowskie a odpowiednimi planami wieloletnimi.
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Poprawka 1697
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Począwszy od 2015 r. Komisja sporządza 
co trzy lata ocenę planów wieloletnich 
oraz dba o to, aby wynikające z niej 
informacje uwzględniono w zmienionych 
planach.

Or. en

Poprawka 1698
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja publikuje wszystkie oceny 
przeprowadzone na podstawie niniejszego 
artykułu oraz udostępnia publicznie 
dotyczące ich informacje poprzez 
opublikowanie ich na odpowiednich 
stronach lub podanie bezpośredniego 
łącza do nich. W odniesieniu do dostępu 
do informacji o środowisku zastosowanie 
mają rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 i 
1367/2006.
Osoby fizyczne lub prawne,
a) które odczuły lub prawdopodobnie 
odczują skutki tej decyzji lub
b) posiadają wystarczający interes w 
przedmiocie decyzji,
mają prawo zażądać wewnętrznego 
przeglądu decyzji Komisji.
W tym przypadku interes każdej 
organizacji pozarządowej promującej 
ochronę środowiska lub interes 
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gospodarczy i społeczny rybaków oraz 
spełniającej wymogi określone w art. 4 lit. 
d) jest uznawany za wystarczający w 
rozumieniu lit. b).
Decyzja Komisji w sprawie każdego tego 
typu wniosku o wewnętrzny przegląd 
podejmowana jest w terminie dwóch 
miesięcy od złożenia wniosku i odsyłana 
do wnioskodawcy.

Or. en

Poprawka 1699
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 19 – ustęp 1 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustala proporcjonalne, 
odstraszające i skuteczne kary za 
nieprzestrzeganie przepisów.

Or. en

Poprawka 1700
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 19 – ustęp 1 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Zgodnie z właściwym obowiązującym 
prawodawstwem Unii zainteresowane 
państwa członkowskie dbają o to, aby na 
wczesnym etapie skutecznie umożliwić 
wszystkim zainteresowanym stronom 
uczestniczenie w opracowywaniu i 
ustalaniu środków ochronnych na mocy 
wyżej wspomnianych art. 17 i 18, w miarę 
możliwości z uwzględnieniem istniejących 
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organów lub instrumentów 
zarządzających, w tym regionalnych 
konwencji morskich oraz naukowych 
organów doradczych i komitetów 
doradczych.
2. Aby umożliwić zgłaszanie uwag, 
państwa członkowskie publikują i 
udostępniają publicznie streszczenia 
wniosków w sprawie środków 
ochronnych, które mają zostać 
przedsięwzięte na mocy art. 17, również 
poprzez umieszczenie ich na 
odpowiednich stronach internetowych lub 
udostępnienie bezpośredniego łącza do 
nich.
3. Zgodnie z dyrektywą 2007/2/WE 
państwa członkowskie zapewniają 
Komisji, do celów wykonywania przez nią 
zadań związanych ze wspólną polityką 
rybołówstwa, prawo do dostępu i 
korzystania z materiałów przygotowanych 
w związku z opracowaniem i 
wprowadzaniem w życie krajowych 
środków ochronnych zgodnie z art. 19.
4. W odniesieniu do dostępu do informacji 
o środowisku zastosowanie mają 
dyrektywa 2003/4/WE oraz 
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 i 
1367/2006.
Osoby fizyczne lub prawne,
a) które odczuły lub prawdopodobnie 
odczują skutki tej decyzji lub
b) posiadają wystarczający interes w 
przedmiocie decyzji lub ewentualnie
c) stwierdzają naruszenie prawa, w 
przypadku gdy administracyjne procedury 
prawne państwa członkowskiego 
wymagają tego jako warunku 
koniecznego,
mają prawo zażądać od właściwego 
organu państwa członkowskiego 
wewnętrznego przeglądu decyzji Komisji 
zgodnie z niniejszym artykułem.
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Państwa członkowskie określają, czym jest 
„wystarczający interes” i „naruszenie 
prawa”.
W tym przypadku interes każdej 
organizacji pozarządowej promującej 
ochronę środowiska lub interes 
gospodarczy i społeczny rybaków oraz 
spełniającej wymogi określone w prawie 
krajowym jest uznawany za wystarczający 
w rozumieniu lit. b). Organizacja ta 
powinna również dysponować prawami, 
które mogą zostać naruszone do celów 
określonych w lit. c).
Wobec decyzji właściwego organu osoby 
wymienione w niniejszym ustępie mają 
dostęp do sądu lub innego niezależnego i 
bezstronnego organu publicznego 
mającego uprawnienia do dokonywania 
przeglądu zgodności decyzji pod względem 
proceduralnej i merytorycznej zgodności z 
prawem. Państwa członkowskie wskazują 
sąd lub organ mający uprawnienia do 
rozpatrzenia sprawy.

Or. en

Poprawka 1701
Estelle Grelier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20 skreślony
Domyślne środki ochronne przyjmowane 
w ramach planów wieloletnich
1. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania 
środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli 
państwa członkowskie upoważnione do 
podejmowania środków zgodnie z art. 17 
nie zgłoszą tych środków Komisji w
terminie trzech miesięcy po dacie wejścia 
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w życie planu wieloletniego.
2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania 
środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli
a) środki państw członkowskich zostaną 
uznane za niezgodne z celami planu 
wieloletniego na podstawie oceny 
przeprowadzonej na mocy art. 19 lub
b) środki państw członkowskich zostaną 
uznane za niezgodne z celami planu 
wieloletniego i niespełniające skutecznie
wymiernych celów ustanowionych w 
planach wieloletnich na podstawie oceny 
przeprowadzonej na mocy art. 19 lub
c) uruchomiono zabezpieczenia 
ustanowione zgodnie z art. 11 ppkt (i).
3. Środki ochronne przyjęte przez Komisję 
mają na celu zapewnienie osiągnięcia 
zadań i celów ustanowionych w planie 
wieloletnim. Z chwilą przyjęcia przez 
Komisję aktu delegowanego środki państw 
członkowskich tracą moc.

Or. fr

Poprawka 1702
Carmen Fraga Estévez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20 skreślony
Domyślne środki ochronne przyjmowane 
w ramach planów wieloletnich
1. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania 
środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli 
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państwa członkowskie upoważnione do 
podejmowania środków zgodnie z art. 17 
nie zgłoszą tych środków Komisji w 
terminie trzech miesięcy po dacie wejścia 
w życie planu wieloletniego.
2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania 
środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli
a) Środki państw członkowskich zostaną 
uznane za niezgodne z celami planu 
wieloletniego na podstawie oceny 
przeprowadzonej na mocy art. 19 lub
b) Środki państw członkowskich zostaną 
uznane za niezgodne z celami planu 
wieloletniego i niespełniające skutecznie 
wymiernych celów ustanowionych w 
planach wieloletnich na podstawie oceny 
przeprowadzonej na mocy art. 19 lub
c) uruchomiono zabezpieczenia 
ustanowione zgodnie z art. 11 ppkt (i).
3. Środki ochronne przyjęte przez Komisję 
mają na celu zapewnienie osiągnięcia 
zadań i celów ustanowionych w planie 
wieloletnim. Z chwilą przyjęcia przez 
Komisję aktu delegowanego środki państw 
członkowskich tracą moc.

Or. es

Poprawka 1703
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20 skreślony
Domyślne środki ochronne przyjmowane 
w ramach planów wieloletnich
1. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania 
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środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli 
państwa członkowskie upoważnione do 
podejmowania środków zgodnie z art. 17 
nie zgłoszą tych środków Komisji w 
terminie trzech miesięcy po dacie wejścia 
w życie planu wieloletniego.
2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania 
środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli
a) środki państw członkowskich zostaną 
uznane za niezgodne z celami planu 
wieloletniego na podstawie oceny 
przeprowadzonej na mocy art. 19 lub
b) środki państw członkowskich zostaną 
uznane za niezgodne z celami planu 
wieloletniego i niespełniające skutecznie 
wymiernych celów ustanowionych w 
planach wieloletnich na podstawie oceny 
przeprowadzonej na mocy art. 19 lub
c) uruchomiono zabezpieczenia 
ustanowione zgodnie z art. 11 ppkt (i).
3. Środki ochronne przyjęte przez Komisję 
mają na celu zapewnienie osiągnięcia 
zadań i celów ustanowionych w planie 
wieloletnim. Z chwilą przyjęcia przez 
Komisję aktu delegowanego środki państw 
członkowskich tracą moc.

Or. fr

Poprawka 1704
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Domyślne środki ochronne przyjmowane 
w ramach planów wieloletnich

Środki ochronne przyjmowane w ramach 
planów wieloletnich
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Or. en

Uzasadnienie

Podczas sporządzania planów wieloletnich należy uwzględnić wszystkie plany dotyczące 
ochrony.

Poprawka 1705
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania 
środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli 
państwa członkowskie upoważnione do 
podejmowania środków zgodnie z art. 17 
nie zgłoszą tych środków Komisji w 
terminie trzech miesięcy po dacie wejścia 
w życie planu wieloletniego.

1. Zgodnie z zasadami przewidzianymi w 
Traktacie, Komisja przedstawia 
propozycję środków ochronnych w 
przypadku łowisk objętych planem 
wieloletnim, jeżeli

– wśród państw członkowskich
bezpośrednio zainteresowanych danym 
łowiskiem nie ma jednomyślności co do 
tego, jakie środki ochronne należy przyjąć 
w celu wdrożenia planu wieloletniego lub
– państwa członkowskie bezpośrednio 
zainteresowane danym łowiskiem nie 
zgłoszą tych środków Komisji w terminie 
sześciu miesięcy po dacie wejścia w życie 
planu wieloletniego lub
– środki państw członkowskich zostaną 
uznane za niezgodne z celami planu 
wieloletniego na podstawie oceny 
przeprowadzonej na mocy art. 19 lub
– środki państw członkowskich zostaną 
uznane za niezgodne z celami planu 
wieloletniego i niespełniające skutecznie 
wymiernych celów ustanowionych w 
planach wieloletnich na podstawie oceny 
przeprowadzonej na mocy art. 19 lub
– uruchomiono zabezpieczenia 
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ustanowione zgodnie z art. 11 ppkt (i).

Or. fr

Poprawka 1706
Dolores García-Hierro Caraballo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania 
środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli 
państwa członkowskie upoważnione do 
podejmowania środków zgodnie z art. 17 
nie zgłoszą tych środków Komisji w 
terminie trzech miesięcy po dacie wejścia 
w życie planu wieloletniego.

1. Po otrzymaniu opinii od Regionalnych 
Komitetów Doradczych (RAC) Rada i 
Parlament Europejski mogą upoważnić 
Komisję do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 55 w celu 
sprecyzowania środków ochronnych w 
przypadku łowisk objętych planem 
wieloletnim, jeżeli państwa członkowskie 
upoważnione do podejmowania środków 
zgodnie z art. 17 nie zgłoszą tych środków 
Komisji w terminie trzech miesięcy po 
dacie wejścia w życie planu wieloletniego.

Or. es

Poprawka 1707
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania 
środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli 
państwa członkowskie upoważnione do 
podejmowania środków zgodnie z art. 17 
nie zgłoszą tych środków Komisji w 
terminie trzech miesięcy po dacie wejścia 

1. Komisja przyjmuje akty delegowane
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania 
środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli 
państwa członkowskie zobowiązane lub 
upoważnione do podejmowania środków 
zgodnie z art. 17 nie zgłoszą tych środków 
Komisji w terminie trzech miesięcy po 
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w życie planu wieloletniego. dacie wejścia w życie planu wieloletniego.

Or. en

Poprawka 1708
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania 
środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli 
państwa członkowskie upoważnione do 
podejmowania środków zgodnie z art. 17 
nie zgłoszą tych środków Komisji w 
terminie trzech miesięcy po dacie wejścia 
w życie planu wieloletniego.

1. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania 
środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli 
państwa członkowskie upoważnione do
podejmowania środków zgodnie z art. 17 
nie zgłoszą tych środków Komisji w 
terminie sześciu miesięcy po dacie wejścia 
w życie planu wieloletniego.

Or. en

Poprawka 1709
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania 
środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli 
państwa członkowskie upoważnione do 
podejmowania środków zgodnie z art. 17 
nie zgłoszą tych środków Komisji w 
terminie trzech miesięcy po dacie wejścia 
w życie planu wieloletniego.

1. Komisja przyjmuje akty delegowane
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania 
środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli 
zainteresowane państwa członkowskie 
upoważnione i zobowiązane do 
ustanowienia i uzgodnienia środków 
ochronnych zgodnie z art. 17 nie zgłoszą 
tych środków Komisji w terminie trzech 
miesięcy po dacie wejścia w życie planu 
wieloletniego. Komisja przyjmuje 
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wspomniane akty delegowane, jeżeli 
zainteresowane państwa członkowskie
upoważnione i zobowiązane do 
ustanowienia i uzgodnienia środków 
ochronnych zgodnie z art. 17 nie zgłoszą 
tych środków Komisji w ciągu 12 miesięcy 
od dnia wejścia w życie planu 
wieloletniego.

Or. en

Poprawka 1710
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania 
środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli 
państwa członkowskie upoważnione do 
podejmowania środków zgodnie z art. 17 
nie zgłoszą tych środków Komisji w 
terminie trzech miesięcy po dacie wejścia 
w życie planu wieloletniego.

1. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55, po konsultacjach z 
komitetami doradczymi oraz z Komitetem 
Naukowo-Technicznym i Ekonomicznym 
ds. Rybołówstwa, w celu sprecyzowania 
środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli 
państwa członkowskie upoważnione do 
podejmowania środków zgodnie z art. 17 
nie zgłoszą tych środków Komisji w czasie 
przewidzianym na to w planie wieloletnim 
lub, jeżeli to nie nastąpi, w terminie trzech 
miesięcy po dacie wejścia w życie planu 
wieloletniego.

Or. es

Poprawka 1711
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest upoważniona do 1. Komisja jest upoważniona do 
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przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania 
środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli 
państwa członkowskie upoważnione do 
podejmowania środków zgodnie z art. 17 
nie zgłoszą tych środków Komisji w 
terminie trzech miesięcy po dacie wejścia 
w życie planu wieloletniego.

przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania 
środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli 
państwa członkowskie upoważnione do 
podejmowania środków zgodnie z art. 17 
nie zgłoszą tych środków Komisji w 
terminie trzech miesięcy po dacie wejścia 
w życie planu wieloletniego; jednak w 
sytuacji, w której środki ochronne łowisk 
objętych planem wieloletnim wymagają 
koordynacji i porozumienia kilku państw 
członkowskich, Komisja przyjmuje na 
siebie rolę podmiotu ułatwiającego ten 
proces i wydłuża określony wyżej okres o 
dodatkowy miesiąc wówczas, gdy w 
ramach owego procesu wyraźnie 
osiągnięto już daleko idące porozumienie.

Or. pt

Poprawka 1712
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania 
środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli 
państwa członkowskie upoważnione do 
podejmowania środków zgodnie z art. 17
nie zgłoszą tych środków Komisji w 
terminie trzech miesięcy po dacie wejścia 
w życie planu wieloletniego.

1. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania 
środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli 
państwa członkowskie upoważnione do 
podejmowania środków zgodnie z art. 18
nie zgłoszą tych środków Komisji w 
terminie trzech miesięcy po dacie wejścia 
w życie planu wieloletniego.

Or. es

Poprawka 1713
Luís Paulo Alves



AM\905830PL.doc 19/176 PE491.361v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania 
środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli 
państwa członkowskie upoważnione do 
podejmowania środków zgodnie z art. 17 
nie zgłoszą tych środków Komisji w 
terminie trzech miesięcy po dacie wejścia 
w życie planu wieloletniego.

1. Komisja bierze pod uwagę wiedzę 
specjalistyczną poszczególnych państw 
członkowskich przy przyjmowaniu aktów 
delegowanych zgodnie z art. 55 w celu 
sprecyzowania środków ochronnych w 
przypadku łowisk objętych planem 
wieloletnim, jeżeli państwa członkowskie 
upoważnione do podejmowania środków 
zgodnie z art. 17 nie zgłoszą tych środków 
Komisji w terminie sześciu miesięcy po 
dacie wejścia w życie planu wieloletniego.

Or. pt

Poprawka 1714
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania 
środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli

skreślony

a) środki państw członkowskich zostaną 
uznane za niezgodne z celami planu 
wieloletniego na podstawie oceny 
przeprowadzonej na mocy art. 19 lub
b) środki państw członkowskich zostaną 
uznane za niezgodne z celami planu 
wieloletniego i niespełniające skutecznie 
wymiernych celów ustanowionych w 
planach wieloletnich na podstawie oceny 
przeprowadzonej na mocy art. 19 lub
c) uruchomiono zabezpieczenia 
ustanowione zgodnie z art. 11 ppkt (i).
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Or. fr

Poprawka 1715
Dolores García-Hierro Caraballo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania
środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli

2. Po otrzymaniu opinii od Regionalnych 
Komitetów Doradczych (RAC) Rada i 
Parlament Europejski mogą upoważnić 
Komisję do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 55 w celu 
sprecyzowania środków ochronnych w 
przypadku łowisk objętych planem 
wieloletnim, jeżeli 

Or. es

Poprawka 1716
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania 
środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli

2. W przypadku gdy Komisja uzna, że:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta powiązana jest z niżej wspomnianą poprawką do art. 20 ust. 2 lit. c). Komisja 
nie powinna być uprawniona do jednostronnego odebrania uprawnień państwom 
członkowskim bez odpowiedniej procedury.
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Poprawka 1717
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania 
środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli

2. Komisja przyjmuje akty delegowane
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania 
środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli

Or. en

Poprawka 1718
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania 
środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli

2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55, po konsultacjach z 
komitetami doradczymi oraz z Komitetem 
Naukowo-Technicznym i Ekonomicznym 
ds. Rybołówstwa w celu sprecyzowania 
środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli

Or. es

Poprawka 1719
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania 

2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu sprecyzowania 
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środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, jeżeli

środków ochronnych w przypadku łowisk 
objętych planem wieloletnim, 
uwzględniając dostępne dane naukowe, 
jeżeli

Or. el

Poprawka 1720
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki państw członkowskich zostaną 
uznane za niezgodne z celami planu 
wieloletniego na podstawie oceny 
przeprowadzonej na mocy art. 19 lub

a) środki państw członkowskich są
niezgodne z celami planu wieloletniego na 
podstawie oceny przeprowadzonej na 
mocy art. 19 lub

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana formy gramatycznej powiązana z wyżej wspomnianą poprawką do wprowadzenia do 
art. 20 ust. 2.

Poprawka 1721
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środki państw członkowskich zostaną 
uznane za niezgodne z celami planu 
wieloletniego i niespełniające skutecznie 
wymiernych celów ustanowionych w 
planach wieloletnich na podstawie oceny 
przeprowadzonej na mocy art. 19 lub

b) środki państw członkowskich zostaną 
uznane za niezgodne z celami dotyczącymi 
zachowania lub odbudowy populacji stad 
powyżej poziomów umożliwiających 
uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu do 2015 r. 
i powyżej poziomów pozwalających 
wytworzyć maksymalny podtrzymywalny 
ekonomiczny połów do 2020 r. oraz 
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z celem osiągnięcia i utrzymania dobrego 
stanu środowiska do 2020 r. i
niespełniające skutecznie wymiernych 
celów ustanowionych w planach 
wieloletnich na podstawie oceny 
przeprowadzonej na mocy art. 19 lub

Or. en

Poprawka 1722
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środki państw członkowskich zostaną 
uznane za niezgodne z celami planu 
wieloletniego i niespełniające skutecznie 
wymiernych celów ustanowionych w 
planach wieloletnich na podstawie oceny 
przeprowadzonej na mocy art. 19 lub

b) środki państw członkowskich są
niezgodne z celami planu wieloletniego i 
niespełniające skutecznie wymiernych 
celów ustanowionych w planach 
wieloletnich na podstawie oceny 
przeprowadzonej na mocy art. 19 lub

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana formy gramatycznej powiązana z wyżej wspomnianą poprawką do wprowadzenia do 
art. 20 ust. 2.

Poprawka 1723
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uruchomiono zabezpieczenia 
ustanowione zgodnie z art. 11 ppkt (i).

c) uruchomiono zabezpieczenia 
ustanowione zgodnie z art. 11 lit. i).
Komisja powiadamia państwa 
członkowskie o swojej opinii na temat tych 
środków oraz uzasadnia, dlaczego uznała, 
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że są one niezgodne z planem wieloletnim 
i z jego celami i nie osiągają jego 
wymiernych celów lub wymagają 
uruchomienia zabezpieczeń 
ustanowionych zgodnie z art. 11 lit. i).

Or. en

Uzasadnienie

Komisja nie powinna być uprawniona do jednostronnego odebrania uprawnień państwom 
członkowskim bez odpowiedniej procedury. W pierwszej kolejności Komisja powinna 
wyjaśnić, dlaczego uważa środek zastosowany przez państwo członkowskie za nieskuteczny.
Państwo członkowskie powinno mieć następnie czas na poprawienie sytuacji.

Poprawka 1724
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ca) środki nie zostały przyjęte przez 
określone zainteresowane państwo 
członkowskie zgodnie z art. 18.

Or. en

Poprawka 1725
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku gdy Komisja wyda opinię 
na podstawie ust. 2, określone państwo 
członkowskie powinno w ciągu trzech 
miesięcy zmodyfikować swoje środki, tak 
aby spełniały one cele planu wieloletniego 
i były z nimi zgodne.
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Or. en

Uzasadnienie

Komisja nie powinna być uprawniona do jednostronnego odebrania uprawnień państwom 
członkowskim bez odpowiedniej procedury. W pierwszej kolejności Komisja powinna 
wyjaśnić, dlaczego uważa środek zastosowany przez państwo członkowskie za nieskuteczny.
Państwo członkowskie powinno mieć następnie czas na poprawienie sytuacji.

Poprawka 1726
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W przypadku gdy państwo 
członkowskie nie zmodyfikuje swoich 
środków zgodnie z ust. 2a, Komisja jest 
upoważniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 55 w celu 
sprecyzowania środków ochronnych w 
przypadku łowisk objętych planem 
wieloletnim.

Or. en

Poprawka 1727
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20 – ustęp 2c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Przed przyjęciem zgodnie z art. 55 
aktów delegowanych Komisja zasięga 
opinii odpowiedniego komitetu 
doradczego oraz Komitetu Naukowo-
Technicznego i Ekonomicznego ds. 
Rybołówstwa (STECF) w sprawie 
projektu środków wraz z uzasadnieniem.
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Or. en

Uzasadnienie

Jeśli Komisja odbiera uprawnienia państwom członkowskim powinna podlegać takim samym 
wymogom dotyczącym konsultacji z naukowcami i zainteresowanymi stronami jak państwa 
członkowskie.

Poprawka 1728
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20 – ustęp 2d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. Komisja w sposób należyty uwzględnia 
opinie przekazane przez stosowne 
komitety doradcze i STECF i w 
przypadku, gdy ostateczne przyjęte akty 
delegowane nie są zbieżne z tymi 
opiniami, przekazuje szczegółowe 
wyjaśnienia przyczyn tych rozbieżności. 
Komisja dokłada wszelkich starań, aby 
włączyć do tych konsultacji – na 
wczesnym etapie, w sposób otwarty i 
przejrzysty – inne stosowne 
zainteresowane strony z danego rodzaju 
rybołówstwa, aby określić poglądy i 
wnioski wszystkich zainteresowanych 
stron podczas przygotowywania 
przewidywanych środków.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja musi podać przyczyny rozbieżności opinii.

Poprawka 1729
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 20 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki ochronne przyjęte przez Komisję 
mają na celu zapewnienie osiągnięcia 
zadań i celów ustanowionych w planie 
wieloletnim. Z chwilą przyjęcia przez 
Komisję aktu delegowanego środki państw 
członkowskich tracą moc.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawki do art. 20 ust. 1, przywracającej zwykłą procedurę ustawodawczą 
w przypadku przyjmowania domyślnych środków ochronnych.

Poprawka 1730
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Bez uszczerbku dla przysługujących 
jej praw do inicjatywy Komisja przyjmuje 
akty delegowane lub wykonawcze na 
podstawie wspólnych zaleceń, w sprawie 
których istnieje porozumienie pomiędzy 
państwami członkowskimi mającymi 
bezpośrednie interesy zarządcze. 
Zalecenia te powinny być spójne z 
odpowiednim środkiem ochronnym lub 
planem wieloletnim.

Or. en

Poprawka 1731
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20a
Środki państw członkowskich na wypadek 

poważnego zagrożenia dla żywych 
zasobów morza

1. W oparciu o dowody poważnego 
zagrożenia dla ochrony żywych zasobów 
morza lub dla ekosystemu morskiego, 
które wymaga niezwłocznego działania, 
państwo członkowskie może podjąć 
decyzję o wprowadzeniu środków 
nadzwyczajnych służących zmniejszeniu 
zagrożenia. Powyższe środki 
nadzwyczajne nie mogą być stosowane 
dłużej niż sześć miesięcy. Dane państwo 
członkowskie może podjąć nową decyzję o 
przedłużeniu okresu stosowania środków 
nadzwyczajnych o nie więcej niż sześć 
miesięcy.
2. Państwo członkowskie powiadamia 
jednocześnie Komisję, inne państwa 
członkowskie i zainteresowane komitety 
doradcze o środkach nadzwyczajnych, o 
których mowa w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie współpracują ze swoim rybołówstwem ściślej niż Komisja i w związku 
z tym mają lepsze warunki do przedsięwzięcia środków nadzwyczajnych. Należy im nadać 
odpowiednie uprawnienia.

Poprawka 1732
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20a
W dziedzinie rybołówstwa instrumenty 
współzarządzania wdraża się z 
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odniesieniem do zasad regionalizacji i w 
oparciu o podejście oddolne, przy udziale 
najbliższych organów i przemysłu 
rybnego, instytutów naukowych i innych 
zainteresowanych stron. Należy 
promować udział RAC w procesie 
opracowywania środków regionalnych.

Or. es

Poprawka 1733
Carmen Fraga Estévez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – rozdział II – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ŚRODKI TECHNICZNE skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Należy skreślić „Rozdział II Środki techniczne”.

Poprawka 1734
Carmen Fraga Estévez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 21 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki techniczne Procedura przyjmowania środków 
technicznych

Or. es

Poprawka 1735
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 21 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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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 
odniesieniu do stad w wodach unijnych, w 
stosunku do których przydzielono im 
uprawnienia do połowów. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby 
przedmiotowe środki techniczne:

W ramach środków technicznych 
ustanowionych na mocy art. 14 państwa 
członkowskie bezpośrednio 
zainteresowane danym łowiskiem, w 
ścisłym porozumieniu z właściwymi 
komitetami doradczymi, uczestniczą w 
opracowywaniu środków zgodnych z tymi 
ramami, w których określa się środki 
techniczne mające zastosowanie do 
statków pływających pod ich banderą 
w odniesieniu do stad w wodach unijnych, 
w stosunku do których przydzielono im 
uprawnienia do połowów. Państwa 
członkowskie bezpośrednio 
zainteresowane danym łowiskiem
dopilnowują, aby przedmiotowe środki 
techniczne:

Or. fr

Poprawka 1736
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 21 – akapit pierwszy – wprowadzenie

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

Zgodnie ze środkami określonymi w
ramach środków technicznych 
ustanowionych na mocy art. 14 państwa 
członkowskie przyjmują środki zgodne z 
tymi ramami, w których określa się środki 
techniczne mające zastosowanie do 
statków pływających pod ich banderą. 
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedmiotowe środki techniczne:

Or. en
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Poprawka 1737
Carmen Fraga Estévez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 21 – akapit pierwszy – wprowadzenie

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

1. W ramach środków technicznych 
ustanowionych na mocy art. 14 regionalne 
grupy robocze ds. rybołówstwa mogą 
zostać upoważnione do przyjmowania, po 
konsultacji z właściwym komitetem 
doradczym, środków wchodzących w 
zakres ich kompetencji zgodnych z tymi 
ramami, w których określa się środki 
techniczne mające zastosowanie do 
statków pływających pod banderą danego 
państwa członkowskiego w odniesieniu do 
stad, w stosunku do których przydzielono 
im uprawnienia do połowów.

2. Regionalne grupy robocze ds. 
rybołówstwa dopilnowują, aby środki 
techniczne przyjęte na podstawie ust. 1:

Or. es

Uzasadnienie

Zmiana dotycząca regionalnych grup roboczych. 

Poprawka 1738
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 21 – akapit pierwszy – wprowadzenie

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 są upoważnione i 
zobowiązane do przyjmowania środków 
zgodnych z tymi ramami, w których 
określa się środki techniczne mające 
zastosowanie do statków pływających pod 
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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:

ich banderą 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

Poprawka 1739
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 21 – akapit pierwszy – wprowadzenie

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

1. W przypadku gdy ramy środków 
technicznych ustanowiono na mocy art. 
14, zainteresowane państwa członkowskie 
współpracują ze sobą oraz w miarę 
możliwości przeprowadzają konsultacje i 
koordynują działania z każdą 
zainteresowaną stroną trzecią w zakresie 
ustanawiania i uzgodnienia środków 
technicznych zgodnych z tymi ramami i 
wszelkimi zawartymi w nich terminami.

2. W przypadku gdy ramy środków 
technicznych ustanowiono na mocy art. 
14, który nie ma zastosowania do danego 
obszaru geograficznego, państwa 
członkowskie ustanawiają środki 
techniczne, które mają prawo przyjąć na 
podstawie ram środków technicznych, 
zgodne z tymi ramami i wszelkimi 
zawartymi w nich terminami.
3. Zainteresowane państwa członkowskie 
określone w ust. 1 oraz określone w ust. 2 
państwa członkowskie, których dotyczą 
środki techniczne, dopilnowują, aby 
przedmiotowe środki techniczne były 
ustanawiane zgodnie z powyższymi 
punktami.
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Or. en

Poprawka 1740
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 21 – akapit pierwszy – wprowadzenie

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

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

Or. es

Poprawka 1741
Bastiaan Belder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 21 – akapit pierwszy – wprowadzenie

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

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 
odniesieniu do stad w wodach unijnych, w 
stosunku do których przydzielono im 
uprawnienia do połowów, pod warunkiem 
że uwzględnią w odpowiedni sposób opinie 
określonych komitetów doradczych i 
zainteresowanych stron. Państwa 
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członkowskie dopilnowują, aby 
przedmiotowe środki techniczne:

Or. en

Poprawka 1742
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 21 – akapit pierwszy – wprowadzenie

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

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

Or. el

Poprawka 1743
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 21 – akapit pierwszy – wprowadzenie

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 
odniesieniu do stad w wodach unijnych, w 
stosunku do których przydzielono im 
uprawnienia do połowów. Państwa 

W ramach środków technicznych 
ustanowionych na mocy art. 14 państwa 
członkowskie mogą zostać upoważnione 
do przyjmowania, wraz z władzami 
regionalnymi i RAC, środków zgodnych z 
tymi ramami, w których określa się środki 
techniczne mające zastosowanie do 
statków pływających pod ich banderą w 
odniesieniu do stad w wodach unijnych, w 
stosunku do których przydzielono im 
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członkowskie dopilnowują, aby 
przedmiotowe środki techniczne:

uprawnienia do połowów. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby 
przedmiotowe środki techniczne:

Or. es

Poprawka 1744
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 21 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) były nie mniej rygorystyczne niż środki 
istniejące w prawodawstwie unijnym.

d) nie stały w sprzeczności i były spójne ze 
środkami istniejącymi w prawodawstwie 
unijnym.

Or. pt

Poprawka 1745
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 21 – akapit pierwszy – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) 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

Powołano się na dyrektywę ptasią i siedliskową. W art. 2 rozporządzenia w sprawie WPRyb 
stwierdzono, że WPRyb integruje wymogi wynikające z unijnego prawodawstwa dotyczącego 
środowiska. Ta poprawka określa środki potrzebne do ochrony różnorodności biologicznej 
przed wpływem działalności połowowej.
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Poprawka 1746
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 21 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja uzna, że dane państwo 
członkowskie nie osiągnęło w 
wyznaczonych ramach czasowych 
wyników, do których środki wprowadzone 
w niniejszym artykule mają w założeniu 
prowadzić, skutkuje to w następnym roku 
lub w kolejnych latach ograniczeniem 
uprawnień do połowów przydzielonych 
temu państwu członkowskiemu przez Unię 
[na mocy art. 16] oraz przerwaniem lub 
zawieszeniem płatności na rzecz tego 
państwa członkowskiego bądź 
zastosowaniem korekty unijnej pomocy 
finansowej w ramach wspólnej polityki 
rybołówstwa [na mocy art. 50]. Środki te 
są proporcjonalne do charakteru, zakresu, 
czasu trwania i liczby powtórzeń 
stwierdzonej niezgodności.

Or. en

Poprawka 1747
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 21 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie jednomyślności państw 
członkowskich bezpośrednio 
zainteresowanych danym łowiskiem co do 
tego, jakie środki należy przyjąć w celu 
wdrożenia środków technicznych, i po 
zasięgnięciu opinii odpowiednich 
komitetów doradczych przedmiotowe 
środki są wdrażane ściśle w drodze aktów 
wykonawczych. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
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art. 56.

Or. fr

Poprawka 1748
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 21 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwu członkowskiemu nie uda 
się osiągnąć określonych wyników za 
pomocą środków wdrożonych zgodnie z 
niniejszym artykułem, następuje 
przerwanie lub zawieszenie unijnej 
pomocy finansowej udzielanej państwom 
członkowskim w ramach wspólnej polityki 
rybołówstwa.

Or. en

Poprawka 1749
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 21 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie braku wśród państw 
członkowskich bezpośrednio 
zainteresowanych danym łowiskiem 
jednomyślności co do tego, jakie środki 
należy przyjąć w celu wdrożenia środków 
technicznych, i po zasięgnięciu opinii 
właściwych komitetów doradczych 
Komisja przedstawia propozycję środków 
zgodnie z zasadami przewidzianymi w 
Traktacie.

Or. fr
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Poprawka 1750
Carmen Fraga Estévez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22 skreślony
Zgłaszanie środków technicznych państw 
członkowskich
Państwa członkowskie przyjmujące środki 
techniczne na podstawie art. 21 zgłaszają 
takie środki Komisji, innym 
zainteresowanym państwom 
członkowskim i odpowiednim komitetom 
doradczym.

Or. es

Uzasadnienie

Takie zgłaszanie nie jest już niezbędne, gdyż akty delegowane nie będą już stosowane, zaś 
proponowana procedura to procedura współdecyzji.

Poprawka 1751
Dolores García-Hierro Caraballo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 22 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmujące środki 
techniczne na podstawie art. 21 zgłaszają 
takie środki Komisji, innym 
zainteresowanym państwom członkowskim 
i odpowiednim komitetom doradczym.

Państwa członkowskie przyjmujące środki 
techniczne na podstawie art. 21 zgłaszają 
takie środki Komisji, innym 
zainteresowanym państwom członkowskim 
i odpowiednim komitetom doradczym, 
nawet jeżeli środki te będą miały 
zastosowanie tylko wobec statków 
pływających pod banderą przyjmującego 
państwa członkowskiego.

Or. es
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Poprawka 1752
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 22 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmujące środki 
techniczne na podstawie art. 21 zgłaszają
takie środki Komisji, innym 
zainteresowanym państwom 
członkowskim i odpowiednim komitetom 
doradczym.

1. Państwa członkowskie ustanawiające
środki techniczne na podstawie art. 21 
zgłaszają Komisji, innym państwom 
członkowskim, zainteresowanym stronom 
trzecim i odpowiednim komitetom 
doradczym takie zaproponowane środki 
zgodnie z ewentualnymi ustaleniami 
pomiędzy niektórymi lub wszystkimi 
zainteresowanymi państwami 
członkowskimi w ciągu 12 miesięcy od 
wejścia w życie właściwych ram środków 
technicznych.

2. W przypadku gdy wspomniane środki 
techniczne uzgadniane są przez wszystkie 
zainteresowane państwa członkowskie 
zgodnie z art. 21 ust. 1 lub w przypadku 
gdy są przyjmowane przez dane państwo 
członkowskie zgodnie z art. 21 ust. 2, 
każde państwo członkowskie lub 
zainteresowane państwo członkowskie 
wprowadza w życie środki krajowe w celu 
wdrożenia uzgodnionych lub przyjętych 
środków technicznych oraz powiadamia o 
nich Komisję, inne państwa członkowskie, 
zainteresowane strony trzecie i 
odpowiednie komitety doradcze w ciągu 6 
miesięcy od wprowadzenia ich w życie.
3. W przypadku gdy wspomniane środki 
techniczne nie zostaną zaakceptowane 
przez wszystkie zainteresowane państwa 
członkowskie, wszystkie państwa 
członkowskie, które je zaakceptowały, z 
zastrzeżeniem niżej wspomnianego art. 24, 
wprowadzają środki krajowe w celu 
wdrożenia wspomnianych środków 
technicznych i powiadamiają o nich 
Komisję, inne państwa członkowskie, 
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zainteresowane strony trzecie oraz 
odpowiednie komitety doradcze w ciągu 6 
miesięcy od wprowadzenia ich w życie.
4. Komisja publikuje środki techniczne 
przyjęte na podstawie niniejszego artykułu 
oraz udostępnia publicznie dotyczące ich 
informacje poprzez opublikowanie ich na 
odpowiednich stronach lub podanie 
bezpośredniego łącza do nich. W 
odniesieniu do dostępu do informacji o 
środowisku zastosowanie mają 
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 i 
1367/2006.
Osoby fizyczne lub prawne,
a) które odczuły lub prawdopodobnie 
odczują skutki tej decyzji lub
b) posiadają wystarczający interes w 
przedmiocie decyzji lub ewentualnie
c) stwierdzają naruszenie prawa, w 
przypadku gdy administracyjne procedury 
prawne państwa członkowskiego 
wymagają tego jako warunku 
koniecznego,
mają prawo zażądać od właściwego 
organu państwa członkowskiego 
wewnętrznego przeglądu decyzji Komisji 
zgodnie z niniejszym artykułem.
Państwa członkowskie określają, czym jest 
„wystarczający interes” i „naruszenie 
prawa”.
W tym przypadku interes każdej 
organizacji pozarządowej promującej 
ochronę środowiska lub interes 
gospodarczy i społeczny rybaków oraz 
spełniającej wymogi określone w prawie 
krajowym jest uznawany za wystarczający 
w rozumieniu lit. b). Organizacja ta 
powinna również dysponować prawami, 
które mogą zostać naruszone do celów 
określonych w lit. c).
Wobec decyzji właściwego organu osoby 
wymienione w niniejszym ustępie mają 
dostęp do sądu lub innego niezależnego i 
bezstronnego organu publicznego 
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mającego uprawnienia do dokonywania 
przeglądu zgodności decyzji pod względem 
proceduralnej i merytorycznej zgodności z 
prawem. Państwa członkowskie wskazują 
sąd lub organ mający uprawnienia do 
rozpatrzenia sprawy.
5. Państwo członkowskie nie ma prawa 
korzystać z uprawnień do połowów ani 
prowadzić żadnej działalności połowowej 
w odniesieniu do stad lub określonego 
obszaru geograficznego objętego planem 
wieloletnim, chyba że i do czasu gdy 
środki techniczne zostaną:
a) uzgodnione przez zainteresowane 
państwo członkowskie lub przyjęte przez 
dane państwo członkowskie oraz 
wprowadzone w życie jako środki krajowe 
zgodnie z niniejszym artykułem lub
b) przyjęte przez Komisję na mocy art. 20 
mającego zastosowanie do tego państwa 
członkowskiego.
6. Jeżeli Komisja uzna, że dane państwo 
członkowskie nie osiągnęło w 
wyznaczonych ramach czasowych 
wyników, do których środki wprowadzone 
w niniejszym artykule mają w założeniu 
prowadzić, skutkuje to w następnym roku 
lub w kolejnych latach ograniczeniem 
uprawnień do połowów przydzielonych 
temu państwu członkowskiemu przez Unię 
[na mocy art. 16] oraz przerwaniem lub 
zawieszeniem płatności na rzecz tego 
państwa członkowskiego bądź 
zastosowaniem korekty unijnej pomocy 
finansowej w ramach wspólnej polityki 
rybołówstwa [na mocy art. 50]. Środki te 
są proporcjonalne do charakteru, zakresu, 
czasu trwania i liczby powtórzeń 
stwierdzonej niezgodności.

Or. en

Poprawka 1753
Maria do Céu Patrão Neves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 22 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmujące środki 
techniczne na podstawie art. 21 zgłaszają 
takie środki Komisji, innym 
zainteresowanym państwom członkowskim 
i odpowiednim komitetom doradczym.

Państwa członkowskie przyjmujące środki 
techniczne na podstawie art. 21 zgłaszają 
takie środki Komisji, innym 
zainteresowanym państwom członkowskim 
i odpowiednim komitetom doradczym, 
które uczestniczą w procesie 
podejmowania decyzji dotyczącym takich 
środków.

Or. pt

Poprawka 1754
Carmen Fraga Estévez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23 skreślony
Ocena

Komisja może w każdej chwili 
przeprowadzić ocenę zgodności i 
skuteczności środków technicznych 
przyjętych przez państwa członkowskie na 
podstawie art. 21.

Or. es

Poprawka 1755
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 23 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może w każdej chwili Komisja przeprowadza oceny wdrożenia



AM\905830PL.doc 43/176 PE491.361v01-00

PL

przeprowadzić ocenę zgodności i 
skuteczności środków technicznych 
przyjętych przez państwa członkowskie na 
podstawie art. 21.

zgodności i skuteczności środków 
technicznych przyjętych przez państwa 
członkowskie na podstawie art. 21 w 2015 
r. a następnie co najmniej raz na trzy lata; 
wyniki tych ocen są udostępniane 
publicznie.

Or. en

Poprawka 1756
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 23 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może w każdej chwili 
przeprowadzić ocenę zgodności i 
skuteczności środków technicznych 
przyjętych przez państwa członkowskie na 
podstawie art. 21.

Komisja może w każdej chwili 
przeprowadzić ocenę zgodności i 
skuteczności środków technicznych 
przyjętych przez państwa członkowskie na 
podstawie art. 22 ust. 2 lub 3 oraz w 
każdym przypadku ocenia je i sporządza z 
nich sprawozdania nie rzadziej niż raz na 
trzy lata lub zgodnie z wymogami 
określonymi w stosownych ramach 
środków technicznych.

Or. en

Poprawka 1757
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 23 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może w każdej chwili 
przeprowadzić ocenę zgodności i 
skuteczności środków technicznych 
przyjętych przez państwa członkowskie na 
podstawie art. 21.

Komisja może w każdej chwili 
przeprowadzić ocenę zgodności i 
skuteczności środków technicznych 
przyjętych przez państwa członkowskie na 
podstawie art. 21. Ustalenia z takich ocen 
zostaną włączone do ogólnego 
sprawozdania z oceny środków 
technicznych przyjętych przez państwa 
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członkowskie, które Komisja co trzy lata 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. es

Poprawka 1758
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 23 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja publikuje wszystkie oceny 
przeprowadzone na podstawie niniejszego 
artykułu oraz udostępnia publicznie 
dotyczące ich informacje poprzez 
opublikowanie ich na odpowiednich 
stronach lub podanie bezpośredniego 
łącza do nich. W odniesieniu do dostępu 
do informacji o środowisku zastosowanie 
mają rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 i 
1367/2006.
Osoby fizyczne lub prawne,
a) które odczuły lub prawdopodobnie 
odczują skutki tej decyzji lub
b) posiadają wystarczający interes w 
przedmiocie decyzji,
mają prawo zażądać wewnętrznego 
przeglądu decyzji Komisji.
W tym przypadku interes każdej 
organizacji pozarządowej promującej 
ochronę środowiska lub interes 
gospodarczy i społeczny rybaków oraz 
spełniającej wymogi określone w art. 4 lit. 
d) jest uznawany za wystarczający w 
rozumieniu lit. b).
Decyzja Komisji w sprawie każdego tego 
typu wniosku o wewnętrzny przegląd 
podejmowana jest w terminie dwóch 
miesięcy od złożenia wniosku i odsyłana 
do wnioskodawcy.
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Or. en

Poprawka 1759
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 23 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie ze stosownym obowiązującym 
prawodawstwem UE zainteresowane 
państwa członkowskie zgodnie z art. 21 
ust. 1 oraz pozostałe państwa 
członkowskie zgodnie z art. 21 ust. 2 dbają 
o to, aby na wczesnym etapie skutecznie 
umożliwić wszystkim zainteresowanym 
stronom uczestniczenie w opracowywaniu 
i ustalaniu środków technicznych na mocy 
wyżej wspomnianych art. 21 i 22 w miarę 
możliwości z uwzględnieniem istniejących 
organów lub instrumentów 
zarządzających, w tym regionalnych 
konwencji morskich, naukowych organów 
doradczych i komitetów doradczych.
 Aby umożliwić zgłoszenie uwag, państwa 
członkowskie publikują i udostępniają 
publicznie streszczenia środków 
ochronnych, które mają zostać 
przedsięwzięte na mocy art. 22, również 
poprzez umieszczenie ich na 
odpowiednich stronach internetowych lub 
udostępnienie bezpośredniego łącza do 
nich.
Zgodnie z dyrektywą 2007/2/WE państwa 
członkowskie zapewniają Komisji, do 
celów wykonywania przez nią zadań 
związanych ze wspólną polityką 
rybołówstwa, prawo do dostępu i 
korzystania z materiałów przygotowanych 
w związku z opracowaniem i 
wprowadzaniem w życie krajowych 
środków technicznych zgodnie z art. 22.
W odniesieniu do dostępu do informacji o 
środowisku zastosowanie mają dyrektywa 
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2003/4/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001 i 1367/2006.
Osoby fizyczne lub prawne,
a) które odczuły lub prawdopodobnie 
odczują skutki tej decyzji lub
b) posiadają wystarczający interes w 
przedmiocie decyzji lub ewentualnie
c) stwierdzają naruszenie prawa, w 
przypadku gdy administracyjne procedury 
prawne państwa członkowskiego 
wymagają tego jako warunku 
koniecznego,
mają prawo zażądać od właściwego 
organu państwa członkowskiego 
wewnętrznego przeglądu decyzji Komisji 
zgodnie z niniejszym artykułem.
Państwa członkowskie określają, czym jest 
„wystarczający interes” i „naruszenie 
prawa”.
W tym przypadku interes każdej 
organizacji pozarządowej promującej 
ochronę środowiska lub interes 
gospodarczy i społeczny rybaków oraz 
spełniającej wymogi określone w prawie 
krajowym jest uznawany za wystarczający 
w rozumieniu lit. b). Organizacja ta 
powinna również dysponować prawami, 
które mogą zostać naruszone do celów 
określonych w lit. c).
Wobec decyzji właściwego organu osoby 
wymienione w niniejszym akapicie mają 
dostęp do sądu lub innego niezależnego i 
bezstronnego organu publicznego 
mającego uprawnienia do dokonywania 
przeglądu zgodności decyzji pod względem 
proceduralnej i merytorycznej zgodności z 
prawem. Państwa członkowskie wskazują 
sąd lub organ mający uprawnienia do 
rozpatrzenia sprawy.

Or. en

Poprawka 1760
Estelle Grelier
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 skreślony
Domyślne środki przyjmowane zgodnie z 

ramami środków technicznych
1. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu określenia 
środków technicznych objętych ramami 
środków technicznych, jeżeli państwa 
członkowskie upoważnione do 
podejmowania środków zgodnie z art. 21 
nie zgłoszą tych środków Komisji w 
terminie trzech miesięcy po dacie wejścia 
w życie ram środków technicznych.
2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu określenia 
środków technicznych, jeżeli – na 
podstawie oceny przeprowadzonej na 
mocy art. 23 – środki uchwalone przez 
państwa członkowskie zostaną uznane za:
a) niezgodne z celami określonymi w 
ramach środków technicznych lub
b) niespełniające skutecznie celów 
określonych w ramach środków 
technicznych.
3. Środki techniczne przyjęte przez 
Komisję mają na celu zapewnienie 
osiągnięcia celów ram środków 
technicznych. Z chwilą przyjęcia przez 
Komisję aktu delegowanego środki państw 
członkowskich tracą moc.

Or. fr

Poprawka 1761
Carmen Fraga Estévez
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 skreślony
Domyślne środki przyjmowane zgodnie z 

ramami środków technicznych
1. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu określenia 
środków technicznych objętych ramami 
środków technicznych, jeżeli państwa 
członkowskie upoważnione do 
podejmowania środków zgodnie z art. 21 
nie zgłoszą tych środków Komisji w 
terminie trzech miesięcy po dacie wejścia 
w życie ram środków technicznych.
2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu określenia 
środków technicznych, jeżeli – na 
podstawie oceny przeprowadzonej na 
mocy art. 23 – środki uchwalone przez 
państwa członkowskie zostaną uznane za:
a) niezgodne z celami określonymi w 
ramach środków technicznych lub
b) niespełniające skutecznie celów 
określonych w ramach środków 
technicznych.
3. Środki techniczne przyjęte przez 
Komisję mają na celu zapewnienie 
osiągnięcia celów ram środków 
technicznych. Z chwilą przyjęcia przez 
Komisję aktu delegowanego środki państw 
członkowskich tracą moc.

Or. es

Uzasadnienie

Środki określone w niniejszym artykule to środki podstawowe i dlatego nie mogą wchodzić w 
zakres aktów delegowanych.
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Poprawka 1762
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 skreślony
Domyślne środki przyjmowane zgodnie z 

ramami środków technicznych
1. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu określenia 
środków technicznych objętych ramami 
środków technicznych, jeżeli państwa 
członkowskie upoważnione do 
podejmowania środków zgodnie z art. 21 
nie zgłoszą tych środków Komisji w 
terminie trzech miesięcy po dacie wejścia 
w życie ram środków technicznych.
2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu określenia 
środków technicznych, jeżeli – na 
podstawie oceny przeprowadzonej na 
mocy art. 23 – środki uchwalone przez 
państwa członkowskie zostaną uznane za:
a) niezgodne z celami określonymi w 
ramach środków technicznych lub
b) niespełniające skutecznie celów 
określonych w ramach środków 
technicznych.
3. Środki techniczne przyjęte przez 
Komisję mają na celu zapewnienie 
osiągnięcia celów ram środków 
technicznych. Z chwilą przyjęcia przez 
Komisję aktu delegowanego środki państw 
członkowskich tracą moc.

Or. fr
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Poprawka 1763
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu określenia 
środków technicznych objętych ramami 
środków technicznych, jeżeli państwa 
członkowskie upoważnione do
podejmowania środków zgodnie z art. 21 
nie zgłoszą tych środków Komisji w 
terminie trzech miesięcy po dacie wejścia 
w życie ram środków technicznych.

1. Zgodnie z zasadami przewidzianymi w 
Traktacie, Komisja przedstawia 
propozycję środków technicznych objętych 
ramami środków technicznych, jeżeli:

– wśród państw członkowskich 
bezpośrednio zainteresowanych danym 
łowiskiem nie ma jednomyślności co do 
tego, jakie środki techniczne należy 
przyjąć w celu wdrożenia środków 
technicznych lub
– państwa członkowskie bezpośrednio 
zainteresowane danym łowiskiem nie 
zgłoszą tych środków Komisji w terminie 
sześciu miesięcy po dacie wejścia w życie 
środków technicznych lub

– środki państw członkowskich zostaną 
uznane za niezgodne z celami określonymi 
w ramach środków technicznych; lub
– środki państw członkowskich zostaną 
uznane za niespełniające skutecznie celów 
określonych w ramach środków 
technicznych.

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawki do art. 21 ust. 1, przywracającej zwykłą procedurę ustawodawczą 
w przypadku przyjmowania domyślnych środków ochronnych.
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Poprawka 1764
Dolores García-Hierro Caraballo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu określenia 
środków technicznych objętych ramami 
środków technicznych, jeżeli państwa 
członkowskie upoważnione do 
podejmowania środków zgodnie z art. 21 
nie zgłoszą tych środków Komisji w 
terminie trzech miesięcy po dacie wejścia 
w życie ram środków technicznych.

1. Po otrzymaniu opinii od Regionalnych 
Komitetów Doradczych (RAC) Rada i 
Parlament Europejski mogą upoważnić 
Komisję do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 55 w celu 
sprecyzowania środków ochronnych w 
przypadku łowisk objętych planem 
wieloletnim, jeżeli państwa członkowskie
upoważnione do podejmowania środków 
zgodnie z art. 21 nie zgłoszą tych środków 
Komisji w terminie trzech miesięcy po 
dacie wejścia w życie planu wieloletniego.

Or. es

Poprawka 1765
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 55 w celu określenia 
środków technicznych objętych ramami 
środków technicznych, jeżeli państwa 
członkowskie upoważnione do 
podejmowania środków zgodnie z art. 21 
nie zgłoszą tych środków Komisji w 
terminie trzech miesięcy po dacie wejścia 
w życie ram środków technicznych.

1. Komisja przyjmuje akty delegowane
zgodnie z art. 55 w celu określenia 
środków technicznych objętych ramami 
środków technicznych, jeżeli państwa 
członkowskie upoważnione lub 
zobowiązane do podejmowania środków
zgodnie z art. 21 nie zgłoszą tych środków 
Komisji w terminie trzech miesięcy po 
dacie wejścia w życie ram środków 
technicznych.

Or. en
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Poprawka 1766
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu określenia 
środków technicznych objętych ramami 
środków technicznych, jeżeli państwa 
członkowskie upoważnione do 
podejmowania środków zgodnie z art. 21 
nie zgłoszą tych środków Komisji w 
terminie trzech miesięcy po dacie wejścia 
w życie ram środków technicznych.

1. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu określenia 
środków technicznych objętych ramami 
środków technicznych, jeżeli 
zainteresowane państwa członkowskie 
upoważnione i zobowiązane do ustalenia i 
uzgodnienia środków technicznych
zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz państwa 
członkowskie, które przyjęły środki 
techniczne zgodnie z art. 21 ust. 2, nie 
zgłoszą tych środków Komisji w terminie 
trzech miesięcy po dacie wejścia w życie 
ram środków technicznych. Komisja 
przyjmuje wspomniane akty delegowane, 
jeśli zainteresowane państwa 
członkowskie upoważnione i zobowiązane 
do ustalenia i uzgodnienia środków 
technicznych zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz 
państwa członkowskie, które przyjęły 
środki techniczne zgodnie z art. 21 ust. 2, 
nie zgłoszą tych środków Komisji w ciągu 
[12] miesięcy od terminu [przyjęcia] 
[wejścia w życie] planu wieloletniego.

Or. en

Poprawka 1767
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu określenia 
środków technicznych objętych ramami 
środków technicznych, jeżeli państwa 

1. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu określenia 
środków technicznych objętych ramami 
środków technicznych, jeżeli państwa 
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członkowskie upoważnione do 
podejmowania środków zgodnie z art. 21 
nie zgłoszą tych środków Komisji w 
terminie trzech miesięcy po dacie wejścia 
w życie ram środków technicznych.

członkowskie upoważnione do 
podejmowania środków zgodnie z art. 21 
nie zgłoszą tych środków Komisji w czasie 
przewidzianym w odniesieniu do ram 
środków technicznych lub, w innym 
przypadku, w terminie trzech miesięcy po 
dacie wejścia w życie ram środków 
technicznych.

Or. es

Poprawka 1768
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu określenia 
środków technicznych, jeżeli – na 
podstawie oceny przeprowadzonej na 
mocy art. 23 – środki uchwalone przez 
państwa członkowskie zostaną uznane za:

skreślony

a) niezgodne z celami określonymi w 
ramach środków technicznych lub
b) niespełniające skutecznie celów 
określonych w ramach środków 
technicznych.

Or. fr

Poprawka 1769
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 24 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu określenia 

2. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
środki uchwalone przez państwa 
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środków technicznych, jeżeli – na 
podstawie oceny przeprowadzonej na 
mocy art. 23 – środki uchwalone przez 
państwa członkowskie zostaną uznane za:

członkowskie

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta powiązana jest z niżej wspomnianą poprawką do art. 24 ust. 2 lit. b). Komisja 
nie powinna mieć możliwości odebrania uprawnień państwom członkowskim bez 
odpowiedniej procedury.

Poprawka 1770
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 24 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 55 w celu określenia 
środków technicznych, jeżeli – na 
podstawie oceny przeprowadzonej na 
mocy art. 23 – środki uchwalone przez 
państwa członkowskie zostaną uznane za:

2. Komisja przyjmuje akty delegowane
zgodnie z art. 55 w celu określenia 
środków technicznych, jeżeli 

a) środki uchwalone przez państwa 
członkowskie zostaną uznane za niezgodne 
z celami określonymi w ramach środków 
technicznych na podstawie oceny 
przeprowadzonej na mocy art. 23, lub:

b) środki uchwalone przez państwa 
członkowskie zostaną uznane za 
niespełniające skutecznie celów 
określonych we wspomnianych środkach 
technicznych na podstawie oceny 
przeprowadzonej na mocy art. 23; lub:
c) środki nie zostały przyjęte przez 
określone zainteresowane państwo 
członkowskie na mocy art. 21.

Or. en
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Poprawka 1771
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 24 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) niezgodne z celami określonymi w 
ramach środków technicznych lub

skreślona

Or. en

Poprawka 1772
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 24 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) niezgodne z celami określonymi w 
ramach środków technicznych lub

a) są niezgodne z celami określonymi w 
ramach środków technicznych lub

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta powiązana jest z niżej wspomnianą poprawką do art. 24 ust. 2 lit. b). Komisja 
nie powinna mieć możliwości odebrania uprawnień państwom członkowskim bez 
odpowiedniej procedury.

Poprawka 1773
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 24 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) niespełniające skutecznie celów 
określonych w ramach środków 

skreślona
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technicznych.

Or. en

Poprawka 1774
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 24 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) niespełniające skutecznie celów 
określonych w ramach środków 
technicznych.

b) nie spełniają skutecznie celów 
określonych w ramach środków 
technicznych.

Komisja powiadamia państwa 
członkowskie o swojej opinii na temat tych 
środków oraz uzasadnia, dlaczego uznała, 
że są one niezgodne z celami planu 
wieloletniego lub nie spełniają celów 
określonych w ramach środków 
technicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja nie powinna mieć możliwości odebrania uprawnień państwom członkowskim bez 
odpowiedniej procedury. W pierwszej kolejności powinna poinformować państwa 
członkowskie, dlaczego uważa, że środki techniczne są nieskuteczne.

Poprawka 1775
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 24 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku gdy Komisja wyda opinię 
na podstawie ust. 2, państwo członkowskie 
powinno w ciągu trzech miesięcy 
zmodyfikować swoje środki, tak aby 
spełniały one cele ram środków 
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technicznych i były z nimi zgodne.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja nie powinna mieć możliwości odebrania uprawnień państwom członkowskim bez 
odpowiedniej procedury. Państwom członkowskim należy zapewnić czas na zmodyfikowanie 
ich środków.

Poprawka 1776
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 24 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W przypadku gdy państwo 
członkowskie nie zmodyfikuje swoich 
środków zgodnie z ust. 2a, Komisja jest 
upoważniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 55 w celu 
sprecyzowania środków technicznych 
objętych ramami środków technicznych.

Or. en

Poprawka 1777
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 24 – ustęp 2c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Przed przyjęciem zgodnie z art. 55 
aktów delegowanych Komisja zasięga 
opinii odpowiedniego komitetu 
doradczego oraz Komitetu Naukowo-
Technicznego i Ekonomicznego ds. 
Rybołówstwa (STECF) w sprawie
projektu środków wraz z uzasadnieniem.
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Or. en

Uzasadnienie

Podczas wdrażania środków technicznych Komisja powinna podlegać takim samym 
wymogom jak państwa członkowskie.

Poprawka 1778
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 24 – ustęp 2d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. Komisja w sposób należyty uwzględnia 
opinie przekazane przez stosowne 
komitety doradcze i STECF i w 
przypadku, gdy ostateczne przyjęte akty 
delegowane nie są zbieżne z tymi 
opiniami, przekazuje szczegółowe 
wyjaśnienia przyczyn tych rozbieżności. 
Komisja dokłada wszelkich starań, aby 
włączyć do tych konsultacji – na 
wczesnym etapie, w sposób otwarty i 
przejrzysty – inne stosowne 
zainteresowane strony z danego rodzaju 
rybołówstwa, aby określić poglądy i 
wnioski wszystkich zainteresowanych 
stron podczas przygotowywania 
przewidywanych środków.

Or. en

Poprawka 1779
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki techniczne przyjęte przez 
Komisję mają na celu zapewnienie 
osiągnięcia celów ram środków 
technicznych. Z chwilą przyjęcia przez 

skreślony
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Komisję aktu delegowanego środki państw 
członkowskich tracą moc.

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawki do art. 21 ust. 1, przywracającej zwykłą procedurę ustawodawczą 
w przypadku przyjmowania domyślnych środków ochronnych.

Poprawka 1780
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 24a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24a
Konsultacje z komitetami doradczymi

1. Ustanawia się Komitet Doradczy ds. 
Regionów Najbardziej Oddalonych 
zgodnie z art. 53.
2. Ustanawia się Komitet Doradczy ds. 
Rybołówstwa Śródlądowego zgodnie z art. 
53.

Or. fr

Poprawka 1781
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 25 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki stosowane przez państwa 
członkowskie mające zastosowanie 
wyłącznie do statków rybackich 
pływających pod banderą tych państw

Środki stosowane przez państwa 
członkowskie 

Or. en
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Poprawka 1782
Kriton Arsenis, Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 25 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dane państwo członkowskie może
przyjmować środki na rzecz ochrony stad
w wodach unijnych, pod warunkiem że 
środki te:

Dane państwo członkowskie lub określona 
grupa państw członkowskich mogą
przyjmować środki na rzecz ochrony 
żywych zasobów morza lub ekosystemów 
morskich w wodach unijnych, pod 
warunkiem że środki te:

Or. en

Poprawka 1783
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 25 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dane państwo członkowskie może 
przyjmować środki na rzecz ochrony stad 
w wodach unijnych, pod warunkiem że 
środki te:

Dane państwo członkowskie przyjmuje
środki na rzecz ochrony stad w wodach 
unijnych, pod warunkiem że środki te:

Or. en

Poprawka 1784
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 25 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) mają zastosowanie wyłącznie do statków 
rybackich pływających pod banderą tego 

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

państwa członkowskiego lub – w 
przypadku działalności połowowej 
nieprowadzonej przez statek rybacki – do 
osób fizycznych lub prawnych
posiadających siedzibę na terytorium tego 
państwa,

Or. en

Poprawka 1785
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 25 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) są nie mniej rygorystyczne niż środki 
istniejące w prawodawstwie unijnym.

c) nie stoją w sprzeczności ze środkami 
istniejącymi w prawodawstwie unijnym i 
są z nimi spójne.

Or. pt

Poprawka 1786
Estelle Grelier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 25 – akapit pierwszy – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) Do celów kontroli państwo 
członkowskie powiadamia inne 
zainteresowane państwa członkowskie o 
przepisach przyjętych na mocy ust. 1 
niniejszego artykułu.

Or. fr

Poprawka 1787
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 25 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dane państwo członkowskie lub określona 
grupa państw członkowskich mogą 
przyjmować środki w odniesieniu do 
działalności połowowej na wodach UE, 
aby zapewnić zgodność z przepisami 
dyrektywy 1992/43/EWG, dyrektywy 
2009/147/WE i dyrektywy 2008/56/WE.

Or. en

Poprawka 1788
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 25 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podają do 
wiadomości publicznej informacje 
związane ze środkami przyjętymi zgodnie z 
niniejszym artykułem.

Or. en

Poprawka 1789
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 26 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki państw członkowskich w strefie 12 
mil morskich

Środki państw członkowskich w strefie 12 
mil morskich lub, w przypadkach, w 
których morza terytorialne nie sięgają 
poza granicę 12 mil, w strefie tych mórz 

Or. es
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Poprawka 1790
Kriton Arsenis, Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie może podjąć 
niedyskryminacyjne środki na rzecz 
ochrony stad i zarządzania nimi oraz w 
celu zminimalizowania wpływu połowów 
na ochronę morskich ekosystemów w 
strefie 12 mil morskich od linii 
podstawowej, pod warunkiem że Unia nie 
przyjęła środków ukierunkowanych w 
szczególności na ochronę i zarządzanie w 
odniesieniu do tej strefy. Środki państwa 
członkowskiego są zgodne z celami 
określonymi w art. 2 i 3 i nie mniej 
rygorystyczne niż środki istniejące w 
prawodawstwie unijnym.

1. Państwo członkowskie może podjąć 
niedyskryminacyjne środki na rzecz 
ochrony stad i zarządzania nimi oraz w 
celu osiągnięcia celów odnoszących się do 
innych żywych zasobów morza i 
utrzymania lub poprawy stanu ochrony
morskich ekosystemów w strefie 12 mil 
morskich od linii podstawowej, pod 
warunkiem że Unia nie przyjęła środków 
ukierunkowanych w szczególności na 
ochronę i zarządzanie w odniesieniu do tej 
strefy. Środki państwa członkowskiego są 
zgodne z celami określonymi w art. 2 i 3 i 
nie mniej rygorystyczne niż środki 
istniejące w prawodawstwie unijnym.

Or. en

Poprawka 1791
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie może podjąć 
niedyskryminacyjne środki na rzecz 
ochrony stad i zarządzania nimi oraz w 
celu zminimalizowania wpływu połowów 
na ochronę morskich ekosystemów w 
strefie 12 mil morskich od linii 
podstawowej, pod warunkiem że Unia nie 
przyjęła środków ukierunkowanych w 
szczególności na ochronę i zarządzanie w 
odniesieniu do tej strefy. Środki państwa 
członkowskiego są zgodne z celami 
określonymi w art. 2 i 3 i nie mniej 
rygorystyczne niż środki istniejące w 

1. Państwo członkowskie może podjąć 
niedyskryminacyjne środki na rzecz 
ochrony stad i zarządzania nimi oraz w 
celu zminimalizowania wpływu połowów 
na ochronę morskich ekosystemów w 
strefie 12 mil morskich od linii 
podstawowej, pod warunkiem że Unia nie 
przyjęła środków ukierunkowanych w 
szczególności na ochronę i zarządzanie w 
odniesieniu do tej strefy bądź konkretnie 
ukierunkowanych na problem określony 
przez rzeczone państwo członkowskie. 
Środki państwa członkowskiego są zgodne 
z celami określonymi w art. 2 i 3 i nie stoją 
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prawodawstwie unijnym. w sprzeczności ze środkami istniejącymi w 
prawodawstwie unijnym, a także są z nimi 
spójne.

Or. pt

Poprawka 1792
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – 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 
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.

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

Or. pt

Poprawka 1793
Estelle Grelier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 3 – artykuł 26 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. 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. O decyzji Komisji 
powiadamia się zainteresowane państwa 
członkowskie. Decyzja jest publikowana w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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Or. fr

Poprawka 1794
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 26 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie podają do 
wiadomości publicznej informacje 
związane ze środkami przyjętymi zgodnie z 
niniejszym artykułem.

Or. en

Poprawka 1795
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 26a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26a
Obszary odbudowy zasobów rybnych 

państw członkowskich
1. Państwa członkowskie ustanawiają w 
swoich strefach przybrzeżnych sieć 
obszarów odbudowy zasobów rybnych w 
celu ochrony siedlisk, w tym tarlisk, 
wylęgarni i żerowisk.
2. Obszary odbudowy zasobów rybnych 
obejmują co najmniej 20% strefy 
przybrzeżnej określonego państwa 
członkowskiego; w ich skład wchodzą 
wszystkie ważne siedliska; Każdy obszar 
odbudowy zasobów rybnych co najmniej w 
70% składa się z obszarów, które 
wcześniej były obszarami połowowymi, 
wyznaczonych na podstawie danych z 
dzienników pokładowych i satelitarnych 
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systemów monitorowania statków z lat 
2008–2011.
3. Sieci obszarów odbudowy zasobów 
rybnych należy utworzyć do 2018 r.
4. Na obszarach odbudowy zasobów 
rybnych zabrania się wszelkich połowów.
5. Państwa członkowskie udostępniają 
Komisji dane niezbędne do udowodnienia, 
że obszary odbudowy zasobów rybnych 
spełniają wymogi określone w ust. 2.
6. Jeśli Komisja uzna, że sieć obszarów 
odbudowy zasobów rybnych 
niewystarczająco spełnia wymogi ust. 2, 
zwraca się do państw członkowskich o 
dokonanie koniecznych zmian. Jeśli w 
ciągu roku od otrzymania wniosku 
Komisji państwo członkowskie nie 
dostosuje swojej sieci, Komisja zgodnie z 
art. 55 jest uprawniona do przedsięwzięcia 
w drodze aktów delegowanych 
dodatkowych środków w tym zakresie.

Or. en

Poprawka 1796
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 26b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26b
Środki nadzwyczajne państwa 

członkowskiego
1. Jeżeli istnieje dowód poważnego i 
nieprzewidzianego zagrożenia dla ochrony 
żywych zasobów morza lub dla 
ekosystemu morskiego, wynikającego z 
działalności połowowej na wodach 
będących pod zwierzchnictwem lub 
jurysdykcją państwa członkowskiego, w 
przypadku gdy nadmierne opóźnienie 
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mogłoby spowodować trudną do 
naprawienia szkodę, dane państwo 
członkowskie może podjąć środki 
nadzwyczajne na okres nie dłuższy niż trzy 
miesiące.
2. Jeżeli środki nadzwyczajne, które mają 
zostać przyjęte przez państwo 
członkowskie, mogą mieć wpływ na statki 
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.

Or. en

Poprawka 1797
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 26c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26c
Terytorialne jednostki zarządzania w 

państwach członkowskich
1. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć 
terytorialne jednostki zarządzania 
rybołówstwem na swoich morzach 
terytorialnych. Jednostki takie obejmują 
ograniczony geograficznie obszar 
połowowy, na którym państwa 
członkowskie przyznają pojedynczym 
rybakom lub grupie kwalifikujących się 
posiadaczy, wyłączne, niezbywalne i 
podlegające odwołaniu prawa 
użytkowania do prowadzenia działalności 
połowowej.
2. Państwa członkowskie stosujące 
systemy terytorialnych jednostek 
zarządzania informują o tym Komisję.
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3. Państwa członkowskie posiadające 
wody przybrzeżne na Morzu Śródziemnym 
ustanawiają terytorialne jednostki 
zarządzania rybołówstwem 
śródziemnomorskim najpóźniej do 2015 r. 
Na wodach Morza Śródziemnego 
poszczególne terytorialne jednostki 
zarządzania lub grupy tych jednostek w 
stosownych przypadkach uznawane są za 
jednostkę rybołówstwa objętą planami 
wieloletnimi zgodnie z art. 9.
4. Jeśli Komisja uzna, że sieć 
terytorialnych jednostek zarządzania 
danego państwa członkowskiego nad 
Morzem Śródziemnym niewystarczająco 
spełnia wymogi ust. 1, zwraca się do tego 
państwa członkowskiego o dokonanie 
koniecznych zmian. Jeśli w ciągu roku od 
otrzymania wniosku Komisji państwo 
członkowskie nie dostosuje swojej sieci, 
Komisja zgodnie z art. 55 jest uprawniona 
do przedsięwzięcia w drodze aktów 
delegowanych dodatkowych środków w 
tym zakresie.

Or. en

Poprawka 1798
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, João Ferreira, Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 4 – artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27 skreślony
Ustanowienie systemów przekazywalnych 

koncesji połowowych
1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych nie później niż w dniu 31 
grudnia 2013 r. dla
a) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości co najmniej 12 
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metrów; oraz
b) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów z 
narzędziami ciągnionymi.
2. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych na wszystkie statki rybackie o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów 
posiadające narzędzia inne niż narzędzie 
ciągnione i informują o tym Komisję.

Or. fr

Poprawka 1799
Estelle Grelier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 4 – artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27 skreślony
Ustanowienie systemów przekazywalnych 

koncesji połowowych
1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych nie później niż w dniu 31 
grudnia 2013 r. dla
a) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości co najmniej 12 
metrów; oraz
b) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów z 
narzędziami ciągnionymi.
2. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych na wszystkie statki rybackie o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów 
posiadające narzędzia inne niż narzędzie 
ciągnione i informują o tym Komisję.

Or. fr
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Poprawka 1800
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 4 – artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27 skreślony
Ustanowienie systemów przekazywalnych 

koncesji połowowych
1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych nie później niż w dniu 31 
grudnia 2013 r. dla
a) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości co najmniej 12 
metrów; oraz
b) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów z 
narzędziami ciągnionymi.
2. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych na wszystkie statki rybackie o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów 
posiadające narzędzia inne niż narzędzie 
ciągnione i informują o tym Komisję.

Or. fr

Poprawka 1801
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27 skreślony
Ustanowienie systemów przekazywalnych

koncesji połowowych
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1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych nie później niż w dniu 31 
grudnia 2013 r. dla
a) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości co najmniej 12 
metrów; oraz
b) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów z 
narzędziami ciągnionymi.
2. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych na wszystkie statki rybackie o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów 
posiadające narzędzia inne niż narzędzie 
ciągnione i informują o tym Komisję.

Or. pt

Poprawka 1802
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanowienie systemów przekazywalnych
koncesji połowowych

Ustanowienie systemów przydzielania
uprawnień do połowów w państwach 
członkowskich

Or. en

Poprawka 1803
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanowienie systemów przekazywalnych Ustanowienie systemów przydzielania
uprawnień do połowów w państwach 
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koncesji połowowych członkowskich

Or. en

Poprawka 1804
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych nie później niż w dniu 31 
grudnia 2013 r. dla

1. Każde państwo członkowskie może 
ustanowić dobrowolny system 
przekazywalnych koncesji połowowych nie 
później niż w dniu 31 grudnia 2013 r. dla

Or. en

Poprawka 1805
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia
system przekazywalnych koncesji 
połowowych nie później niż w dniu 31 
grudnia 2013 r. dla

1. Każde państwo członkowskie może 
zdecydować się na ustanowienie systemu 
przekazywalnych koncesji połowowych 
lub innego systemu zarządzania opartego 
na prawach dla każdej sekcji floty 
rybackiej.

Or. en

Poprawka 1806
Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych nie później niż w dniu 31 
grudnia 2013 r. dla

1. Każde państwo członkowskie może 
ustanowić system koncesji połowowych 
nie później niż w dniu 31 grudnia 2015 r.
dla

Or. it

Poprawka 1807
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych nie później niż w dniu 31 
grudnia 2013 r. dla

1. Do..* każde państwo członkowskie 
ustanawia system indywidualnych koncesji 
połowowych dla wszystkich statków 
rybackich, które prowadzą połowy stad, na 
które na podstawie art. 16 przydzielono 
unijne uprawnienia do połowów. Każde 
zainteresowane państwo członkowskie 
ustanawia również system koncesji 
połowowych dla wszystkich statków 
prowadzących połowy tych stad.
______________
(*W Dz.U. należy wstawić datę: jeden rok 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.)

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie poprawką nr 143 dodaną przez sprawozdawcę najlepszym rozwiązaniem są 
przekazywalne koncesje połowowe. Dopilnowanie tego, by koncesje połowowe były 
przydzielane „indywidualnie” jest ważnym krokiem w kierunku przekazywalności. Pojedyncze 
koncesje mogą również pomóc wzmocnić wśród rybaków poczucie odpowiedzialności za 
zasoby.
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Poprawka 1808
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system przekazywalnych koncesji
połowowych nie później niż w dniu 31 
grudnia 2013 r. dla

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system przydzielania uprawnień do 
połowów przyznanych temu państwu 
członkowskiemu zgodnie z prawem Unii. 
Państwo członkowskie informuje Komisję 
o systemie przydziału.

Or. en

Poprawka 1809
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych nie później niż w dniu 31 
grudnia 2013 r. dla

1. Każde państwo członkowskie może 
ustanowić system przekazywalnych 
koncesji połowowych nie później niż w 
dniu 31 grudnia 2013 r. dla

Or. en

Uzasadnienie

Przydział uprawnień do działalności połowowej musi być dostosowany do kontekstu 
lokalnego i krajowego, w związku z czym przekazywalne koncesje połowowe nie powinny być 
jedynym i obowiązkowym systemem. Państwa członkowskie muszą móc swobodnie decydować 
o dostosowaniu systemu przydziału dostępu do działalności połowowej w sposób najbardziej 
odpowiadający ich kontekstowi krajowemu.

Poprawka 1810
Pat the Cope Gallagher



AM\905830PL.doc 75/176 PE491.361v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych nie później niż w dniu 31 
grudnia 2013 r. dla

1. Każde państwo członkowskie może 
ustanowić system przekazywalnych 
koncesji połowowych nie później niż w 
dniu 31 grudnia 2013 r. dla

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowe przekazywalne kwoty połowowe mogłyby stanowić poważne zagrożenie dla 
małych wspólnot rybołówstwa przybrzeżnego i nie rozwiążą problemów rybołówstwa 
związanych z nadmierną zdolnością połowową.

Poprawka 1811
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system przekazywalnych koncesji
połowowych nie później niż w dniu 31 
grudnia 2013 r. dla

1. Każde państwo członkowskie wybiera, 
w odniesieniu do statków pływających pod 
jego banderą, metodę przydzielania 
uprawnień do połowów przyznanych temu 
państwu członkowskiemu zgodnie z 
prawem wspólnotowym. Państwo 
członkowskie informuje Komisję o 
metodzie przydziału.

Or. en

Poprawka 1812
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 1. Każde państwo członkowskie, na 
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system przekazywalnych koncesji 
połowowych nie później niż w dniu 31 
grudnia 2013 r. dla

podstawie przydzielonych mu uprawnień 
do połowów, ustanawia system 
przekazywalnych koncesji połowowych nie 
później niż w dniu 31 grudnia 2013 r. dla

Or. es

Poprawka 1813
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych nie później niż w dniu 31 
grudnia 2013 r. dla

1. Do..* każde państwo członkowskie
ustanawia system indywidualnych koncesji 
połowowych dla wszystkich statków 
rybackich, które prowadzą połowy stad, na 
które na podstawie art. 16 przydzielono 
unijne uprawnienia do połowów. Każde 
zainteresowane państwo członkowskie 
ustanawia również system koncesji 
połowowych dla wszystkich statków 
prowadzących połowy tych stad.

Or. en

Poprawka 1814
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych nie później niż w dniu 31 
grudnia 2013 r. dla

1. Każde państwo członkowskie, jeżeli ma 
takie życzenie, może ustanowić system 
przekazywalnych koncesji połowowych nie 
później niż w dniu 31 grudnia 2013 r. dla

Or. el
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Poprawka 1815
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych nie później niż w dniu 31 
grudnia 2013 r. dla

1. Każde państwo członkowskie, w 
kontekście zregionalizowanej WPRyb,
ustanawia dobrowolny system 
przekazywalnych koncesji połowowych, 
tak aby dostosować zdolność połowową do 
możliwości połowowych nie później niż w 
dniu 31 grudnia 2013 r. dla

Or. pt

Poprawka 1816
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych nie później niż w dniu 31 
grudnia 2013 r. dla

1. System przekazywalnych koncesji 
połowowych dla floty pełnomorskiej 
ustanawia się w ciągu jednego roku od 
wejścia w życie WPRyb. 

Or. es

Poprawka 1817
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych nie później niż w dniu 31 

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych dla floty pełno- i 
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grudnia 2013 r. dla dalekomorskiej nie później niż w dniu 31 
grudnia 2013 r.

Or. es

Poprawka 1818
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych nie później niż w dniu 31 
grudnia 2013 r. dla

1. Państwa członkowskie, które
ustanawiają dobrowolny system 
przekazywalnych koncesji połowowych, 
wyłączają 

Or. es

Poprawka 1819
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych nie później niż w dniu 31 
grudnia 2013 r. dla

1. Każde państwo członkowskie może 
ustanowić, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, zróżnicowany dobrowolny 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych nie później niż w dniu 31 
grudnia 2013 r. dla

Or. pt

Poprawka 1820
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości co najmniej 12 
metrów; oraz

skreślona

Or. en

Poprawka 1821
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości co najmniej 12 
metrów; oraz

skreślona

Or. en

Poprawka 1822
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości co najmniej 12 
metrów; oraz

skreślona

Or. en

Poprawka 1823
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości co najmniej 12 
metrów; oraz

skreślona

Or. es

Poprawka 1824
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości co najmniej 12 
metrów; oraz

skreślona

Or. es

Poprawka 1825
Dolores García-Hierro Caraballo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości co najmniej 12 
metrów; oraz

a) wszystkich statków rybackich, które nie 
wchodzą w zakres definicji floty 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, 
określonej w art. 5 niniejszego 
rozporządzenia;

Or. es

Poprawka 1826
Carmen Fraga Estévez
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości co najmniej 12 
metrów; oraz

a) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości co najmniej 15 metrów 
dokonujących rejsów połowowych, które 
trwają krócej niż 24 godziny; oraz

Or. es

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach, ze względu na czynniki geograficzne czy klimatyczne, flota 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego może obejmować statki dłuższe niż 12 metrów.

Poprawka 1827
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości co najmniej 12 
metrów; oraz

a) wszystkich statków rybackich o długości 
poniżej 15 metrów, dokonujących 
połowów przybrzeżnych lub na pobliskich 
łowiskach śródlądowych bądź morskich, 
eksploatowanych przez rybaków 
prowadzących działalność na własny 
rachunek lub przez przedsiębiorstwa 
rodzinne, wykorzystujących selektywne 
narzędzia połowowe, pozostających
jednorazowo na morzu nie dłużej niż 36 
godzin;

Or. es

Poprawka 1828
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości co najmniej 12 
metrów; oraz

a) wszystkich statków rybackich, które nie 
wchodzą w zakres definicji floty 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, 
określonej w art. 5 niniejszego 
rozporządzenia; oraz

Or. es

Poprawka 1829
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów z 
narzędziami ciągnionymi.

skreślona

Or. en

Poprawka 1830
Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów z 
narzędziami ciągnionymi.

skreślona

Or. it

Poprawka 1831
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów z 
narzędziami ciągnionymi.

skreślona

Or. en

Poprawka 1832
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów z 
narzędziami ciągnionymi.

skreślona

Or. en

Poprawka 1833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów z 
narzędziami ciągnionymi.

skreślona

Or. es

Poprawka 1834
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów z 
narzędziami ciągnionymi.

skreślona

Or. es

Poprawka 1835
Carmen Fraga Estévez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów z 
narzędziami ciągnionymi.

b) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości poniżej 15 metrów z 
narzędziami ciągnionymi, dokonujących 
rejsów połowowych, które trwają krócej 
niż 24 godziny.

Or. es

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach, ze względu na czynniki geograficzne czy klimatyczne, flota 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego może obejmować statki dłuższe niż 12 metrów.

Poprawka 1836
Dolores García-Hierro Caraballo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów z 
narzędziami ciągnionymi.

b) ustanawia się system rejestrów, w 
oparciu o które kwoty można przekazywać 
tylko między statkami figurującymi w 
danym rejestrze, tak aby ograniczyć 
akumulację praw połowowych. 
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Or. es

Poprawka 1837
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów z 
narzędziami ciągnionymi.

b) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości poniżej 15 metrów z 
narzędziami ciągnionymi.

Or. es

Poprawka 1838
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów z 
narzędziami ciągnionymi.

b) wszystkich statków rybackich z 
narzędziami ciągnionymi.

Or. es

Poprawka 1839
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przepisy te nie obejmują statków floty 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego o 
długości do 15 metrów oraz większych 
statków, które stosują metody połowowe 
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przyjazne dla środowiska w kontekście 
selektywności i niewielkiego wpływu na 
środowisko.

Or. es

Poprawka 1840
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych na wszystkie statki rybackie o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów 
posiadające narzędzia inne niż narzędzie 
ciągnione i informują o tym Komisję.

skreślony

Or. en

Poprawka 1841
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych na wszystkie statki rybackie o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów 
posiadające narzędzia inne niż narzędzie 
ciągnione i informują o tym Komisję.

skreślony

Or. es

Poprawka 1842
Carmen Fraga Estévez
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych na wszystkie statki rybackie o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów
posiadające narzędzia inne niż narzędzie 
ciągnione i informują o tym Komisję.

2. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych na wszystkie statki rybackie o 
całkowitej długości poniżej 15 metrów
posiadające narzędzia inne niż narzędzie 
ciągnione i dokonujące rejsów 
połowowych, które trwają krócej niż 24 
godziny, i informują o tym Komisję.

Or. es

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach, ze względu na czynniki geograficzne czy klimatyczne, flota 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego może obejmować statki dłuższe niż 12 metrów.

Poprawka 1843
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych na wszystkie statki rybackie o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów 
posiadające narzędzia inne niż narzędzie 
ciągnione i informują o tym Komisję.

2. Państwa członkowskie informują 
Komisję o wszelkich decyzjach 
dotyczących ustanowienia systemu 
przekazywalnych koncesji połowowych
lub zarządzania opartego na prawach oraz 
podają do wiadomości publicznej 
wszystkie istotne informacje.

Or. en

Poprawka 1844
Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
system przekazywalnych koncesji
połowowych na wszystkie statki rybackie o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów 
posiadające narzędzia inne niż narzędzie 
ciągnione i informują o tym Komisję.

2. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
system koncesji połowowych na wszystkie 
statki rybackie o całkowitej długości 
poniżej 12 metrów posiadające narzędzia 
inne niż narzędzie ciągnione i informują o 
tym Komisję.

Or. it

Poprawka 1845
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych na wszystkie statki rybackie o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów 
posiadające narzędzia inne niż narzędzie 
ciągnione i informują o tym Komisję.

2. System przydzielania uprawnień do 
połowów w państwach członkowskich 
powinien być w pełni zgodny z celami 
określonymi w art. 2 i 3 i w pełni 
dostosowany do danego regionu i rodzaju 
rybołówstwa.

Or. en

Poprawka 1846
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych na wszystkie statki rybackie o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów
posiadające narzędzia inne niż narzędzie 
ciągnione i informują o tym Komisję.

2. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych na wszystkie statki rybackie o 
całkowitej długości poniżej 15 metrów
posiadające narzędzia inne niż narzędzie 
ciągnione i informują o tym Komisję.

Or. es
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Poprawka 1847
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych na wszystkie statki rybackie o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów 
posiadające narzędzia inne niż narzędzie 
ciągnione i informują o tym Komisję.

2. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych na wszystkie inne statki 
rybackie i informują o tym Komisję.

Or. es

Poprawka 1848
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych na wszystkie statki rybackie o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów 
posiadające narzędzia inne niż narzędzie 
ciągnione i informują o tym Komisję.

2. Państwa członkowskie, po zakończeniu 
z pozytywnymi wynikami analizy wpływu 
społeczno-gospodarczego, mogą 
rozszerzyć dobrowolny system 
przekazywalnych koncesji połowowych na 
wszystkie statki rybackie o całkowitej 
długości poniżej 12 metrów posiadające 
narzędzia inne niż narzędzie ciągnione i 
informują o tym Komisję.

Or. pt

Poprawka 1849
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych na wszystkie statki rybackie o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów 
posiadające narzędzia inne niż narzędzie 
ciągnione i informują o tym Komisję.

2. System przekazywalnych koncesji 
połowowych nie ma zastosowania wobec 
floty rybołówstwa przybrzeżnego na 
Morzu Śródziemnym, która dokonuje 
codziennych rejsów połowowych i jest 
regulowana w oparciu o plany 
zarządzania bazujące na działalności 
połowowej i uwzględniające okresy 
odnowy biologicznej czy zachęty dla 
stałego zaprzestania połowów.

Or. es

Poprawka 1850
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 4 – artykuł 27 – ustęp 2 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

System przekazywalnych koncesji 
połowowych nie ma zastosowania do 
regionów najbardziej oddalonych, 
niemniej jednak właściwe organy 
regionalne opracowują system 
zarządzania zdolnością floty i 
przedkładają go Komisji do zatwierdzenia.

Or. fr

Poprawka 1851
Estelle Grelier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 4 – artykuł 27a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27a
Przydział uprawnień do połowów

1. Rada, stanowiąc większością 
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kwalifikowaną na wniosek Komisji, 
ustanawia ograniczenia połowów lub 
nakładów, podział uprawnień do połowów 
między państwa członkowskie oraz środki 
związane z tymi ograniczeniami.
Uprawnienia do połowów są przydzielane 
państwom członkowskim w taki sposób, 
aby zapewnić każdemu państwu 
członkowskiemu względną stabilność 
działalności połowowej w odniesieniu do 
każdego stada lub łowiska.
2. W przypadku gdy Wspólnota ustanawia 
nowe uprawnienia do połowów, Rada 
podejmuje decyzję w sprawie przydziału 
tych uprawnień, z uwzględnieniem 
interesów każdego państwa 
członkowskiego.
3. Każe państwo członkowskie decyduje o 
metodzie przydziału uprawnień do 
połowów dla statków rybackich 
pływających pod jego banderą w stosunku 
do uprawnień przydzielonych temu 
państwu członkowskiemu zgodnie z 
prawem wspólnotowym.
Państwo członkowskie informuje Komisję 
o metodzie przydziału.
4. Rada ustanawia uprawnienia do 
połowów dostępne dla państw trzecich na 
wodach wspólnotowych i przydziela te 
uprawnienia poszczególnym państwom 
trzecim.
5. Po zgłoszeniu tego faktu Komisji 
państwa członkowskie mogą wymieniać 
się całością lub częścią przydzielonych im 
uprawnień do połowów.

Or. fr

Poprawka 1852
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, Ana Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 4 – artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28 skreślony
Przydział przekazywalnych koncesji 

połowowych
1. Przekazywalna koncesja połowowa 
ustanawia prawo do stosowania 
indywidualnych uprawnień do połowów 
przydzielonych zgodnie z art. 29 ust. 1.
2. Każde państwo członkowskie przydziela 
przekazywalne koncesje połowowe w 
oparciu o przejrzyste kryteria odnośnie do 
każdego stada lub grupy stad, dla których 
przydzielono uprawnienia do połowów 
zgodnie z art. 16, z wyjątkiem uprawnień 
do połowów uzyskanych w ramach 
porozumień w sprawie zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem.
3. W przypadku przydziału 
przekazywalnych koncesji połowowych
odnoszących się do połowów 
wielogatunkowych państwa członkowskie 
uwzględniają prawdopodobny skład 
połowów statków biorących udział w tych 
połowach.
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.
5. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
okres ważności przekazywalnych koncesji 
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połowowych do okresu co najmniej 15 lat 
w celu ponownego przydziału takich 
koncesji. Jeżeli państwa członkowskie nie 
ograniczyły okresu ważności 
przekazywalnych koncesji połowowych, 
mogą one wycofać te koncesje z okresem 
wypowiedzenia wynoszącym co najmniej 
15 lat.
6. Państwa członkowskie mogą wycofać 
przekazywalne koncesje połowowe z 
krótszym okresem wypowiedzenia w 
przypadku ustalenia, że posiadacz 
koncesji popełnił poważne naruszenie. 
Takie wycofania dokonywane są w sposób 
zapewniający pełną skuteczność wspólnej 
polityki rybołówstwa, zasady 
proporcjonalności oraz, o ile to konieczne, 
ze skutkiem natychmiastowym.
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.

Or. fr

Poprawka 1853
Estelle Grelier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 4 – artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28 skreślony
Przydział przekazywalnych koncesji 

połowowych
1. Przekazywalna koncesja połowowa 
ustanawia prawo do stosowania 
indywidualnych uprawnień do połowów 
przydzielonych zgodnie z art. 29 ust. 1.
2. Każde państwo członkowskie przydziela 
przekazywalne koncesje połowowe w 
oparciu o przejrzyste kryteria odnośnie do 
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każdego stada lub grupy stad, dla których 
przydzielono uprawnienia do połowów 
zgodnie z art. 16, z wyjątkiem uprawnień 
do połowów uzyskanych w ramach 
porozumień w sprawie zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem.
3. W przypadku przydziału 
przekazywalnych koncesji połowowych 
odnoszących się do połowów 
wielogatunkowych państwa członkowskie 
uwzględniają prawdopodobny skład 
połowów statków biorących udział w tych 
połowach.
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.
5. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
okres ważności przekazywalnych koncesji 
połowowych do okresu co najmniej 15 lat 
w celu ponownego przydziału takich 
koncesji. Jeżeli państwa członkowskie nie 
ograniczyły okresu ważności 
przekazywalnych koncesji połowowych, 
mogą one wycofać te koncesje z okresem 
wypowiedzenia wynoszącym co najmniej 
15 lat.
6. Państwa członkowskie mogą wycofać 
przekazywalne koncesje połowowe z 
krótszym okresem wypowiedzenia w 
przypadku ustalenia, że posiadacz 
koncesji popełnił poważne naruszenie. 
Takie wycofania dokonywane są w sposób 
zapewniający pełną skuteczność wspólnej 
polityki rybołówstwa, zasady 
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proporcjonalności oraz, o ile to konieczne, 
ze skutkiem natychmiastowym.
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.

Or. fr

Poprawka 1854
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28 skreślony
Przydział przekazywalnych koncesji 

połowowych
1. Przekazywalna koncesja połowowa 
ustanawia prawo do stosowania 
indywidualnych uprawnień do połowów 
przydzielonych zgodnie z art. 29 ust. 1.
2. Każde państwo członkowskie przydziela 
przekazywalne koncesje połowowe w 
oparciu o przejrzyste kryteria odnośnie do 
każdego stada lub grupy stad, dla których 
przydzielono uprawnienia do połowów 
zgodnie z art. 16, z wyjątkiem uprawnień 
do połowów uzyskanych w ramach 
porozumień w sprawie zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem.
3. W przypadku przydziału 
przekazywalnych koncesji połowowych 
odnoszących się do połowów 
wielogatunkowych państwa członkowskie 
uwzględniają prawdopodobny skład 
połowów statków biorących udział w tych 
połowach.
4. Przekazywalne koncesje połowowe 
mogą zostać przydzielone przez państwo 
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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.
5. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
okres ważności przekazywalnych koncesji 
połowowych do okresu co najmniej 15 lat 
w celu ponownego przydziału takich 
koncesji. Jeżeli państwa członkowskie nie 
ograniczyły okresu ważności 
przekazywalnych koncesji połowowych, 
mogą one wycofać te koncesje z okresem 
wypowiedzenia wynoszącym co najmniej 
15 lat.
6. Państwa członkowskie mogą wycofać 
przekazywalne koncesje połowowe z 
krótszym okresem wypowiedzenia w 
przypadku ustalenia, że posiadacz 
koncesji popełnił poważne naruszenie. 
Takie wycofania dokonywane są w sposób 
zapewniający pełną skuteczność wspólnej 
polityki rybołówstwa, zasady 
proporcjonalności oraz, o ile to konieczne, 
ze skutkiem natychmiastowym.
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.

Or. en

Poprawka 1855
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 4 – artykuł 28
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28 skreślony
Przydział przekazywalnych koncesji 

połowowych
1. Przekazywalna koncesja połowowa 
ustanawia prawo do stosowania 
indywidualnych uprawnień do połowów 
przydzielonych zgodnie z art. 29 ust. 1.
2. Każde państwo członkowskie przydziela 
przekazywalne koncesje połowowe w 
oparciu o przejrzyste kryteria odnośnie do 
każdego stada lub grupy stad, dla których 
przydzielono uprawnienia do połowów 
zgodnie z art. 16, z wyjątkiem uprawnień 
do połowów uzyskanych w ramach 
porozumień w sprawie zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem.
3. W przypadku przydziału 
przekazywalnych koncesji połowowych 
odnoszących się do połowów 
wielogatunkowych państwa członkowskie 
uwzględniają prawdopodobny skład 
połowów statków biorących udział w tych 
połowach.
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.
5. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
okres ważności przekazywalnych koncesji 
połowowych do okresu co najmniej 15 lat 
w celu ponownego przydziału takich 
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koncesji. Jeżeli państwa członkowskie nie 
ograniczyły okresu ważności 
przekazywalnych koncesji połowowych, 
mogą one wycofać te koncesje z okresem 
wypowiedzenia wynoszącym co najmniej 
15 lat.
6. Państwa członkowskie mogą wycofać 
przekazywalne koncesje połowowe z 
krótszym okresem wypowiedzenia w 
przypadku ustalenia, że posiadacz 
koncesji popełnił poważne naruszenie. 
Takie wycofania dokonywane są w sposób 
zapewniający pełną skuteczność wspólnej 
polityki rybołówstwa, zasady 
proporcjonalności oraz, o ile to konieczne, 
ze skutkiem natychmiastowym.
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.

Or. fr

Poprawka 1856
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28 skreślony
Przydział przekazywalnych koncesji 

połowowych
1. Przekazywalna koncesja połowowa 
ustanawia prawo do stosowania 
indywidualnych uprawnień do połowów 
przydzielonych zgodnie z art. 29 ust. 1.
2. Każde państwo członkowskie przydziela 
przekazywalne koncesje połowowe w 
oparciu o przejrzyste kryteria odnośnie do 
każdego stada lub grupy stad, dla których 
przydzielono uprawnienia do połowów 
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zgodnie z art. 16, z wyjątkiem uprawnień 
do połowów uzyskanych w ramach 
porozumień w sprawie zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem.
3. W przypadku przydziału 
przekazywalnych koncesji połowowych 
odnoszących się do połowów 
wielogatunkowych państwa członkowskie 
uwzględniają prawdopodobny skład 
połowów statków biorących udział w tych 
połowach. 
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. 
5. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
okres ważności przekazywalnych koncesji 
połowowych do okresu co najmniej 15 lat 
w celu ponownego przydziału takich 
koncesji. Jeżeli państwa członkowskie nie 
ograniczyły okresu ważności 
przekazywalnych koncesji połowowych, 
mogą one wycofać te koncesje z okresem 
wypowiedzenia wynoszącym co najmniej 
15 lat. 
6. Państwa członkowskie mogą wycofać 
przekazywalne koncesje połowowe z 
krótszym okresem wypowiedzenia w 
przypadku ustalenia, że posiadacz 
koncesji popełnił poważne naruszenie. 
Takie wycofania dokonywane są w sposób 
zapewniający pełną skuteczność wspólnej 
polityki rybołówstwa, zasady 
proporcjonalności oraz, o ile to konieczne, 
ze skutkiem natychmiastowym. 
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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.

Or. pt

Poprawka 1857
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przydział przekazywalnych koncesji 
połowowych

Przydział uprawnień do połowów

Or. en

Poprawka 1858
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przekazywalna koncesja połowowa 
ustanawia prawo do stosowania 
indywidualnych uprawnień do połowów 
przydzielonych zgodnie z art. 29 ust. 1.

skreślony

Or. en

Poprawka 1859
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przekazywalna koncesja połowowa 
ustanawia prawo do stosowania 
indywidualnych uprawnień do połowów 
przydzielonych zgodnie z art. 29 ust. 1.

1. Przekazywalna koncesja połowowa 
ustanawia prawo do stosowania 
indywidualnych, wspólnotowych lub 
grupowych uprawnień do połowów, dla 
których państwo członkowskie 
zdecydowało się ustanowić system 
przekazywalnych koncesji połowowych,
przydzielonych zgodnie z art. 29 ust. 1.

Or. en

Poprawka 1860
Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przekazywalna koncesja połowowa 
ustanawia prawo do stosowania 
indywidualnych uprawnień do połowów 
przydzielonych zgodnie z art. 29 ust. 1.

1. Koncesja połowowa ustanawia prawo do 
stosowania indywidualnych uprawnień do 
połowów przydzielonych przez państwo 
członkowskie zgodnie z art. 29 ust. 1.

Or. it

Poprawka 1861
Pat the Cope Gallagher

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przekazywalna koncesja połowowa 
ustanawia prawo do stosowania 
indywidualnych uprawnień do połowów 
przydzielonych zgodnie z art. 29 ust. 1.

1. Przekazywalna koncesja połowowa 
może ustanowić prawo do stosowania 
indywidualnych uprawnień do połowów 
przydzielonych zgodnie z art. 29 ust. 1.

Or. en
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Uzasadnienie

Obowiązkowe przekazywalne kwoty połowowe mogłyby stanowić poważne zagrożenie dla 
małych wspólnot rybołówstwa przybrzeżnego i nie rozwiążą problemów rybołówstwa 
związanych z nadmierną zdolnością połowową.

Poprawka 1862
Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie przydziela 
przekazywalne koncesje połowowe w 
oparciu o przejrzyste kryteria odnośnie do 
każdego stada lub grupy stad, dla których 
przydzielono uprawnienia do połowów 
zgodnie z art. 16, z wyjątkiem uprawnień 
do połowów uzyskanych w ramach 
porozumień w sprawie zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem.

skreślony

Or. it

Poprawka 1863
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie przydziela 
przekazywalne koncesje połowowe w 
oparciu o przejrzyste kryteria odnośnie do 
każdego stada lub grupy stad, dla których 
przydzielono uprawnienia do połowów 
zgodnie z art. 16, z wyjątkiem uprawnień 
do połowów uzyskanych w ramach 
porozumień w sprawie zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem.

2. Każde państwo członkowskie, które 
decyduje się na ustanowienie systemu 
przekazywalnych koncesji połowowych, 
przydziela przekazywalne koncesje 
połowowe w oparciu o przejrzyste kryteria 
odnośnie do każdego stada lub grupy stad, 
dla których przydzielono uprawnienia do 
połowów zgodnie z art. 16, z wyjątkiem 
uprawnień do połowów uzyskanych w 
ramach porozumień w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem. Przejrzyste kryteria 
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zostaną określone przez Radę i Parlament 
oraz podane do wiadomości publicznej, a 
ponadto będą obejmowały między innymi:
a) użycie metod bardziej selektywnego 
połowu oraz narzędzi i praktyk 
charakteryzujących się niskim przyłowem 
i niewielkim wpływem na ekosystem 
morski;
b) zgodność z przepisami wspólnej polityki 
rybołówstwa i wymogami UE dotyczącymi 
środowiska oraz odpowiednimi limitami 
połowowymi lub nakładu połowowego 
wyznaczonymi na podstawie doradztwa 
naukowego;
c) zapewnienie większej liczby wysokiej 
jakości miejsc pracy, pod warunkiem że 
nie wywrze to negatywnego wpływu na 
środowisko naturalne;
d) wykorzystanie statków i metod 
połowowych, które charakteryzują się 
niskimi emisjami paliwa i są 
energooszczędne; oraz
e) wykorzystanie urządzeń nadzoru wideo 
lub równoważnych urządzeń monitoringu 
elektronicznego;
f) warunki pracy zgodne z właściwymi 
normami międzynarodowymi, a zwłaszcza 
z Konwencją MOP dotyczącą pracy 
w sektorze rybołówstwa z 2007 r.;
g) zgłoszoną produkcję z co najmniej 
trzech poprzednich lat.

Or. en

Poprawka 1864
Pat the Cope Gallagher

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie przydziela 2. Każde państwo członkowskie może 
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przekazywalne koncesje połowowe w 
oparciu o przejrzyste kryteria odnośnie do 
każdego stada lub grupy stad, dla których 
przydzielono uprawnienia do połowów 
zgodnie z art. 16, z wyjątkiem uprawnień 
do połowów uzyskanych w ramach 
porozumień w sprawie zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem.

przydzielić przekazywalne koncesje 
połowowe w oparciu o przejrzyste kryteria 
odnośnie do każdego stada lub grupy stad, 
dla których przydzielono uprawnienia do 
połowów zgodnie z art. 16, z wyjątkiem 
uprawnień do połowów uzyskanych w 
ramach porozumień w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowe przekazywalne kwoty połowowe mogłyby stanowić poważne zagrożenie dla 
małych wspólnot rybołówstwa przybrzeżnego i nie rozwiążą problemów rybołówstwa 
związanych z nadmierną zdolnością połowową.

Poprawka 1865
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie przydziela
przekazywalne koncesje połowowe w 
oparciu o przejrzyste kryteria odnośnie do 
każdego stada lub grupy stad, dla których 
przydzielono uprawnienia do połowów 
zgodnie z art. 16, z wyjątkiem uprawnień 
do połowów uzyskanych w ramach 
porozumień w sprawie zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem.

2. Każde państwo członkowskie przydziela 
uprawnienia do połowów w oparciu o 
równe, przejrzyste i obiektywne kryteria 
środowiskowe i społeczne, określone w 
art. 36a, odnośnie do każdego stada lub 
grupy stad, dla których przydzielono 
uprawnienia do połowów zgodnie z art. 16.

Or. en

Poprawka 1866
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie przydziela 
przekazywalne koncesje połowowe w 
oparciu o przejrzyste kryteria odnośnie do 
każdego stada lub grupy stad, dla których 
przydzielono uprawnienia do połowów 
zgodnie z art. 16, z wyjątkiem uprawnień 
do połowów uzyskanych w ramach 
porozumień w sprawie zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem.

2. Każde państwo członkowskie może 
przydzielić przekazywalne koncesje 
połowowe w oparciu o otwartą procedurę 
oraz przejrzyste kryteria kwalifikowalności 
odnośnie do każdego stada lub grupy stad, 
dla których przydzielono uprawnienia do 
połowów zgodnie z art. 16, z wyjątkiem 
uprawnień do połowów uzyskanych w 
ramach porozumień w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem.

Or. es

Poprawka 1867
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie przydziela 
przekazywalne koncesje połowowe w 
oparciu o przejrzyste kryteria odnośnie do 
każdego stada lub grupy stad, dla których 
przydzielono uprawnienia do połowów 
zgodnie z art. 16, z wyjątkiem uprawnień 
do połowów uzyskanych w ramach 
porozumień w sprawie zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem.

2. Państwa członkowskie współpracują z 
przedstawicielami władz regionalnych 
oraz przemysłu rybnego w ramach RAC 
przy ustalaniu przejrzystych kryteriów 
dotyczących przekazywalnych koncesji 
połowowych odnośnie do każdego stada 
lub grupy stad, dla których przydzielono 
uprawnienia do połowów zgodnie z 
przepisami niniejszego rozporządzenia, z 
wyjątkiem uprawnień do połowów 
uzyskanych w ramach porozumień w 
sprawie zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem.

Or. es

Poprawka 1868
Guido Milana
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku przydziału 
przekazywalnych koncesji połowowych 
odnoszących się do połowów 
wielogatunkowych państwa członkowskie 
uwzględniają prawdopodobny skład 
połowów statków biorących udział w tych 
połowach.

skreślony

Or. it

Poprawka 1869
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku przydziału 
przekazywalnych koncesji połowowych 
odnoszących się do połowów 
wielogatunkowych państwa członkowskie 
uwzględniają prawdopodobny skład 
połowów statków biorących udział w tych 
połowach.

skreślony

Or. en

Poprawka 1870
Dolores García-Hierro Caraballo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku przydziału 
przekazywalnych koncesji połowowych 
odnoszących się do połowów 
wielogatunkowych państwa członkowskie 
uwzględniają prawdopodobny skład 

3. W przypadku przydziału 
przekazywalnych koncesji połowowych 
odnoszących się do połowów 
wielogatunkowych państwa członkowskie 
uwzględniają prawdopodobny skład 
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połowów statków biorących udział w tych 
połowach.

połowów statków biorących udział w tych 
połowach, który ustala STECF (Komitet 
Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. 
Rybołówstwa) przy wsparciu przemysłu 
rybnego reprezentowanego przez 
Regionalne Komitety Doradcze (RAC).

Or. es

Poprawka 1871
Carmen Fraga Estévez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku przydziału
przekazywalnych koncesji połowowych
odnoszących się do połowów 
wielogatunkowych państwa członkowskie 
uwzględniają prawdopodobny skład 
połowów statków biorących udział w tych 
połowach.

3. W związku z przydziałem 
przekazywalnych uprawnień do połowów 
odnoszących się do połowów 
wielogatunkowych Rada, ustalając 
uprawnienia do połowów na mocy art. 43 
ust. 3 Traktatu, uwzględnia rzeczywisty 
skład połowów dokonywanych przez floty 
państw członkowskich.

Or. es

Poprawka 1872
Pat the Cope Gallagher

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku przydziału 
przekazywalnych koncesji połowowych 
odnoszących się do połowów 
wielogatunkowych państwa członkowskie 
uwzględniają prawdopodobny skład 
połowów statków biorących udział w tych 
połowach.

3. W przypadku przydziału 
przekazywalnych koncesji połowowych 
odnoszących się do połowów 
wielogatunkowych państwa członkowskie 
mogą uwzględnić prawdopodobny skład 
połowów statków biorących udział w tych 
połowach.
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Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowe przekazywalne kwoty połowowe mogłyby stanowić poważne zagrożenie dla 
małych wspólnot rybołówstwa przybrzeżnego i nie rozwiążą problemów rybołówstwa 
związanych z nadmierną zdolnością połowową.

Poprawka 1873
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku przydziału 
przekazywalnych koncesji połowowych 
odnoszących się do połowów 
wielogatunkowych państwa członkowskie 
uwzględniają prawdopodobny skład
połowów statków biorących udział w tych 
połowach.

3. W przypadku przydziału 
przekazywalnych koncesji połowowych 
odnoszących się do połowów 
wielogatunkowych państwa członkowskie 
uwzględniają Komitet Naukowo-
Techniczny i Ekonomiczny ds. 
Rybołówstwa oraz konsultują się z 
Regionalnymi Komitetami Doradczymi w 
kwestii prawdopodobnego składu
połowów statków biorących udział w tych 
połowach.

Or. es

Poprawka 1874
Dolores García-Hierro Caraballo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – 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 

skreślony
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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.

Or. es

Poprawka 1875
Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – 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.

skreślony

Or. it

Poprawka 1876
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 4
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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. Państwa 
członkowskie ograniczają 
kwalifikowalność do otrzymania 
przekazywalnych koncesji połowowych w 
oparciu o obiektywne kryteria.

Or. en

Poprawka 1877
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – 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. Uprawnienia do połowu mogą zostać 
przydzielone przez państwo członkowskie 
statkowi rybackiemu pływającemu pod 
jego banderą.

Or. en
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Poprawka 1878
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – 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, których głównym 
zajęciem jest rybołówstwo, dla 
wykorzystania ich na takim statku. 
Przekazywalne koncesje połowowe można 
łączyć do celów zbiorowego zarządzania 
przez osoby prawne lub fizyczne, których 
głównym zajęciem jest rybołówstwo, lub 
przez uznane organizacje producentów. 
Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
kwalifikowalność do otrzymania 
przekazywalnych koncesji połowowych 
w oparciu o obiektywne kryteria. W 
szczególności mogą one wymagać 
przedstawienia historycznych poziomów 
połowów oraz rejestrów potwierdzających 
przestrzeganie przepisów, ustanawiać 
limit koncentracji kwot, rezerwować kwoty 
szczegółowe w wysokości do 5% dla 
nowych podmiotów i uwzględniać 
społeczno-gospodarczy wpływ koncesji.

Or. es

Poprawka 1879
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Podczas przydziału uprawnień do 
połowów dane państwo członkowskie 
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może stworzyć zachęty dla statków 
rybackich wyposażonych w selektywne 
narzędzia połowowe, które eliminują 
niechciany przyłów, lub stosujących 
techniki połowu o ograniczonym wpływie 
na środowisko, m.in. dzięki mniejszemu 
zużyciu energii lub niewielkim 
zniszczeniom siedlisk, w ramach 
uprawnień do połowów przydzielonych 
temu państwu członkowskiemu.

Or. en

Poprawka 1880
Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
okres ważności przekazywalnych koncesji 
połowowych do okresu co najmniej 15 lat 
w celu ponownego przydziału takich 
koncesji. Jeżeli państwa członkowskie nie 
ograniczyły okresu ważności 
przekazywalnych koncesji połowowych, 
mogą one wycofać te koncesje z okresem 
wypowiedzenia wynoszącym co najmniej 
15 lat.

skreślony

Or. it

Poprawka 1881
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
okres ważności przekazywalnych koncesji 
połowowych do okresu co najmniej 15 lat 
w celu ponownego przydziału takich 

skreślony
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koncesji. Jeżeli państwa członkowskie nie 
ograniczyły okresu ważności 
przekazywalnych koncesji połowowych, 
mogą one wycofać te koncesje z okresem 
wypowiedzenia wynoszącym co najmniej 
15 lat.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno to pozostać w kompetencji państw członkowskich.

Poprawka 1882
Dolores García-Hierro Caraballo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
okres ważności przekazywalnych koncesji 
połowowych do okresu co najmniej 15 lat
w celu ponownego przydziału takich 
koncesji. Jeżeli państwa członkowskie nie 
ograniczyły okresu ważności 
przekazywalnych koncesji połowowych, 
mogą one wycofać te koncesje z okresem 
wypowiedzenia wynoszącym co najmniej 
15 lat.

5. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
okres ważności przekazywalnych koncesji 
połowowych do okresu co najmniej 30 lat
w celu ponownego przydziału takich 
koncesji. Jeżeli państwa członkowskie nie 
ograniczyły okresu ważności 
przekazywalnych koncesji połowowych, 
mogą one wycofać te koncesje z okresem 
wypowiedzenia wynoszącym co najmniej 
30 lat.

Or. es

Poprawka 1883
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
okres ważności przekazywalnych koncesji 
połowowych do okresu co najmniej 15 lat
w celu ponownego przydziału takich 

5. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
okres ważności przekazywalnych koncesji 
połowowych do okresu co najmniej 10 lat
w celu ponownego przydziału takich 
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koncesji. Jeżeli państwa członkowskie nie 
ograniczyły okresu ważności 
przekazywalnych koncesji połowowych, 
mogą one wycofać te koncesje z okresem 
wypowiedzenia wynoszącym co najmniej 
15 lat.

koncesji. Jeżeli państwa członkowskie nie 
ograniczyły okresu ważności 
przekazywalnych koncesji połowowych, 
mogą one wycofać te koncesje z okresem 
wypowiedzenia wynoszącym co najmniej 
10 lat.

Or. en

Poprawka 1884
Carmen Fraga Estévez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
okres ważności przekazywalnych koncesji 
połowowych do okresu co najmniej 15 lat
w celu ponownego przydziału takich 
koncesji. Jeżeli państwa członkowskie nie 
ograniczyły okresu ważności 
przekazywalnych koncesji połowowych, 
mogą one wycofać te koncesje z okresem 
wypowiedzenia wynoszącym co najmniej 
15 lat.

5. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
okres ważności przekazywalnych koncesji 
połowowych w celu ponownego przydziału 
takich koncesji.

Or. es

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość ustalania okresu ważności przekazywalnych 
koncesji połowowych na podstawie własnych doświadczeń z przeszłości oraz zgodnie ze 
swoimi planami. 

Poprawka 1885
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą ograniczyć
okres ważności przekazywalnych koncesji 

5. Państwa członkowskie ograniczają
okres ważności przekazywalnych koncesji 
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połowowych do okresu co najmniej 15 lat 
w celu ponownego przydziału takich 
koncesji. Jeżeli państwa członkowskie nie 
ograniczyły okresu ważności 
przekazywalnych koncesji połowowych, 
mogą one wycofać te koncesje z okresem 
wypowiedzenia wynoszącym co najmniej 
15 lat.

połowowych do okresu maksymalnie 5 lat 
w celu ponownego przydziału takich 
koncesji. Jeżeli państwa członkowskie nie 
ograniczyły okresu ważności 
przekazywalnych koncesji połowowych, 
mogą one wycofać te koncesje z okresem 
wypowiedzenia wynoszącym maksymalnie 
5 lat.

Or. en

Poprawka 1886
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
okres ważności przekazywalnych koncesji 
połowowych do okresu co najmniej 15 lat 
w celu ponownego przydziału takich 
koncesji. Jeżeli państwa członkowskie nie 
ograniczyły okresu ważności 
przekazywalnych koncesji połowowych, 
mogą one wycofać te koncesje z okresem 
wypowiedzenia wynoszącym co najmniej
15 lat.

5. Jeżeli państwa członkowskie opracują 
nowe systemy przekazywalnych koncesji 
połowowych, powinny ograniczyć okres 
ich ważności.

Or. en

Poprawka 1887
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
okres ważności przekazywalnych koncesji 
połowowych do okresu co najmniej 15 lat 
w celu ponownego przydziału takich 
koncesji. Jeżeli państwa członkowskie nie 
ograniczyły okresu ważności 

5. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
okres ważności przekazywalnych koncesji 
połowowych do okresu co najmniej 15 lat 
w celu ponownego przydziału takich 
koncesji. Jeżeli państwa członkowskie nie 
ograniczyły okresu ważności 
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przekazywalnych koncesji połowowych, 
mogą one wycofać te koncesje z okresem 
wypowiedzenia wynoszącym co najmniej
15 lat.

przekazywalnych koncesji połowowych, 
uznaje się, że zostały one przyznane na 
okres 15 lat, nie licząc okresów przed 
wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. es

Poprawka 1888
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
okres ważności przekazywalnych koncesji 
połowowych do okresu co najmniej 15 lat 
w celu ponownego przydziału takich 
koncesji. Jeżeli państwa członkowskie nie 
ograniczyły okresu ważności 
przekazywalnych koncesji połowowych, 
mogą one wycofać te koncesje z okresem 
wypowiedzenia wynoszącym co najmniej 
15 lat.

5. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
okres ważności przekazywalnych koncesji 
połowowych do okresu co najmniej 15 lat 
w celu ponownego przydziału takich 
koncesji. Jeżeli państwa członkowskie nie 
ograniczyły okresu ważności 
przekazywalnych koncesji połowowych, 
mogą one wycofać te koncesje z okresem 
wypowiedzenia wynoszącym co najmniej 
15 lat.

Or. es

Poprawka 1889
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Systemy przekazywalnych koncesji 
połowowych nie powinny mieć w żadnym 
wypadku zastosowania poza wodami Unii.

Or. en
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Poprawka 1890
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Mając na uwadze, że wdrożenie tych 
środków doprowadzi do zmian w 
przedmiotowym sektorze, należy zapewnić 
pomoc na rzecz czasowego lub stałego 
zaprzestania połowów, tak aby wspierać 
dostosowanie zdolności połowowej floty. 

Or. es

Poprawka 1891
Dolores García-Hierro Caraballo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie mogą wycofać 
przekazywalne koncesje połowowe z 
krótszym okresem wypowiedzenia w 
przypadku ustalenia, że posiadacz 
koncesji popełnił poważne naruszenie. 
Takie wycofania dokonywane są w sposób 
zapewniający pełną skuteczność wspólnej 
polityki rybołówstwa, zasady 
proporcjonalności oraz, o ile to konieczne, 
ze skutkiem natychmiastowym.

skreślony

Or. es

Poprawka 1892
Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie mogą wycofać 
przekazywalne koncesje połowowe z 
krótszym okresem wypowiedzenia w 
przypadku ustalenia, że posiadacz 
koncesji popełnił poważne naruszenie. 
Takie wycofania dokonywane są w sposób 
zapewniający pełną skuteczność wspólnej 
polityki rybołówstwa, zasady 
proporcjonalności oraz, o ile to konieczne, 
ze skutkiem natychmiastowym.

skreślony

Or. it

Poprawka 1893
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie mogą wycofać 
przekazywalne koncesje połowowe z 
krótszym okresem wypowiedzenia w 
przypadku ustalenia, że posiadacz 
koncesji popełnił poważne naruszenie. 
Takie wycofania dokonywane są w sposób 
zapewniający pełną skuteczność wspólnej 
polityki rybołówstwa, zasady 
proporcjonalności oraz, o ile to konieczne, 
ze skutkiem natychmiastowym.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Powinno to pozostać w kompetencji państw członkowskich.

Poprawka 1894
Carmen Fraga Estévez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie mogą wycofać 
przekazywalne koncesje połowowe z 
krótszym okresem wypowiedzenia w 
przypadku ustalenia, że posiadacz koncesji 
popełnił poważne naruszenie. Takie 
wycofania dokonywane są w sposób 
zapewniający pełną skuteczność wspólnej 
polityki rybołówstwa, zasady 
proporcjonalności oraz, o ile to konieczne, 
ze skutkiem natychmiastowym.

6. Państwa członkowskie mogą wycofać 
przekazywalne koncesje połowowe w 
przypadku ustalenia, że posiadacz koncesji 
popełnił poważne naruszenie. Takie 
wycofania dokonywane są w sposób 
zapewniający pełną skuteczność wspólnej 
polityki rybołówstwa, zasady 
proporcjonalności oraz, o ile to konieczne, 
ze skutkiem natychmiastowym.

Or. es

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawki do art. 28 ust. 5.

Poprawka 1895
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie mogą wycofać
przekazywalne koncesje połowowe z 
krótszym okresem wypowiedzenia w 
przypadku ustalenia, że posiadacz koncesji 
popełnił poważne naruszenie. Takie 
wycofania dokonywane są w sposób 
zapewniający pełną skuteczność wspólnej 
polityki rybołówstwa, zasady 
proporcjonalności oraz, o ile to konieczne, 
ze skutkiem natychmiastowym.

6. Państwa członkowskie wycofują
przekazywalne koncesje połowowe z 
krótszym okresem wypowiedzenia w 
przypadku ustalenia, że posiadacz koncesji 
popełnił poważne naruszenie. Takie 
wycofania dokonywane są w sposób 
zapewniający pełną skuteczność wspólnej 
polityki rybołówstwa, zasady 
proporcjonalności oraz, o ile to konieczne, 
ze skutkiem natychmiastowym.

Or. en

Poprawka 1896
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie mogą wycofać
przekazywalne koncesje połowowe z
krótszym okresem wypowiedzenia w 
przypadku ustalenia, że posiadacz koncesji 
popełnił poważne naruszenie. Takie 
wycofania dokonywane są w sposób
zapewniający pełną skuteczność wspólnej 
polityki rybołówstwa, zasady 
proporcjonalności oraz, o ile to konieczne, 
ze skutkiem natychmiastowym.

6. Państwa członkowskie wycofują
przekazywalne koncesje połowowe ze 
skutkiem natychmiastowym w przypadku 
ustalenia, że posiadacz koncesji popełnił 
poważne naruszenie lub w przypadku 
poważnego pogorszenia się stanu stada 
lub ekosystemu. Takie wycofania 
dokonywane są w sposób zapewniający 
pełną skuteczność wspólnej polityki 
rybołówstwa, zasady proporcjonalności 
oraz, o ile to konieczne, ze skutkiem 
natychmiastowym.

Or. en

Poprawka 1897
Luis Manuel Capoulas Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie mogą wycofać 
przekazywalne koncesje połowowe z 
krótszym okresem wypowiedzenia w 
przypadku ustalenia, że posiadacz koncesji 
popełnił poważne naruszenie. Takie 
wycofania dokonywane są w sposób 
zapewniający pełną skuteczność wspólnej 
polityki rybołówstwa, zasady 
proporcjonalności oraz, o ile to konieczne, 
ze skutkiem natychmiastowym.

6. Państwa członkowskie mogą wycofać 
koncesje połowowe z krótszym okresem 
wypowiedzenia w przypadku ustalenia, że 
posiadacz koncesji popełnił poważne 
naruszenie. Takie wycofania dokonywane 
są w sposób zapewniający pełną 
skuteczność wspólnej polityki 
rybołówstwa, zasady proporcjonalności 
oraz, o ile to konieczne, ze skutkiem 
natychmiastowym.

Or. pt

Poprawka 1898
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie mogą wycofać 
przekazywalne koncesje połowowe z 
krótszym okresem wypowiedzenia w 
przypadku ustalenia, że posiadacz koncesji 
popełnił poważne naruszenie. Takie 
wycofania dokonywane są w sposób 
zapewniający pełną skuteczność wspólnej 
polityki rybołówstwa, zasady 
proporcjonalności oraz, o ile to konieczne, 
ze skutkiem natychmiastowym.

6. Państwa członkowskie mogą wycofać 
uprawnienia do połowów w przypadku 
ustalenia, że posiadacz koncesji popełnił 
poważne naruszenie. Takie wycofania 
dokonywane są w sposób zapewniający 
pełną skuteczność wspólnej polityki 
rybołówstwa, zasady proporcjonalności 
oraz, o ile to konieczne, ze skutkiem 
natychmiastowym.

Or. en

Poprawka 1899
Carmen Fraga Estévez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – 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.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Obowiązek określony w niniejszym artykule powinien wchodzić w zakres uprawnień 
wewnętrznych poszczególnych państw członkowskich.

Poprawka 1900
Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. it

Poprawka 1901
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – 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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Powinno to pozostać w kompetencji państw członkowskich.

Poprawka 1902
Dolores García-Hierro Caraballo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – 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 pięciu lat w należycie uzasadnionych 
przypadkach. Do kwestii przekazywania 
uprawnień do połowów jednemu statkowi 
lub większej ich liczbie należy podchodzić 
w ten sam sposób co do wykorzystania 
tych uprawnień.
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Or. es

Poprawka 1903
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – 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 dwóch kolejnych lat.

Or. en

Poprawka 1904
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – 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. Państwa członkowskie mogą wycofać i 
ponownie przydzielić uprawnienia do 
połowów, których nie wykorzystano przez 
okres trzech kolejnych lat.

Or. en

Poprawka 1905
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Nie naruszając przepisów ust. 5 i 6, 
państwa członkowskie mogą wycofać 

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

przekazywalne koncesje połowowe, 
których nie wykorzystano na statku 
rybackim przez okres trzech kolejnych lat 
bez uzasadnienia.

Or. es

Poprawka 1906
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – 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 
bez uzasadnienia.

Or. es

Poprawka 1907
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Statki rybackie prowadzą działalność 
połowową jedynie wtedy, gdy posiadają 
wystarczające indywidualne uprawnienia 
do połowów, aby obejmowały one całe ich 
możliwe połowy.

Or. en

Poprawka 1908
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 7b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b. Państwa członkowskie mogą 
ustanowić opłaty za stosowanie 
indywidualnych uprawnień do połowów w 
celu przyczynienia się do pokrycia kosztów 
związanych z zarządzaniem 
rybołówstwem.

Or. en

Poprawka 1909
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, João 
Ferreira, Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 4 – artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. fr

Poprawka 1910
Estelle Grelier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 4 – artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29 skreślony
Przydział indywidualnych uprawnień do 

połowów
1. Państwa członkowskie przydzielają 
indywidualne uprawnienia do połowów 
posiadaczom przekazywalnych koncesji 
połowowych, jak określono w art. 28, w 
oparciu o uprawnienia do połowów 
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przydzielone państwom członkowskim lub 
jak ustalono w planach zarządzania 
przyjętych przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 
1967/2006.
2. Państwa członkowskie określają 
uprawnienia do połowów, które w oparciu 
o najlepsze dostępne doradztwo naukowe 
można przydzielić statkom rybackim 
pływającym pod banderą tych państw dla 
gatunków, w odniesieniu do których Rada 
nie ustaliła uprawnień do połowów.
3. Statki rybackie prowadzą działalność 
połowową jedynie wtedy, gdy posiadają 
wystarczające indywidualne uprawnienia 
do połowów, aby obejmowały one całe ich 
możliwe połowy.
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.
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.
6. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
opłaty za stosowanie indywidualnych 
uprawnień do połowów w celu 
przyczynienia się do pokrycia kosztów 
związanych z zarządzaniem 
rybołówstwem.
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Or. fr

Poprawka 1911
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29 skreślony
Przydział indywidualnych uprawnień do 

połowów
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 
zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 
1967/2006.
2. Państwa członkowskie określają 
uprawnienia do połowów, które w oparciu 
o najlepsze dostępne doradztwo naukowe 
można przydzielić statkom rybackim 
pływającym pod banderą tych państw dla 
gatunków, w odniesieniu do których Rada 
nie ustaliła uprawnień do połowów.
3. Statki rybackie prowadzą działalność 
połowową jedynie wtedy, gdy posiadają 
wystarczające indywidualne uprawnienia 
do połowów, aby obejmowały one całe ich 
możliwe połowy.
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, 
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jak określono w art. 28 ust. 4.
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.
6. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
opłaty za stosowanie indywidualnych 
uprawnień do połowów w celu 
przyczynienia się do pokrycia kosztów 
związanych z zarządzaniem 
rybołówstwem.

Or. en

Poprawka 1912
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29 skreślony
Przydział indywidualnych uprawnień do 

połowów
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 
zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 
1967/2006.
2. Państwa członkowskie określają 
uprawnienia do połowów, które w oparciu 
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o najlepsze dostępne doradztwo naukowe 
można przydzielić statkom rybackim 
pływającym pod banderą tych państw dla 
gatunków, w odniesieniu do których Rada 
nie ustaliła uprawnień do połowów.
3. Statki rybackie prowadzą działalność 
połowową jedynie wtedy, gdy posiadają 
wystarczające indywidualne uprawnienia 
do połowów, aby obejmowały one całe ich 
możliwe połowy.
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.
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.
6. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
opłaty za stosowanie indywidualnych 
uprawnień do połowów w celu 
przyczynienia się do pokrycia kosztów 
związanych z zarządzaniem 
rybołówstwem.

Or. en

Poprawka 1913
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 29
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29 skreślony
Przydział indywidualnych uprawnień do 

połowów
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 
zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 
1967/2006.
2. Państwa członkowskie określają 
uprawnienia do połowów, które w oparciu 
o najlepsze dostępne doradztwo naukowe 
można przydzielić statkom rybackim 
pływającym pod banderą tych państw dla 
gatunków, w odniesieniu do których Rada 
nie ustaliła uprawnień do połowów.
3. Statki rybackie prowadzą działalność 
połowową jedynie wtedy, gdy posiadają 
wystarczające indywidualne uprawnienia 
do połowów, aby obejmowały one całe ich 
możliwe połowy.
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.
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 
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połowowe, które eliminują niechciany 
przyłów w ramach uprawnień do połowów 
przydzielonych temu państwu 
członkowskiemu.
6. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
opłaty za stosowanie indywidualnych 
uprawnień do połowów w celu 
przyczynienia się do pokrycia kosztów 
związanych z zarządzaniem 
rybołówstwem.

Or. pt

Poprawka 1914
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 4 – artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29 skreślony
Przydział indywidualnych uprawnień do 

połowów
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 
zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 
1967/2006.
2. Państwa członkowskie określają 
uprawnienia do połowów, które w oparciu 
o najlepsze dostępne doradztwo naukowe 
można przydzielić statkom rybackim 
pływającym pod banderą tych państw dla 
gatunków, w odniesieniu do których Rada 
nie ustaliła uprawnień do połowów.
3. Statki rybackie prowadzą działalność 
połowową jedynie wtedy, gdy posiadają 
wystarczające indywidualne uprawnienia 
do połowów, aby obejmowały one całe ich 
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możliwe połowy.
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.
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.
6. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
opłaty za stosowanie indywidualnych 
uprawnień do połowów w celu 
przyczynienia się do pokrycia kosztów 
związanych z zarządzaniem 
rybołówstwem.

Or. fr

Poprawka 1915
Dolores García-Hierro Caraballo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – 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 

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

art. 28, w oparciu o uprawnienia do 
połowów przydzielone państwom 
członkowskim lub jak ustalono w planach 
zarządzania przyjętych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 19 
rozporządzenia (WE) nr 1967/2006. W 
rezultacie przedmiotowy system nie ma 
zastosowania wobec pozostałych 
gatunków i obszarów, które nie są objęte 
tymi zobowiązaniami, odpowiednio 
zmienia się też obecną zasadę względnej 
stabilności.

Or. es

Poprawka 1916
Carmen Fraga Estévez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – 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 
zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 
1967/2006.

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.

Or. es

Uzasadnienie

Indywidualne uprawnienia do połowów muszą być zgodne z tymi przydzielonymi przez Radę 
w formie TAC oraz kwot, a zobowiązania te nie powinny tym samym mieć zastosowania w 
stosunku do Morza Śródziemnego.

Poprawka 1917
Kriton Arsenis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – 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 
zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 
1967/2006.

1. Niezależnie od tego, czy państwo
członkowskie zdecydowało się na 
wprowadzenie przekazywalnych koncesji 
połowowych, państwa członkowskie, 
zgodnie z art. 33 oraz przejrzystymi 
kryteriami wymienionymi w art. 28 ust. 2, 
przydzielają indywidualne uprawnienia do 
połowów posiadaczom przekazywalnych 
koncesji połowowych w oparciu 
o uprawnienia do połowów przydzielone 
państwom członkowskim lub jak ustalono 
w planach zarządzania przyjętych przez 
państwa członkowskie zgodnie z art. 19 
rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

Or. en

Poprawka 1918
Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – 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 
zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 
1967/2006.

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

Or. it

Poprawka 1919
Pat the Cope Gallagher
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – 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 
zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 
1967/2006.

1. Państwa członkowskie mogą przydzielić
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 
zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 
1967/2006.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowe przekazywalne kwoty połowowe mogłyby stanowić poważne zagrożenie dla 
małych wspólnot rybołówstwa przybrzeżnego i nie rozwiążą problemów rybołówstwa 
związanych z nadmierną zdolnością połowową.

Poprawka 1920
Luis Manuel Capoulas Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – 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 
zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 
1967/2006.

1. Państwa członkowskie przydzielają 
indywidualne uprawnienia do połowów 
posiadaczom przekazywalnych koncesji 
połowowych, jak określono w art. 28, w 
oparciu o uprawnienia do połowów 
przydzielone i zachowane przez dane 
państwo członkowskie na mocy art. 16 
ust. 1 lub uzyskane w wyniku wymiany z
innym państwem członkowskim na mocy 
art. 16 ust. 4.

Or. pt
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Poprawka 1921
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – 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
zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 
1967/2006.

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.

Or. es

Poprawka 1922
Dolores García-Hierro Caraballo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie określają 
uprawnienia do połowów, które w oparciu 
o najlepsze dostępne doradztwo naukowe 
można przydzielić statkom rybackim 
pływającym pod banderą tych państw dla 
gatunków, w odniesieniu do których Rada 
nie ustaliła uprawnień do połowów.

skreślony

Or. es

Poprawka 1923
Carmen Fraga Estévez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 29 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie określają 
uprawnienia do połowów, które w oparciu 
o najlepsze dostępne doradztwo naukowe 
można przydzielić statkom rybackim 
pływającym pod banderą tych państw dla 
gatunków, w odniesieniu do których Rada 
nie ustaliła uprawnień do połowów.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Indywidualne uprawnienia do połowów muszą być zgodne z tymi przydzielonymi przez Radę 
w formie TAC oraz kwot, a zobowiązania te nie powinny tym samym mieć zastosowania w 
stosunku do Morza Śródziemnego.

Poprawka 1924
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie określają 
uprawnienia do połowów, które w oparciu 
o najlepsze dostępne doradztwo naukowe 
można przydzielić statkom rybackim 
pływającym pod banderą tych państw dla 
gatunków, w odniesieniu do których Rada 
nie ustaliła uprawnień do połowów.

2. Państwa członkowskie określają 
uprawnienia do połowów, które w oparciu 
o najlepsze dostępne doradztwo naukowe,
podejście ostrożnościowe i zgodnie z 
celami wspólnej polityki oraz wymogami 
prawa ochrony środowiska przydzielane 
są statkom rybackim pływającym pod 
banderą tych państw dla gatunków, w 
odniesieniu do których Rada nie ustaliła 
uprawnień do połowów.

Or. en

Poprawka 1925
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie określają 
uprawnienia do połowów, które w oparciu 
o najlepsze dostępne doradztwo naukowe 
można przydzielić statkom rybackim 
pływającym pod banderą tych państw dla 
gatunków, w odniesieniu do których Rada 
nie ustaliła uprawnień do połowów.

2. Państwa członkowskie określają 
uprawnienia do połowów, które w oparciu 
o dokładne i aktualne doradztwo naukowe 
można przydzielić statkom rybackim 
pływającym pod banderą tych państw dla 
gatunków, w odniesieniu do których Rada 
nie ustaliła uprawnień do połowów.

Or. en

Poprawka 1926
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie określają 
uprawnienia do połowów, które w oparciu 
o najlepsze dostępne doradztwo naukowe 
można przydzielić statkom rybackim 
pływającym pod banderą tych państw dla 
gatunków, w odniesieniu do których Rada 
nie ustaliła uprawnień do połowów.

2. Państwa członkowskie określają 
uprawnienia do połowów, które w oparciu
o dostępne doradztwo naukowe można 
przydzielić statkom rybackim pływającym 
pod banderą tych państw dla gatunków, w 
odniesieniu do których Rada nie ustaliła 
uprawnień do połowów.

Or. es

Poprawka 1927
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie określają 
uprawnienia do połowów, które w oparciu 
o najlepsze dostępne doradztwo naukowe 
można przydzielić statkom rybackim 
pływającym pod banderą tych państw dla 

2. Państwa członkowskie określają 
uprawnienia do połowów, które w oparciu 
o dokładne i aktualne doradztwo naukowe 
można przydzielić statkom rybackim 
pływającym pod banderą tych państw dla 
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gatunków, w odniesieniu do których Rada 
nie ustaliła uprawnień do połowów.

gatunków, w odniesieniu do których Rada 
nie ustaliła uprawnień do połowów.

Or. en

Poprawka 1928
Dolores García-Hierro Caraballo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Statki rybackie prowadzą działalność 
połowową jedynie wtedy, gdy posiadają 
wystarczające indywidualne uprawnienia 
do połowów, aby obejmowały one całe ich 
możliwe połowy.

3. Statki rybackie prowadzą działalność 
połowową jedynie wtedy, gdy posiadają 
wystarczające indywidualne uprawnienia 
do połowów, aby obejmowały one całe ich 
możliwe połowy. Jednak zgodnie z zasadą 
względnej stabilności statkom, których 
zdolność połowowa została zmniejszona w 
wyniku tego zobowiązania, zapewnia się 
alternatywy połowowe.

Or. es

Poprawka 1929
Carmen Fraga Estévez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Statki rybackie prowadzą działalność 
połowową jedynie wtedy, gdy posiadają 
wystarczające indywidualne uprawnienia 
do połowów, aby obejmowały one całe ich 
możliwe połowy.

3. W przypadku połowów 
wielogatunkowych Rada, na mocy art. 43 
ust. 3 Traktatu, określa szczegółowe kwoty 
przyłowu dla poszczególnych gatunków, 
zgodnie z art. 16 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. es

Uzasadnienie

W przypadku połowów wielogatunkowych, kiedy to niektóre państwa członkowskie nie 
dysponują kwotami obejmującymi wszystkie gatunki wchodzące w skład połowu bądź kwoty te 
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są zbyt małe, obowiązek ustanowiony przez Komisję mógłby oznaczać, że działalność 
połowowa musiałaby zostać wstrzymana, nawet jeśli floty dysponują kwotą dla innych 
gatunków występujących na przedmiotowym obszarze.

Poprawka 1930
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Statki rybackie prowadzą działalność 
połowową jedynie wtedy, gdy posiadają 
wystarczające indywidualne uprawnienia 
do połowów, aby obejmowały one całe ich 
możliwe połowy.

3. Statki rybackie prowadzą działalność 
połowową jedynie wtedy, gdy posiadają 
wystarczające indywidualne uprawnienia 
do połowów, aby obejmowały one całe ich 
możliwe połowy, i przerywają połowy, gdy 
uprawnienia do połowów państw 
członkowskich lub indywidualne 
uprawnienia do połowów dla statków 
zostaną w pełni wykorzystane.

Or. en

Poprawka 1931
Luis Manuel Capoulas Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Statki rybackie prowadzą działalność 
połowową jedynie wtedy, gdy posiadają 
wystarczające indywidualne uprawnienia 
do połowów, aby obejmowały one całe ich 
możliwe połowy.

3. Statki rybackie mają prawo do 
prowadzenia działalności połowowej
wtedy, gdy posiadają wystarczające 
indywidualne uprawnienia do połowów, 
aby obejmowały one całe możliwe połowy, 
biorąc pod uwagę obszar, na którym 
działają, i sprzęt rybacki, który 
wykorzystują.

Or. pt
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Poprawka 1932
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Statki rybackie prowadzą działalność 
połowową jedynie wtedy, gdy posiadają 
wystarczające indywidualne uprawnienia 
do połowów, aby obejmowały one całe ich 
możliwe połowy.

3. Statki rybackie, które posiadają 
wystarczające indywidualne uprawnienia 
do połowów, aby obejmowały one całe ich 
możliwe połowy, uzyskują możliwość 
odławiania i odpowiedniego 
wykorzystywania gatunków 
niedocelowych obok gatunków 
docelowych.

Or. es

Poprawka 1933
Luis Manuel Capoulas Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 29 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą 
zastosować margines elastyczności na 
poziomie nieprzekraczającym 10% w 
odniesieniu do rocznych połowów 
wielogatunkowych, przydzielanych jako 
przyłów.

Or. pt

Poprawka 1934
Kārlis Šadurskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 29 – ustęp 4
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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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Powinno to pozostać w kompetencji państw członkowskich.

Poprawka 1935
Dolores García-Hierro Caraballo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – 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 5% uprawnień do 
połowów zgodnie z kryteriami, które 
uzasadniają takie działania i które 
określają one w swoim ustawodawstwie. 
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 
(w ewentualnej sprzeczności z art. 16 ust. 
4 i art. 28 ust. 2).

Or. es
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Poprawka 1936
Carmen Fraga Estévez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – 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 pewien procent swoich 
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.

Or. es

Uzasadnienie

Decyzja o tym, jaki procent zarezerwować, powinna leżeć w gestii samych państw 
członkowskich.

Poprawka 1937
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – 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 ustanawiają i 
udostępniają publicznie cele i przejrzyste 
kryteria przydziału wszystkich uprawnień 
do połowów zgodnie z art. 28 ust. 2.

Or. en
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Poprawka 1938
Struan Stevenson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – 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 15% uprawnień do 
połowów dla konkretnych gatunków na 
potrzeby celów w zakresie ochrony 
środowiska takich jak dopilnowanie tego, 
aby odrzuty ograniczono do minimum, 
aby nie przekraczano limitów połowowych 
oraz aby połowy ściśle chronionych 
gatunków nie doprowadziły do zamknięcia 
łowisk. 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. 27 ust. 1a i art. 28 ust. 
4.

Or. en

Poprawka 1939
Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – 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 5% uprawnień do 
połowów. Ustanawiają cele i przejrzyste 
kryteria przydziału takich 
zarezerwowanych uprawnień do połowów.
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Or. it

Poprawka 1940
Dolores García-Hierro Caraballo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 29 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Przy rozdzielaniu indywidualnych 
koncesji połowowych uwzględnia się 
operacje w sektorze rybołówstwa 
prowadzone przez statki w przeszłości oraz 
aspekty społeczno-gospodarcze.

Or. es

Poprawka 1941
Dolores García-Hierro Caraballo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – 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 
wyposażonych w selektywne narzędzia 
połowowe, które eliminują niechciany 
przyłów w ramach uprawnień do połowów 
przydzielonych temu państwu 
członkowskiemu. Przez okres pięciu lat 
środki te są kompatybilne z pomocą na 
rzecz tymczasowego wycofania statków z 
eksploatacji.

Or. es
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Poprawka 1942
Carmen Fraga Estévez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – 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, między 
innymi dla tych wyposażonych w 
selektywne narzędzia połowowe, które 
eliminują niechciany przyłów w ramach 
uprawnień do połowów przydzielonych 
temu państwu członkowskiemu.

Or. es

Poprawka 1943
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – 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 ust. 
2 i podczas przydziału uprawnień do 
połowów zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego 
artykułu dane państwo członkowskie 
zapewnia zachęty dla statków rybackich 
wyposażonych w selektywne narzędzia 
połowowe, które wywierają niewielki 
wpływ na środowisko i eliminują 
niechciany przyłów w ramach uprawnień 
do połowów przydzielonych temu państwu 
członkowskiemu.

Or. en
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Poprawka 1944
Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – 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 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.

Or. it

Poprawka 1945
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – 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 
wyposażonych w selektywne narzędzia 
połowowe, które eliminują niechciany 
przyłów w ramach uprawnień do połowów 
przydzielonych temu państwu 
członkowskiemu. Środki określone w 
niniejszym ustępie są kompatybilne z 
pomocą na rzecz tymczasowego wycofania 
statku z eksploatacji przez okres pięciu lat, 
tak aby można było ostatecznie 
dostosować zdolność połowową floty do 
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nowego systemu.

Or. es

Poprawka 1946
Carmen Fraga Estévez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 29 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Bez uszczerbku dla art. 34 niniejszego 
rozporządzenia i przez okres pięciu lat, 
jeżeli dane państwo członkowskie 
przydziela przekazywalne koncesje 
połowowe zgodnie z art. 28 i jeżeli 
przydziela ono uprawnienia do połowów 
zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, 
właściciele statków mogą korzystać z 
funduszy publicznych na wycofanie z 
eksploatacji na mocy rozporządzenia (UE) 
nr XXX/XXXX w sprawie Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego, tak 
aby przyśpieszyć proces dostosowania 
zdolności połowowej floty.

Or. es

Poprawka 1947
Dolores García-Hierro Caraballo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 29 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
opłaty za stosowanie indywidualnych 
uprawnień do połowów w celu 
przyczynienia się do pokrycia kosztów 
związanych z zarządzaniem 
rybołówstwem.

skreślony
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Or. es

Poprawka 1948
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 29 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
opłaty za stosowanie indywidualnych 
uprawnień do połowów w celu 
przyczynienia się do pokrycia kosztów 
związanych z zarządzaniem 
rybołówstwem.

skreślony

Or. es

Poprawka 1949
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 29 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
opłaty za stosowanie indywidualnych 
uprawnień do połowów w celu 
przyczynienia się do pokrycia kosztów 
związanych z zarządzaniem 
rybołówstwem.

6. Państwa członkowskie ustanawiają 
opłaty za stosowanie indywidualnych 
uprawnień do połowów w celu 
przyczynienia się do pokrycia kosztów 
związanych z zarządzaniem 
rybołówstwem. Wszystkie związane z tym 
informacje są udostępniane publicznie.

Or. en

Poprawka 1950
Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 29 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
opłaty za stosowanie indywidualnych 
uprawnień do połowów w celu 
przyczynienia się do pokrycia kosztów 
związanych z zarządzaniem 
rybołówstwem.

6. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
opłaty za stosowanie indywidualnych i 
terytorialnych uprawnień do połowów w 
celu przyczynienia się do pokrycia kosztów 
związanych z zarządzaniem 
rybołówstwem.

Or. it

Poprawka 1951
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, João Ferreira, Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 4 – artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30 skreślony
Rejestr przekazywalnych koncesji 

połowowych i indywidualnych uprawnień 
do połowów

Państwa członkowskie ustanawiają i 
utrzymują rejestr przekazywalnych 
koncesji połowowych i indywidualnych 
uprawnień do połowów.

Or. fr

Poprawka 1952
Estelle Grelier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 4 – artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30 skreślony
Rejestr przekazywalnych koncesji 

połowowych i indywidualnych uprawnień 
do połowów
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Państwa członkowskie ustanawiają i 
utrzymują rejestr przekazywalnych 
koncesji połowowych i indywidualnych 
uprawnień do połowów.

Or. fr

Poprawka 1953
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30 skreślony
Rejestr przekazywalnych koncesji 

połowowych i indywidualnych uprawnień 
do połowów

Państwa członkowskie ustanawiają i 
utrzymują rejestr przekazywalnych 
koncesji połowowych i indywidualnych 
uprawnień do połowów.

Or. en

Poprawka 1954
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30 skreślony
Rejestr przekazywalnych koncesji 

połowowych i indywidualnych uprawnień 
do połowów

Państwa członkowskie ustanawiają i 
utrzymują rejestr przekazywalnych 
koncesji połowowych i indywidualnych 
uprawnień do połowów.

Or. pt
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Poprawka 1955
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 4 – artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30 skreślony
Rejestr przekazywalnych koncesji 

połowowych i indywidualnych uprawnień 
do połowów

Państwa członkowskie ustanawiają i 
utrzymują rejestr przekazywalnych 
koncesji połowowych i indywidualnych 
uprawnień do połowów.

Or. fr

Poprawka 1956
Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 30 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rejestr przekazywalnych koncesji 
połowowych i indywidualnych uprawnień 
do połowów

Rejestr koncesji połowowych i 
indywidualnych uprawnień do połowów

Or. it

Poprawka 1957
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 30 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rejestr przekazywalnych koncesji 
połowowych i indywidualnych uprawnień 

Rejestr uprawnień do połowów
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do połowów

Or. en

Poprawka 1958
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 30 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają i 
utrzymują rejestr przekazywalnych 
koncesji połowowych i indywidualnych 
uprawnień do połowów.

Państwa członkowskie ustanawiają,
utrzymują i udostępniają publicznie rejestr 
przekazywalnych koncesji połowowych 
i indywidualnych uprawnień do połowów.

Or. en

Poprawka 1959
Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 30 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają i 
utrzymują rejestr przekazywalnych 
koncesji połowowych i indywidualnych 
uprawnień do połowów.

Państwa członkowskie ustanawiają i 
utrzymują rejestr koncesji połowowych i 
indywidualnych uprawnień do połowów.

Or. it

Poprawka 1960
Pat the Cope Gallagher

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 30 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają i 
utrzymują rejestr przekazywalnych 

Państwa członkowskie mogą ustanowić i 
utrzymywać rejestr przekazywalnych 
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koncesji połowowych i indywidualnych 
uprawnień do połowów.

koncesji połowowych i indywidualnych 
uprawnień do połowów.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowe przekazywalne kwoty połowowe mogłyby stanowić poważne zagrożenie dla 
małych wspólnot rybołówstwa przybrzeżnego i nie rozwiążą problemów rybołówstwa 
związanych z nadmierną zdolnością połowową.

Poprawka 1961
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 30 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają i 
utrzymują rejestr przekazywalnych 
koncesji połowowych i indywidualnych 
uprawnień do połowów.

Państwa członkowskie ustanawiają i 
utrzymują rejestr uprawnień do połowów.
Uwzględnia się w nim systemy istniejące 
przed 1 stycznia 2013 r. W przedmiotowym 
rejestrze znajdują się nazwa i adres 
posiadacza oraz w uzasadnionych 
przypadkach cena uprawnień do połowów. 
Rejestr jest dostępny publicznie.

Or. en

Poprawka 1962
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 30 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają i 
utrzymują rejestr przekazywalnych 
koncesji połowowych i indywidualnych 
uprawnień do połowów.

Państwa członkowskie ustanawiają i 
utrzymują rejestr przekazywalnych 
koncesji połowowych i indywidualnych 
uprawnień do połowów według kategorii 
koncesji.

Or. es
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Poprawka 1963
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 30 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają i 
utrzymują rejestr przekazywalnych 
koncesji połowowych i indywidualnych
uprawnień do połowów.

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
rejestr oraz szczegółowe informacje o 
warunkach, na jakich odbył się przydział 
uprawnień do połowów, były publicznie 
dostępne.

Or. es

Poprawka 1964
Alain Cadec, Kriton Arsenis, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jim Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana 
Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 4 – artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31 skreślony
Przekazywanie przekazywalnych koncesji 

połowowych
1. Przekazywalne koncesje połowowe 
mogą być w całości lub w części 
przekazywane w danym państwie 
członkowskim między kwalifikującymi się 
posiadaczami takich koncesji.
2. Państwo członkowskie może zezwolić 
na przekazanie przekazywalnych koncesji 
połowowych do innych państw 
członkowskich i z tych państw.
3. Państwa członkowskie mogą regulować 
przekazywanie przekazywalnych koncesji 
połowowych, ustalając warunki 
przekazywania na podstawie przejrzystych 
i obiektywnych kryteriów.
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Or. fr

Poprawka 1965
Estelle Grelier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 4 – artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31 skreślony
Przekazywanie przekazywalnych koncesji 

połowowych
1. Przekazywalne koncesje połowowe 
mogą być w całości lub w części 
przekazywane w danym państwie 
członkowskim między kwalifikującymi się 
posiadaczami takich koncesji.
2. Państwo członkowskie może zezwolić 
na przekazanie przekazywalnych koncesji 
połowowych do innych państw 
członkowskich i z tych państw.
3. Państwa członkowskie mogą regulować 
przekazywanie przekazywalnych koncesji 
połowowych, ustalając warunki 
przekazywania na podstawie przejrzystych 
i obiektywnych kryteriów.

Or. fr

Poprawka 1966
Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31 skreślony
Przekazywanie przekazywalnych koncesji 

połowowych
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1. Przekazywalne koncesje połowowe 
mogą być w całości lub w części 
przekazywane w danym państwie 
członkowskim między kwalifikującymi się 
posiadaczami takich koncesji.
2. Państwo członkowskie może zezwolić 
na przekazanie przekazywalnych koncesji 
połowowych do innych państw 
członkowskich i z tych państw.
3. Państwa członkowskie mogą regulować 
przekazywanie przekazywalnych koncesji 
połowowych, ustalając warunki 
przekazywania na podstawie przejrzystych 
i obiektywnych kryteriów.

Or. it

Poprawka 1967
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31 skreślony
Przekazywanie przekazywalnych koncesji 

połowowych
1. Przekazywalne koncesje połowowe 
mogą być w całości lub w części 
przekazywane w danym państwie 
członkowskim między kwalifikującymi się 
posiadaczami takich koncesji.
2. Państwo członkowskie może zezwolić 
na przekazanie przekazywalnych koncesji 
połowowych do innych państw 
członkowskich i z tych państw.
3. Państwa członkowskie mogą regulować 
przekazywanie przekazywalnych koncesji 
połowowych, ustalając warunki 
przekazywania na podstawie przejrzystych 
i obiektywnych kryteriów.
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Or. en

Poprawka 1968
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31 skreślony
Przekazywanie przekazywalnych koncesji 

połowowych
1. Przekazywalne koncesje połowowe 
mogą być w całości lub w części 
przekazywane w danym państwie 
członkowskim między kwalifikującymi się 
posiadaczami takich koncesji.
2. Państwo członkowskie może zezwolić 
na przekazanie przekazywalnych koncesji 
połowowych do innych państw 
członkowskich i z tych państw.
3. Państwa członkowskie mogą regulować 
przekazywanie przekazywalnych koncesji 
połowowych, ustalając warunki 
przekazywania na podstawie przejrzystych 
i obiektywnych kryteriów.

Or. en

Poprawka 1969
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31 skreślony
Przekazywanie przekazywalnych koncesji 

połowowych
1. Przekazywalne koncesje połowowe 
mogą być w całości lub w części 
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przekazywane w danym państwie 
członkowskim między kwalifikującymi się 
posiadaczami takich koncesji.
2. Państwo członkowskie może zezwolić 
na przekazanie przekazywalnych koncesji 
połowowych do innych państw 
członkowskich i z tych państw.
3. Państwa członkowskie mogą regulować 
przekazywanie przekazywalnych koncesji 
połowowych, ustalając warunki 
przekazywania na podstawie przejrzystych 
i obiektywnych kryteriów.

Or. pt

Poprawka 1970
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 4 – artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31 skreślony
Przekazywanie przekazywalnych koncesji 

połowowych
1. Przekazywalne koncesje połowowe
mogą być w całości lub w części 
przekazywane w danym państwie 
członkowskim między kwalifikującymi się 
posiadaczami takich koncesji.
2. Państwo członkowskie może zezwolić 
na przekazanie przekazywalnych koncesji 
połowowych do innych państw 
członkowskich i z tych państw.
3. Państwa członkowskie mogą regulować 
przekazywanie przekazywalnych koncesji 
połowowych, ustalając warunki 
przekazywania na podstawie przejrzystych 
i obiektywnych kryteriów.

Or. fr
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Poprawka 1971
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekazywanie przekazywalnych koncesji 
połowowych

Poddzierżawa przekazywalnych koncesji 
połowowych

Or. en

Poprawka 1972
Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przekazywalne koncesje połowowe 
mogą być w całości lub w części 
przekazywane w danym państwie 
członkowskim między kwalifikującymi się 
posiadaczami takich koncesji.

skreślony

Or. it

Poprawka 1973
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przekazywalne koncesje połowowe 
mogą być w całości lub w części 
przekazywane w danym państwie 
członkowskim między kwalifikującymi się 
posiadaczami takich koncesji.

1. Przekazywalne koncesje połowowe i 
wszelkie inne uprawnienia do połowów
mogą być w całości lub w części 
poddzierżawione w danym państwie 
członkowskim między kwalifikującymi się 
posiadaczami takich koncesji lub 
uprawnień do połowów.

Or. en
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Poprawka 1974
Chris Davies, Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przekazywalne koncesje połowowe 
mogą być w całości lub w części 
przekazywane w danym państwie 
członkowskim między kwalifikującymi się 
posiadaczami takich koncesji.

1. Dane państwo członkowskie może w 
dowolnym momencie zezwolić na 
przekazywanie koncesji połowowych 
między kwalifikującymi się posiadaczami 
takich koncesji. Państwa członkowskie 
mogą zatwierdzić możliwość 
przekazywania na niektórych łowiskach, a 
jednocześnie zakazać jej na innych.
1a. Przekazywalne koncesje połowowe 
mogą być w całości lub w części 
przekazywane w danym państwie 
członkowskim między kwalifikującymi się 
posiadaczami takich koncesji.

Or. en

Uzasadnienie

Umożliwia to państwu członkowskiemu zastosowanie systemu przekazywanych koncesji 
połowowych, jeśli ma taki zamiar.

Poprawka 1975
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przekazywalne koncesje połowowe
mogą być w całości lub w części 
przekazywane w danym państwie 
członkowskim między kwalifikującymi się 
posiadaczami takich koncesji.

1. Po upływie trzech lat od wprowadzenia 
systemu koncesji połowowych mogą one 
być przekazywane w danym państwie 
członkowskim między kwalifikującymi się 
posiadaczami takich koncesji.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprzez ograniczenie opóźnienia we wprowadzeniu możliwości przekazywania koncesji z 
sześciu do trzech lat można wcześniej dostrzec wpływ na zdolność połowową. Możliwość 
przekazywania koncesji jest również korzystna z punktu widzenia wyeliminowania odrzutów, 
ponieważ umożliwia rybakom dostosowanie przydziałów do rzeczywistych połowów.

Poprawka 1976
Luis Manuel Capoulas Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przekazywalne koncesje połowowe 
mogą być w całości lub w części 
przekazywane w danym państwie 
członkowskim między kwalifikującymi się 
posiadaczami takich koncesji.

1. Koncesje połowowe mogą być w całości 
lub w części przekazywane w danym 
państwie członkowskim między 
kwalifikującymi się posiadaczami takich 
koncesji.

Or. pt

Poprawka 1977
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W ramach państwa członkowskiego, 
które przyjęło system przekazywalnych 
koncesji połowowych, mogą one być 
całkowicie lub częściowo przenoszone na 
kwalifikujących się posiadaczy takich 
koncesji.

Or. pt

Poprawka 1978
Guido Milana
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie może zezwolić 
na przekazanie przekazywalnych koncesji 
połowowych do innych państw 
członkowskich i z tych państw.

skreślony

Or. it

Poprawka 1979
Dolores García-Hierro Caraballo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie może zezwolić na 
przekazanie przekazywalnych koncesji 
połowowych do innych państw 
członkowskich i z tych państw.

2. Państwo członkowskie zezwala na 
przekazanie przekazywalnych koncesji 
połowowych do innych państw 
członkowskich i z tych państw.

Or. es

Poprawka 1980
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie może zezwolić 
na przekazanie przekazywalnych koncesji 
połowowych do innych państw 
członkowskich i z tych państw.

2. Państwo członkowskie może zezwolić 
na przekazanie przekazywalnych koncesji 
połowowych do innych państw 
członkowskich i z tych państw w ramach 
jednego basenu morskiego.

Or. en
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Poprawka 1981
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie może zezwolić 
na przekazanie przekazywalnych koncesji 
połowowych do innych państw 
członkowskich i z tych państw.

2. Państwo członkowskie może zezwolić 
na poddzierżawę przekazywalnych 
koncesji połowowych lub innych 
uprawnień do połowów do innych państw 
członkowskich i z tych państw tylko 
wówczas, gdy wszystkie zasadnicze 
uprawnienia do połowów podlegają 
zasadom skoordynowanego zarządzania z 
udziałem wszystkich zainteresowanych 
państw członkowskich na danym obszarze 
geograficznym, które to zasady mogą być 
następnie egzekwowane przez każde 
zainteresowane państwo członkowskie. 

Or. en

Poprawka 1982
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie może zezwolić 
na przekazanie przekazywalnych koncesji 
połowowych do innych państw 
członkowskich i z tych państw.

2. Nie odmawia się przekazania 
przekazywalnych koncesji połowowych 
kwalifikującym się posiadaczom z innych 
państw członkowskich ze względu na 
przynależność państwową.

Or. es

Poprawka 1983
Luis Manuel Capoulas Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 2a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W odniesieniu do ust. 1 państwa 
członkowskie ustalają dla każdego rodzaju 
rybołówstwa, jakie ograniczenia 
przekazywalności należy ustanowić, aby 
zapobiec nadmiernej koncentracji praw 
własności, aby chronić lub usprawnić 
strukturę floty, wspierać stosowanie mniej 
szkodliwych rodzajów narzędzi, 
zabezpieczyć dostęp dla łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego i innych 
określonych segmentów floty lub aby 
zapobiec nadmiernej koncentracji 
geograficznej koncesji połowowych. 
Ograniczenia te mogą obejmować:
a) ustanowienie maksymalnych ilości 
procentowych udziałów uprawnień do 
połowów, które mogą być posiadane przez 
danego właściciela statku lub puli 
przewidzianej w ramach zbiorowego 
zarządzania;
b) wymóg obecności właściciela na 
pokładzie statku;
c) ograniczenie przenoszenia koncesji na 
określonych rybaków lub segmenty floty 
rybackiej;
d) wymóg ekonomicznego związku między 
posiadaczem koncesji a przybrzeżną 
wspólnotą jego macierzystego portu;
e) inne ograniczenia przekazywalności, 
które państwo członkowskie uzna za 
stosowne.

Or. pt

Poprawka 1984
Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą regulować 
przekazywanie przekazywalnych koncesji 
połowowych, ustalając warunki 
przekazywania na podstawie przejrzystych 
i obiektywnych kryteriów.

skreślony

Or. it

Poprawka 1985
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą regulować
przekazywanie przekazywalnych koncesji 
połowowych, ustalając warunki 
przekazywania na podstawie przejrzystych 
i obiektywnych kryteriów.

3. Państwa członkowskie regulują
poddzierżawę przekazywalnych koncesji 
połowowych, ustalając warunki 
przekazywania na podstawie przejrzystych 
i obiektywnych kryteriów zgodnie z 
kryteriami określonymi w art. 28 ust. 2, 
które są udostępniane publicznie.

Or. en

Poprawka 1986
Luis Manuel Capoulas Santos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą regulować 
przekazywanie przekazywalnych koncesji 
połowowych, ustalając warunki 
przekazywania na podstawie przejrzystych 
i obiektywnych kryteriów.

3. Państwa członkowskie mogą regulować 
przekazywanie koncesji połowowych, 
ustalając warunki przekazywania na 
podstawie przejrzystych i obiektywnych 
kryteriów.

Or. pt
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Poprawka 1987
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą regulować 
przekazywanie przekazywalnych koncesji 
połowowych, ustalając warunki 
przekazywania na podstawie przejrzystych 
i obiektywnych kryteriów.

3. Państwa członkowskie mogą regulować 
przekazywanie przekazywalnych koncesji 
połowowych, ustalając warunki 
przekazywania na podstawie przejrzystych 
i obiektywnych kryteriów. Mogą one 
zakazać przekazywania kwot między 
statkami o różnych kategoriach kwot, 
nadmiernej akumulacji praw połowowych 
bądź przekazywania koncesji podmiotom 
gospodarczym, w przypadku których 
rybołówstwo nie stanowi głównej 
działalności gospodarczej.

Or. es

Poprawka 1988
Dolores García-Hierro Caraballo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
informuje Radę i Parlament Europejski o 
systemach przekazywalnych koncesji 
połowowych ustanowionych przez 
poszczególne państwa członkowskie w 
odniesieniu do floty pełnomorskiej oraz 
ich wkładu w sprawniejszą realizację 
celów wspólnej polityki rybołówstwa, tak 
aby ustanowić wspólnotowy system 
koncesji połowowych, a ewentualnie 
utworzyć jednolity rynek.

Or. es
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Poprawka 1989
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Kiedy niniejsze rozporządzenie wejdzie 
w życie, należy przeanalizować i 
zdefiniować wspólnotowy system praw 
połowowych, porzucając obecny system 
praw krajowych, tak aby uwzględnić go w 
przyszłych tekstach legislacyjnych 
dotyczących wspólnej polityki 
rybołówstwa.

Or. es

Poprawka 1990
Chris Davies, Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Koncesje połowowe, niezależnie od 
tego, czy można je przekazywać, są 
tymczasowymi uprawnieniami do 
połowów zgodnych z wymogami i 
warunkami określanymi przez 
poszczególne państwa członkowskie i nie 
są objęte prawami własności. Państwo 
członkowskie może uchylić danemu 
posiadaczowi koncesje połowowe, jeśli nie 
stosuje się on do ich wymogów.

Or. en

Uzasadnienie

Koncesje połowowe są dobrem publicznym a państwo członkowskie powinno być uprawnione 
do ich uchylenia, jeśli posiadacz koncesji połowowych nie spełnia wymogów określonych w 
rozporządzeniu w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa.
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Poprawka 1991
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja 
przedkłada Radzie i Parlamentowi 
Europejskiemu sprawozdanie w sprawie 
systemów przekazywalnych praw do 
połowów ustanowionych przez 
poszczególne państwa członkowskie oraz 
ich wkładu w realizację celów wspólnej 
polityki rybołówstwa, w szczególności w 
proces tworzenia jednolitego rynku.

Or. es

Poprawka 1992
Chris Davies, Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Podczas ustalania wymogów w 
zakresie koncesji połowowych, niezależnie 
od tego, czy można je przekazywać, 
państwa członkowskie starają się uniknąć 
nadmiernej koncentracji koncesji i mogą:
a) ograniczyć część koncesji 
przydzielanych jednemu posiadaczowi;
b) ograniczyć liczbę koncesji, które mogą 
być zarejestrowane na pojedynczym 
statku;
c) ograniczyć przekazywanie koncesji 
połowowych między określonymi 
segmentami floty rybackiej lub tego 
zakazać;
d) ograniczyć przekazywanie koncesji 
połowowych między określonymi 
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obszarami geograficznymi w celu ochrony 
społeczności stref przybrzeżnych;
e) podjąć działania mające na celu 
zapewnienie posiadaczom bezpośredniego 
i długoterminowego udziału w 
rybołówstwie;
f) zarezerwować część uprawnień do 
połowów do przydzielenia nowym 
podmiotom rozpoczynającym działalność.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość zastosowania zabezpieczeń w celu uniknięcia 
koncentracji koncesji połowowych w rękach kilku podmiotów.

Poprawka 1993
Chris Davies, Carl Haglund, Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 3c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Państwa członkowskie dopilnowują 
tego, by wszelkie informacje dotyczące 
wymogów, przydziału i posiadania 
koncesji połowowych były dostępne 
publicznie.

Or. en

Poprawka 1994
Chris Davies, Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 3d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3d. Przed przydzieleniem koncesji 
połowowych, niezależnie od tego, czy 
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można je przekazać, państwa 
członkowskie publikują oświadczenie, w 
którym wyjaśniają, w jaki sposób koncesje 
są zawieszane i przydzielane ponownie.

Or. en

Uzasadnienie

Koncesje połowowe są dobrem publicznym a państwo członkowskie powinno być uprawnione 
do ich uchylenia, jeśli posiadacz koncesji połowowych nie spełnia wymogów określonych w 
rozporządzeniu w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa. Aby to umożliwić, państwa 
członkowskie powinny określić, w jaki sposób będą uchylać i ponownie przydzielać koncesje 
połowowe.

Poprawka 1995
Alain Cadec, Kriton Arsenis, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jim Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana 
Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 4 – artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32 skreślony
Dzierżawa indywidualnych uprawnień do 

połowów
1. Indywidualne uprawnienia do połowów 
można w całości lub w części 
wydzierżawić w danym państwie 
członkowskim.
2. Państwo członkowskie może zezwolić 
na dzierżawę indywidualnych uprawnień 
do połowów na rzecz innych państw 
członkowskich i od innych państw 
członkowskich.

Or. fr

Poprawka 1996
Estelle Grelier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część 4 – artykuł 32
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32 skreślony
Dzierżawa indywidualnych uprawnień do 

połowów
1. Indywidualne uprawnienia do połowów 
można w całości lub w części 
wydzierżawić w danym państwie 
członkowskim.
2. Państwo członkowskie może zezwolić 
na dzierżawę indywidualnych uprawnień 
do połowów na rzecz innych państw 
członkowskich i od innych państw 
członkowskich.

Or. fr

Poprawka 1997
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32 skreślony
Dzierżawa indywidualnych uprawnień do 

połowów
1. Indywidualne uprawnienia do połowów 
można w całości lub w części 
wydzierżawić w danym państwie 
członkowskim.
2. Państwo członkowskie może zezwolić 
na dzierżawę indywidualnych uprawnień 
do połowów na rzecz innych państw 
członkowskich i od innych państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 1998
Guido Milana
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32 skreślony
Dzierżawa indywidualnych uprawnień do 

połowów
1. Indywidualne uprawnienia do połowów 
można w całości lub w części 
wydzierżawić w danym państwie 
członkowskim.
2. Państwo członkowskie może zezwolić 
na dzierżawę indywidualnych uprawnień 
do połowów na rzecz innych państw 
członkowskich i od innych państw 
członkowskich.

Or. it

Poprawka 1999
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32 skreślony
Dzierżawa indywidualnych uprawnień do 

połowów
1. Indywidualne uprawnienia do połowów 
można w całości lub w części 
wydzierżawić w danym państwie 
członkowskim.
2. Państwo członkowskie może zezwolić 
na dzierżawę indywidualnych uprawnień
do połowów na rzecz innych państw 
członkowskich i od innych państw 
członkowskich.

Or. en
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Poprawka 2000
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32 skreślony
Dzierżawa indywidualnych uprawnień do 

połowów
1. Indywidualne uprawnienia do połowów 
można w całości lub w części 
wydzierżawić w danym państwie 
członkowskim.
2. Państwo członkowskie może zezwolić 
na dzierżawę indywidualnych uprawnień 
do połowów na rzecz innych państw 
członkowskich i od innych państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 2001
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32 skreślony
Dzierżawa indywidualnych uprawnień do 

połowów
1. Indywidualne uprawnienia do połowów 
można w całości lub w części 
wydzierżawić w danym państwie 
członkowskim.
2. Państwo członkowskie może zezwolić 
na dzierżawę indywidualnych uprawnień 
do połowów na rzecz innych państw 
członkowskich i od innych państw 
członkowskich.
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Or. pt

Poprawka 2002
Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Indywidualne uprawnienia do połowów 
można w całości lub w części 
wydzierżawić w danym państwie 
członkowskim.

skreślony

Or. it

Poprawka 2003
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Indywidualne uprawnienia do połowów 
można w całości lub w części 
wydzierżawić w danym państwie 
członkowskim.

1. Indywidualne uprawnienia do połowów 
można w całości lub w części 
wydzierżawić w danym państwie 
członkowskim posiadaczom 
indywidualnych uprawnień do połowów.
Okres dzierżawy nie może być dłuższy niż 
okres obowiązywania koncesji połowowej.

Or. en

Poprawka 2004
Guido Milana

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie może zezwolić skreślony
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na dzierżawę indywidualnych uprawnień 
do połowów na rzecz innych państw 
członkowskich i od innych państw 
członkowskich.

Or. it


