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Poprawka1
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 26, 27, 574, 575, 576, 580, 581, 583, 587, 
588, 590, 592, 594, 595

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustępy 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakres stosowania Zakres stosowania
1. Wspólna polityka rybołówstwa 
obejmuje:

1. Wspólna polityka rybołówstwa 
obejmuje:

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

a) ochronę żywych zasobów morza, 
zrównoważoną ich eksploatację i 
zarządzanie rybołówstwem 
ukierunkowanym na te zasoby;

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

b) ochronę żywych zasobów 
słodkowodnych, akwakulturę oraz 
przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 
produktów rybołówstwa i akwakultury w 
odniesieniu do środków rynkowych i 
finansowych wspierających wspólną 
politykę rybołówstwa, środki o 
charakterze strukturalnym i zarządzanie 
zdolnością połowową floty;
ba) społeczną i gospodarczą rentowność 
działalności połowowej, propagowanie 
zatrudnienia w strefach przybrzeżnych 
oraz rozwoju społeczności stref 
przybrzeżnych i szczególne problemy 
prowadzonego na małą skalę tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i 
akwakultury.

2. Wspólna polityka rybołówstwa obejmuje 
działalność, o której mowa w ust. 1, jeśli 
jest ona prowadzona:

2. Wspólna polityka rybołówstwa obejmuje 
działalność, o której mowa w ust. 1, jeśli 
jest ona prowadzona:

a) na terytorium państw członkowskich; 
lub

a) na terytorium państw członkowskich; 
lub

b) na wodach Unii, w tym przez statki 
rybackie pływające pod banderą państw 
trzecich i zarejestrowane w nich; lub

b) na wodach Unii, w tym przez statki 
rybackie pływające pod banderą państw 
trzecich i zarejestrowane w nich; lub

c) przez unijne statki rybackie poza c) przez unijne statki rybackie poza 
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wodami Unii; lub wodami Unii; lub
d) przez obywateli państw członkowskich, 
bez uszczerbku dla głównej 
odpowiedzialności państwa bandery.

d) przez obywateli państw członkowskich, 
bez uszczerbku dla głównej 
odpowiedzialności państwa bandery.

Or. en

Poprawka 2
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 28, 29, 31, 32, 604, 606, 613, 614, 615, 616, 
617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 
636, 637, 641, 642, 644, 645, 646, 650, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 664, 666, 669, 671, 699

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele ogólne Cele ogólne

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

1. Wspólna polityka rybołówstwa 
dopilnowuje, by działalność w zakresie 
rybołówstwa i akwakultury była 
zrównoważona w perspektywie 
długoterminowej pod względem ochrony 
środowiska i zarządzana w sposób spójny 
z celem osiągania korzyści gospodarczych, 
społecznych i korzyści w dziedzinie 
zatrudnienia, a także z celem 
przyczyniania się do bezpieczeństwa 
dostaw żywności i możliwości w zakresie 
rybołówstwa rekreacyjnego, a także 
umożliwiania funkcjonowania sektora 
przetwarzania i działalności na lądzie, 
bezpośrednio związanych z działalnością 
w zakresie rybołówstwa, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu interesów 
konsumentów i producentów.

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

2. Wspólna polityka rybołówstwa stosuje 
wobec zarządzania rybołówstwem 
podejście ostrożnościowe i ma na celu 
dopilnować, by do 2015 r. wskaźniki 
śmiertelności połowowej ustalone zostały 
na poziomie umożliwiającym odbudowę 
stad najpóźniej do 2020 r., do poziomów 
powyżej poziomów pozwalających 
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2015 r. wytworzyć maksymalny podtrzymywalny 
połów oraz utrzymać odbudowane stada 
na tych poziomach.

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

3. Wspólna polityka rybołówstwa wdraża 
podejście ekosystemowe do zarządzania 
rybołówstwem i akwakultury, aby 
zapewnić przyczynianie się rybołówstwa i 
akwakultury do realizacji celu, jakim jest 
zminimalizowanie skutków działalności
człowieka dla ekosystemu morskiego oraz 
celu nieprzyczyniania się do degradacji 
środowiska morskiego, a także 
dostosowania rybołówstwa i akwakultury 
do poszczególnych rozwiązań w zakresie 
rybołówstwa i do poszczególnych 
regionów.  

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

4. Wspólna polityka rybołówstwa jest 
spójna z unijnym prawodawstwem 
dotyczącym środowiska i z innymi 
unijnymi strategiami politycznymi.

4a. Wspólna polityka rybołówstwa 
zapewnia dostosowanie zdolności 
połowowej flot do poziomów eksploatacji 
zgodnych z treścią ust. 2.

Or. en

Poprawka 3
w imieniu grup S&D, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 33, 34, 35, 36, 37, 599, 681, 686, 689, 692, 
693, 696, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 719, 722, 723, 724, 726, 728, 735, 736, 
737, 738, 739, 740, 743, 744, 745, 746, 747, 758, 759, 761, 763, 766, 767, 769, 773, 775

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele szczegółowe Cele szczegółowe

Aby osiągnąć ogólne cele określone w art. 
2, wspólna polityka rybołówstwa w 
szczególności:

Aby osiągnąć ogólne cele określone w art. 
2, wspólna polityka rybołówstwa w 
szczególności:

a) eliminuje niechciane połowy stad 
handlowych i stopniowo zapewnia 

a) zapobiega niechcianym połowom, a 
także zmniejsza je do minimum i w 
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wyładunek wszystkich połowów takich 
stad;

ramach możliwości eliminuje je;

aa) zapewnia wyładunek wszystkich 
połowów stad wykorzystywanych do celów 
handlowych i stad objętych regulacją, 
uwzględniając przy tym najlepsze 
doradztwo naukowe i unikając tworzenia 
nowych rynków lub rozszerzania 
istniejących;

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

b) zapewnia warunki dla efektywnej i 
zrównoważonej pod względem środowiska 
działalności połowowej w Unii w celu 
przywrócenia rentownego i 
konkurencyjnego przemysłu rybnego, 
gwarantując przy tym sprawiedliwe 
warunki na rynku europejskim;

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

c) promuje rozwój działalności w zakresie 
akwakultury, a także związanych z nią 
branży przemysłowych, zapewniając ich 
zrównoważony pod względem środowiska 
charakter w celu przyczynienia się do 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
zatrudnienia na obszarach przybrzeżnych i 
wiejskich;

d) przyczynia się do odpowiedniego 
poziomu życia osób zależnych od 
działalności połowowej;

d) promuje sprawiedliwy rozdział zasobów 
morskich w celu przyczynienia się do 
odpowiedniego poziomu życia i 
standardów społecznych wśród osób 
zależnych od działalności połowowej;

e) uwzględnia interesy konsumentów; e) uwzględnia interesy konsumentów;

f) zapewnia systematyczne i 
zharmonizowane gromadzenie danych oraz 
zarządzanie nimi.

f) zapewnia systematyczne,
zharmonizowane, regularne i rzetelne
gromadzenie danych oraz przejrzyste 
zarządzanie danymi, a także rozwiązuje 
problemy wynikające z zarządzania 
stadami, co do których brakuje danych; 

fa) propaguje utrzymanie prowadzonego 
na małą skalę tradycyjnego łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego.

Or. en
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Poprawka 4
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ustanowienie środków zgodnie z 
najlepszym dostępnym doradztwem 
naukowym;

b) ustanowienie środków zgodnie z 
najlepszym dostępnym doradztwem 
naukowym;

Or. en

Poprawka 5
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 40, 801, 803, 804, 805, 806, 807, 810, 823, 
824, 829

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) duże zaangażowanie zainteresowanych 
stron na wszystkich etapach od 
opracowania po wdrożenie środków;

d) właściwe zaangażowanie 
zainteresowanych stron, w szczególności 
komitetów doradczych i partnerów 
społecznych, na wszystkich etapach od 
opracowania po wdrożenie środków,
zapewniające uwzględnienie specyfiki 
regionalnej za pomocą podejścia 
regionalnego;

Or. en

Poprawka 6
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 816, 817, 818, 819, 820, 821
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) spójność ze zintegrowaną polityką 
morską, a także z innymi rodzajami 
polityki Unii.

f) spójność ze zintegrowaną polityką 
morską, a także z innymi rodzajami 
polityki Unii.

Or. en

Poprawka 7
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 
849, 850, 851, 852, 853, 854, 855

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Ustęp 5 – tiret szóste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „maksymalny podtrzymywalny połów” 
oznacza maksymalny połów, jaki można 
bez końca uzyskiwać ze stada; 

– „maksymalny podtrzymywalny połów” 
oznacza największy teoretyczny 
zrównoważony połów, jaki można w 
sposób ciągły uzyskiwać (przeciętnie) ze 
stada w istniejących (przeciętnych) 
warunkach środowiskowych bez 
znacznych skutków dla procesu 
reprodukcji;

Or. en

Poprawka 8
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 46, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 
865, 866

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Ustęp 5 – tiret siódme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „podejście ostrożnościowe do 
zarządzania rybołówstwem” oznacza 

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

mowa w art. 6 porozumienia ONZ w 
sprawie zasobów ryb, oznacza podejście, 
zgodnie z którym brak odpowiednich 
informacji naukowych nie powinien być 
usprawiedliwieniem dla odkładania lub 
niepodejmowania środków zarządzania dla 
ochrony docelowego gatunku, gatunków 
pokrewnych lub zależnych oraz gatunków 
niedocelowych i ich środowiska;

Or. en

Poprawka 9
w imieniu grup S&D, ALDE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 888, 989, 991, 1008

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Ustęp 5 – tiret jedenaste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „niechciane połowy” oznaczają połowy 
gatunków poniżej minimalnego rozmiaru 
odniesienia do celów ochrony lub 
minimalnego rozmiaru wyładunku, lub 
połowy gatunków chronionych albo 
objętych zakazem połowów, połowy 
gatunków niehandlowych lub osobników 
gatunków handlowych niespełniających 
wymogów przewidzianych w przepisach 
zawartych w unijnym prawodawstwie z 
dziedziny rybołówstwa ustanawiającym 
środki techniczne, kontrolne i ochronne;

Or. en

Poprawka 10
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 891, 889

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Ustęp 5 – tiret dwunaste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „punkt odniesienia ochrony” oznacza – „punkt odniesienia ochrony” oznacza 
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wartości parametrów populacji stada 
(takich jak biomasa czy wskaźnik 
śmiertelności połowowej) stosowane w 
zarządzaniu rybołówstwem, na przykład w 
odniesieniu do dopuszczalnego poziomu 
ryzyka biologicznego lub pożądanego 
poziomu połowu;

wartości parametrów populacji stada 
(takich jak biomasa (B), biomasa stada 
tarłowego (SSB) czy wskaźnik 
śmiertelności połowowej (F)) stosowane w 
zarządzaniu rybołówstwem, określane na 
przykład w odniesieniu do dopuszczalnego 
poziomu ryzyka biologicznego lub 
pożądanego poziomu połowu;

Or. en

Poprawka 11
w imieniu grup S&D, PPE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 49, 890, 894, 896, 897

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Ustęp 5 – tiret dwunaste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „graniczny punkt odniesienia” oznacza 
wartości parametrów populacji stada 
(takich jak biomasa czy wskaźnik 
śmiertelności połowowej) stosowane w 
zarządzaniu rybołówstwem w celu 
wskazania progu, powyżej lub poniżej 
którego zarządzanie rybołówstwem jest 
zgodne np. z dopuszczalnym poziomem 
ryzyka biologicznego lub pożądanym 
poziomem połowu;

Or. en

Poprawka 12
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 51, 913

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Ustęp 5 – tiret czternaste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „istotne siedliska ryb” oznaczają 
wrażliwe siedliska morskie, które 
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wymagają ochrony ze względu na ich 
kluczową rolę w zaspokajaniu 
ekologicznych i biologicznych potrzeb 
gatunków ryb, w tym w zakresie tarła, 
rozwoju narybku i żerowisk;

Or. en

Poprawka 13
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 50, 910, 912, 915

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Ustęp 5 – tiret czternaste b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „chroniony obszar połowowy” oznacza 
określony geograficznie obszar morski, na 
którym wszystkie lub niektóre działania 
połowowe są czasowo lub na stałe 
zakazane albo ograniczone w celu 
poprawy eksploatacji i ochrony żywych 
zasobów wodnych lub ochrony 
ekosystemów morskich;

Or. en

Poprawka 14
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 53, 917, 918, 920

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Ustęp 5 – tiret piętnaste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „uprawnienie do połowów” oznacza 
określone ilościowo prawne upoważnienie 
do połowu wyrażone w połowach lub 
nakładzie połowowym oraz powiązane z 
nimi funkcjonalnie warunki, które są 
niezbędne do ich ilościowego wyrażenia 
na pewnym poziomie;

– „uprawnienie do połowów” oznacza 
określone ilościowo prawne upoważnienie 
do połowu pewnego stada wyrażone w 
maksymalnych połowach lub
maksymalnym nakładzie połowowym dla 
danego obszaru zarządzania;
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Or. en

Poprawka 15
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 57, 937, 939, 941, 943, 944

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Ustęp 5 – tiret dziewiętnaste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „zdolność połowowa” oznacza 
pojemność statku w GT (pojemność brutto) 
i jego moc w kW (kilowat), jak określono 
w art. 4 i 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 
2930/86;

– „zdolność połowowa” oznacza zdolność
statku do odławiania ryb, mierzona w 
powiązaniu z cechami statku, w tym
pojemnością statku w (pojemność brutto),
jego mocą w kW (kilowat), jak określono 
w art. 4 i 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 
2930/86, a także cechami i rozmiarami 
narzędzi połowowych oraz innymi 
wskaźnikami, mającymi wpływ na 
zdolność statku do odławiania ryb;

Or. en

Poprawka 16
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 962, 963, 964, 965, 966

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Ustęp 5 – tiret dwudzieste siódme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „użytkownik końcowy danych 
naukowych” oznacza podmiot, który z 
przyczyn badawczych lub zarządczych jest 
zainteresowany analizą naukową danych o 
sektorze rybołówstwa;

– „użytkownik końcowy danych 
naukowych” oznacza podmiot badawczy 
lub zarządczy, który jest zainteresowany 
analizą naukową danych o sektorze 
rybołówstwa;

Or. en

Poprawka 17
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
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Poprawka kompromisowa zastępująca wszystkie odnośne poprawki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólne zasady w zakresie dostępu do wód Ogólne zasady w zakresie dostępu do wód

3. W pasach wodnych do 100 mil morskich 
od linii podstawowej Azorów, Madery i 
Wysp Kanaryjskich od dnia 1 stycznia 
2013 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. państwa 
członkowskie są uprawnione do 
ograniczenia rybołówstwa do statków 
rybackich zarejestrowanych w portach tych 
wysp. Ograniczenia te nie mają 
zastosowania do statków unijnych, które 
tradycyjnie łowią na tych wodach, o ile te 
statki nie przekraczają tradycyjnie 
wykorzystywanych nakładów 
połowowych. Państwa członkowskie 
informują Komisję o ograniczeniach 
ustanowionych na podstawie niniejszego 
ustępu.

3. W pasach wodnych do 100 mil morskich 
od linii podstawowej Azorów, Madery i 
Wysp Kanaryjskich od dnia 1 stycznia 
2013 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. państwa 
członkowskie są uprawnione do 
ograniczenia rybołówstwa do statków 
rybackich zarejestrowanych w portach tych 
wysp. Ograniczenia te nie mają 
zastosowania do statków unijnych, które 
tradycyjnie łowią na tych wodach, o ile te 
statki nie przekraczają tradycyjnie 
wykorzystywanych nakładów 
połowowych. Państwa członkowskie 
informują Komisję o ograniczeniach 
ustanowionych na podstawie niniejszego 
ustępu.

Or. en

Poprawka 18
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 62, 1038, 1039

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł i tytuł I

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

CZĘŚĆ III CZĘŚĆ III

ŚRODKI OCHRONY ŻYWYCH 
ZASOBÓW MORZA

ŚRODKI OCHRONY 
I ZRÓWNOWAŻONEJ EKSPLOATACJI

ŻYWYCH ZASOBÓW MORZA
TYTUŁ I TYTUŁ I

RODZAJE ŚRODKÓW RODZAJE ŚRODKÓW

Or. en
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Poprawka 19
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 78, 1040, 1041, 1045, 1047, 1064, 1102, 
1103, 1109, 1112, 1154

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -7a
Przepisy ogólne dotyczące środków 

ochrony
1. Aby osiągnąć ogólne cele wspólnej 
polityki rybołówstwa określone w art. 2, 
Unia przyjmuje środki ochrony i 
zrównoważonej eksploatacji żywych 
zasobów morza zgodnie z art. 7 i 8. Środki 
te przyjmuje się w szczególności w formie 
planów wieloletnich zgodnie z art. 9, 10 i 
11 niniejszego rozporządzenia. 
2. Środki te są zgodne z celami 
określonymi w art. 2 i 3 niniejszego 
rozporządzenia i są przyjmowane z 
uwzględnieniem najlepszego dostępnego 
doradztwa naukowego oraz opinii 
przekazanych przez odpowiednie komitety 
doradcze. 
3. Państwa członkowskie są upoważnione 
do przyjmowania środków ochrony 
zgodnie z art. 17–24 oraz z innymi 
właściwymi przepisami niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 20
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 63, 64, 65, 66, 67, 1042, 1049, 1054, 1058, 
1059, 1060, 1062, 1066, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1079, 1082, 1083, 
1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1099, 1100, 1101
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rodzaje środków ochronnych Rodzaje środków ochronnych
Środki ochrony żywych zasobów morza 
mogą obejmować następujące elementy: 

Środki ochrony i zrównoważonej 
eksploatacji żywych zasobów morza mogą 
obejmować następujące elementy:

a) przyjmowanie planów wieloletnich 
zgodnie z art. 9-11; 

a) przyjmowanie planów wieloletnich 
zgodnie z art. 9-11;

b) ustanawianie celów zrównoważonej 
eksploatacji stad;

b) ustanawianie celów zrównoważonej 
eksploatacji i ochrony stad, a także 
ochrony środowiska morskiego przed 
wpływem działalności połowowej;

c) przyjmowanie środków mających na 
celu dostosowanie liczby statków 
rybackich lub rodzajów statków rybackich 
do dostępnych uprawnień do połowów; 

c) przyjmowanie środków mających na 
celu dostosowanie liczby statków 
rybackich lub rodzajów statków rybackich 
do dostępnych uprawnień do połowów;

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

d) ustanawianie zachęt promujących 
bardziej selektywne połowy i metody 
połowowe o niskim wpływie na ekosystem 
morski i zasoby rybne, w tym 
preferencyjny dostęp do krajowych 
uprawnień do połowów zarezerwowanych 
zgodnie z art. 29 oraz zachęty natury 
finansowej;

e) ustalanie uprawnień do połowów; e) przyjmowanie środków w zakresie 
ustalania i przydziału uprawnień do 
połowów, zgodnie z art. 1;

f) przyjmowanie środków technicznych, o 
których mowa w art. 14;

f) przyjmowanie środków technicznych, o 
których mowa w art. 8 i 14;

g) przyjmowanie środków dotyczących 
obowiązku wyładowania wszystkich 
połowów;

g) przyjmowanie środków w ramach 
dążenia do realizacji celów określonych w 
art. 15 niniejszego rozporządzenia;

h) przeprowadzanie projektów 
pilotażowych dotyczących alternatywnych 
rodzajów technik zarządzania 
rybołówstwem. 

h) przeprowadzanie projektów 
pilotażowych dotyczących alternatywnych 
rodzajów technik zarządzania 
rybołówstwem oraz narzędzi, które 
zwiększają selektywność lub minimalizują 
wpływ działalności połowowej na 
środowisko morskie;
ha) przyjmowanie środków pomagających 
państwom członkowskim w spełnianiu 
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wymogów określonych w przepisach 
dotyczących środowiska;
hb) ustanawianie obszarów odbudowy 
zasobów rybnych;
hc) przyjmowanie innych środków 
pomagających w osiągnięciu celów 
określonych w art. 2 i 3.

Or. en

Poprawka 21
w imieniu grup S&D i Verts/ALE
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 68, 1021, 1097, 1106, 1107, 1108, 1795

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Ustanowienie obszarów odbudowy 
zasobów rybnych
1. Aby zapewnić ochronę żywych zasobów 
wodnych i ekosystemów morskich, jak 
również w ramach podejścia 
ostrożnościowego, państwa członkowskie 
ustanawiają spójną sieć obszarów 
odbudowy zasobów rybnych, na których 
wszelka działalność połowowa jest 
zakazana, w tym obszarów istotnych dla 
reprodukcji ryb.
2. Państwa członkowskie określają i 
oznaczają obszary, które są niezbędne do 
ustanowienia spójnej sieci obszarów 
odbudowy zasobów rybnych.
3. Obszary te zostaną ustanowione za 
pomocą środków technicznych i stanowić 
będą co najmniej 10% wód terytorialnych 
każdego państwa członkowskiego.
4. Lokalizacja obszarów odbudowy 
zasobów rybnych nie może zostać 
zmieniona w ciągu pierwszych pięciu lat 
od ich ustanowienia. Gdy zachodzi 
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potrzeba zmiany, może ona nastąpić 
dopiero po ustanowieniu innego obszaru 
lub obszarów o tych samych wymiarach.
5. W ramach ustanawiania tej sieci bierze 
się pod uwagę i uwzględnia wszystkie 
istniejące obszary, na których działalność 
połowowa jest już zabroniona. Państwa 
członkowskie przystępują do 
identyfikowania tych obszarów wspólnie 
ze środowiskiem naukowym i z 
przedstawicielami organizacji 
producenckich zainteresowanych 
rybaków, a także w porozumieniu z 
komitetami doradczymi, ustalając przy 
tym harmonogram ich wdrażania, które 
ma zostać zakończone do 2020 r.
6. Środki i decyzje, o których mowa w ust. 
2, 3 i 4 powyżej, są zgłaszane Komisji wraz 
z ich uzasadnieniem naukowym, 
technicznym, społecznym i prawnym i są 
one podawane do wiadomości publicznej;
7. Właściwe organy zainteresowanych 
państw członkowskich podejmują decyzję 
o tym, czy obszary odbudowy zasobów 
rybnych wyznaczone zgodnie z ust. 1, 2, 3 
i 4 zostaną otoczone przez strefę lub strefy 
ograniczonej działalności połowowej, a po 
przekazaniu tej informacji Komisji 
podejmują decyzję w sprawie sprzętu 
rybackiego, który może być używany 
w tych strefach, jak również 
przewidzianych dla tych stref 
odpowiednich środków zarządzania 
i norm technicznych, które nie mogą być 
mniej restrykcyjne niż te przewidziane 
w prawie Unii. Informacje te są podawane 
do wiadomości publicznej.
8. W przypadku gdy statek rybacki 
przepływa przez obszar odbudowy 
zasobów rybnych, musi on dopilnować, 
aby cały sprzęt połowowy przewożony na 
pokładzie został przymocowany 
i zasztauowany na czas tranzytu.
9. Unia podejmuje również środki w celu 
ograniczenia ewentualnych negatywnych 
skutków ustanowienia obszarów 
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odbudowy zasobów rybnych dla 
społeczeństwa i gospodarki.

Or. en

Poprawka 22
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 69, 70, 72, 1113, 1114, 1116, 1117, 1119, 
1123, 1124, 1125, 1127, 1128, 1129, 1130, 1137, 1138, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 
1148, 1149, 1150

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rodzaje środków technicznych Rodzaje środków technicznych

Środki techniczne mogą obejmować: Środki techniczne mogą obejmować:
a) rozmiary oczek i zasady dotyczące 
stosowania narzędzi połowowych;

a) określenie cech narzędzi połowowych i 
zasad dotyczących ich stosowania;

b) ograniczenia dotyczące budowy 
narzędzi połowowych, w tym: 

b) specyfikacje dotyczące budowy narzędzi 
połowowych, w tym:

(i) zmiany lub dodatkowe narzędzia mające 
na celu zwiększenie selektywności lub 
zmniejszenie intensywności połowów w 
strefie bentosowej; 

(i) zmiany lub dodatkowe narzędzia mające 
na celu zwiększenie selektywności lub 
zmniejszenie do minimum negatywnego 
wpływu na ekosystem;

(ii) zmiany lub dodatkowe urządzenia 
mające na celu ograniczenie 
przypadkowego połowu gatunków 
zagrożonych i chronionych;

(ii) zmiany lub dodatkowe urządzenia 
mające na celu ograniczenie 
przypadkowego połowu gatunków 
zagrożonych i chronionych, a także innych 
niechcianych połowów;

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

c) zakazy lub ograniczenia stosowania 
określonych narzędzi połowowych lub 
innych urządzeń technicznych;

d) zakaz lub ograniczenie działalności 
połowowej w pewnych obszarach lub 
okresach; 

d) zakaz lub ograniczenie działalności 
połowowej w pewnych obszarach lub 
okresach;

e) wymogi w stosunku do statków 
rybackich, aby zaprzestały działalności w 
obszarze przez ustalony minimalny okres 
w celu ochrony tymczasowych skupisk 
szczególnie wrażliwych zasobów 

e) wymogi w stosunku do statków 
rybackich, aby zaprzestały działalności w 
danym obszarze przez ustalony minimalny 
okres w celu ochrony istotnych siedlisk 
ryb, tymczasowych skupisk szczególnie 
wrażliwych zasobów morskich, gatunków 
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morskich; zagrożonych, ryb w okresie tarła i 
młodych osobników;

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

f) środki szczegółowe w celu zmniejszenia 
do minimum wpływu działalności 
połowowej na morską różnorodność 
biologiczną i ekosystemy morskie, w tym 
środki mające na celu uniknięcie 
niechcianych połowów, ich zmniejszenie i 
– w miarę możliwości – wyeliminowanie;

g) inne środki techniczne mające na celu 
ochronę morskiej różnorodności 
biologicznej.

Or. en

Poprawka 23
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 73, 74, 75, 77, 1158, 1159, 1160, 1161, 
1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1183, 1184, 1186, 1187, 1208, 
1219, 1221

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plany wieloletnie Plany wieloletnie

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

1. Parlament Europejski i Rada, działając 
w ramach zwykłej procedury 
ustawodawczej, ustanawiają jako 
priorytet, nie później niż do dnia …*, 
plany wieloletnie opierające się na 
doradztwie naukowym STECF i ICES i 
które obejmują środki ochronne mające na 
celu zachowanie lub odbudowę stad 
powyżej poziomów umożliwiających 
uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu zgodnie z art. 2 
ust. 2. Plany wieloletnie umożliwią 
również realizację innych celów zgodnie z 
art. 2 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.
___________________

* Dz.U.: Należy wstawić datę – cztery lata 
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od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

2. Plany wieloletnie powinny zawierać: 2. Plany wieloletnie powinny zawierać:
a) podstawę ustalania uprawnień do 
połowów dla przedmiotowych stad w 
oparciu o uprzednio zdefiniowane punkty 
odniesienia ochrony; oraz

a) podstawę ustalania uprawnień do 
połowów dla przedmiotowych stad w 
oparciu o uprzednio zdefiniowane punkty 
odniesienia ochrony oraz graniczne punkty 
odniesienia spójne z celami określonymi w 
art. 2 i zgodne z doradztwem naukowym;

b) środki, które pozwalają skutecznie 
zapobiegać przekraczaniu punktów 
odniesienia ochrony. 

b) środki, które pozwalają skutecznie 
zapobiegać przekraczaniu granicznych 
punktów odniesienia i mające na celu 
osiągnięcie punktów odniesienia do celów 
ochrony;

3. W miarę możliwości plany wieloletnie 
obejmują łowiska eksploatujące stada 
jednogatunkowe lub łowiska eksploatujące 
różne stada, uwzględniając interakcje 
między stadami i łowiskami.

3. W miarę możliwości plany wieloletnie 
obejmują łowiska eksploatujące stada 
jednogatunkowe lub łowiska eksploatujące 
różne stada, uwzględniając interakcje 
między stadami, łowiskami i ekosystemami 
morskimi.

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

4. Plany wieloletnie opierają się na 
podejściu ostrożnościowym do zarządzania 
rybołówstwem i uwzględniają ograniczenia 
dostępnych danych i metod oceny, w tym 
ocenę stanu stad, co do których brakuje 
danych, oraz wszystkie określone 
ilościowo źródła niepewności w sposób 
rzetelny naukowo.

Or. en

Poprawka 24
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 79, 80, 1179, 1222, 1224, 1232, 1234, 1236, 
1243, 1244, 1245, 1246 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 257, 
1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1274, 1279

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W planach wieloletnich przewiduje się 
dostosowanie wskaźników śmiertelności 
połowowej, tak aby do 2015 r. takie 
wskaźniki ustalone zostały na poziomach, 
które powinny umożliwić odbudowę stad 
najpóźniej do 2020 r., powyżej poziomów 
umożliwiających uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu oraz 
zachowanie odbudowanych stad na tych 
poziomach.

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

2. Jeżeli niemożliwe jest określenie 
zgodnie z ust. 1 wskaźnika śmiertelności 
połowowej, w planach wieloletnich stosuje 
się podejście ostrożnościowe do 
zarządzania rybołówstwem i określa 
normy zastępcze oraz środki zapewniające 
co najmniej porównywalny poziom 
ochrony odpowiednich stad.

2a. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1 i 
2, środki, które mają wejść w zakres 
planów wieloletnich oraz harmonogram 
ich wdrażania są proporcjonalne do 
zadań, celów i przewidywanych ram 
czasowych, a także mają na względzie ich 
wpływ gospodarczy i społeczny.  Z 
wyjątkiem pilnych przypadków, są one 
wdrażane stopniowo.

Or. en

Poprawka 25
w imieniu grup S&D, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W ramach odstępstwa od ust. 1, bez 
uszczerbku dla poszanowania podejścia 
ostrożnościowego, plany wieloletnie mogą 
zawierać klauzulę przewidującą – w 
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przypadku gdy ze wskaźników 
śmiertelności połowowej obliczonej w 
oparciu o art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 
wynika konieczność ograniczenia 
rocznych całkowitych dopuszczalnych 
połowów o ponad 25% – możliwość 
wprowadzenia limitu mającego 
zastosowanie do rocznego ograniczenia 
całkowitych dopuszczalnych połowów, tj. 
ograniczenie do maksymalnie 25%. 
Odstępstwo to pozostaje bez uszczerbku 
dla dodatkowych przepisów dotyczących 
wymiernych celów, wyrażonych w 
maksymalnych rocznych wskaźnikach 
wahania całkowitych dopuszczalnych 
połowów, jak określono w art. 11 akapit c 
(iii).

Or. en

Poprawka 26
w imieniu grup S&D, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Plany wieloletnie mogą zawierać 
przepisy mające na celu zajęcie się o 
szczególnymi właściwościami połowów 
wielogatunkowych w odniesieniu do 
zachowania i odbudowy stad powyżej 
poziomów umożliwiających uzyskanie 
maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu, jeżeli doradztwo naukowe 
wskazuje, że nie można osiągnąć wzrostu 
selektywności z myślą o uniknięcia 
koncentracji na jednym gatunku.

Or. en

Poprawka 27
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 76, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 99, 1048, 
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1049, 1191, 1195, 1196, 1198, 1199, 1200, 1202, 1203, 1226, 1228, 1229, 1230, 1232, 1234, 
1241, 1280, 1281, 1283, 1284, 1285, 1287, 1296,  1303, 1304, 1306, 1307, 1310, 1313, 1314, 
1317, 1320, 1328, 1331, 1338, 1339, 1333, 1334, 1336, 1337, 1345, 1346, 1348, 1349, 1350, 
1355, 1356, 1364, 1365, 1366, 1372, 1190, 1193, 1201, 1321, 1371

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Treść planów wieloletnich Treść planów wieloletnich
Plan wieloletni zawiera: 1. Plan wieloletni zawiera:

a) zakres w odniesieniu do stad, łowiska i 
ekosystemu morskiego, do którego ma 
zastosowania plan wieloletni;

a) zakres w odniesieniu do obszaru 
geograficznego, stad, łowisk i 
ekosystemów morskich, do których ma 
zastosowanie plan wieloletni;

b) cele spójne z celami określonymi w art. 
2 i 3;

b) cele, które są spójne z celami 
określonymi w art. 2 i 3 oraz z właściwymi 
przepisami art. 6a, art. 9 i 10 niniejszego 
rozporządzenia;

ba) ocenę zdolności połowowej floty, a gdy 
zdolność połowowa nie jest faktycznie 
zrównoważona z dostępnymi 
uprawnieniami do połowów – plan 
ograniczenia zdolności zawierający ramy 
czasowe i określone kroki do podjęcia 
przez każde zainteresowane państwo 
członkowskie, które doprowadzą do 
dostosowania tej zdolności połowowej do 
dostępnych uprawnień do połowów w 
ciągu wiążących ram czasowych, przy 
czym ocena taka powinna obejmować 
oszacowanie społeczno-gospodarczego 
znaczenia badanej floty, bez uszczerbku 
dla zobowiązań określonych w art. 34;
bb) ocenę niepożądanego wpływu 
rybołówstwa na ekosystem i środowisko 
morskie, zgodnie z prawem Unii i 
umowami międzynarodowymi, a także 
ocenę wpływu społeczno-gospodarczego 
środków podjętych w ramach planu 
wieloletniego;

c) wymierne cele wyrażone we: c) wymierne cele wyrażone w:
(i) wskaźnikach śmiertelności połowowej, 
lub

(i) wskaźnikach śmiertelności połowowej, 
lub
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(ii) biomasie stada tarłowego, oraz (ii) biomasie stada tarłowego, oraz

(iia) maksymalnym udziale procentowym 
niechcianych połowów i połowów, na 
które nie wydano zezwolenia;
(iib) maksymalnych rocznych zmianach 
uprawnień do połowów;
(iic) wskaźnikach opisowych dobrego 
stanu środowiska odnoszących się do 
poszczególnych rodzajów rybołówstwa, 
określonych w dyrektywie 2008/56/WE i 
decyzji 2010/477/UE;

(iii) stabilności połowów;
d) wyraźne ramy czasowe na osiągnięcie 
wymiernych celów;

d) wyraźne ramy czasowe na osiągnięcie 
wszystkich wymiernych celów;

e) środki techniczne obejmujące środki 
dotyczące eliminacji niechcianych 
połowów;

e) środki ochronne i środki techniczne, 
które mają zostać podjęte z myślą o 
osiągnięciu celów określonych w art. 15 
niniejszego rozporządzenia oraz środki 
mające na celu uniknięcie oraz, na tyle na 
ile to możliwe, wyeliminowanie 
niechcianych połowów;

f) wymierne wskaźniki na potrzeby 
okresowego monitorowania i okresowej 
oceny postępów związanych z osiąganiem 
celów planu wieloletniego; 

f) wymierne wskaźniki na potrzeby 
okresowego monitorowania i okresowej 
oceny postępów związanych z osiąganiem 
celów planu wieloletniego i jego skutków 
społeczno-gospodarczych;

g) środki i cele szczególne dotyczące 
słodkowodnego etapu cyklu życia 
gatunków anadromicznych i 
katadromicznych; 

g) środki i cele szczególne dotyczące 
słodkowodnego etapu cyklu życia 
gatunków anadromicznych i 
katadromicznych, w stosownych 
przypadkach;

h) ograniczenie do minimum wpływu 
połowów na ekosystem; 

h) środki służące ograniczeniu wpływu 
połowów na ekosystem;

i) zabezpieczenia i kryteria uruchamiające 
te zabezpieczenia;

i) zabezpieczenia i kryteria uruchamiające 
te zabezpieczenia;

ia) środki mające na celu zapewnienie 
zgodności z postanowieniami zawartymi w 
planie wieloletnim;

j) wszelkie inne środki, dzięki którym 
można osiągnąć cele planów wieloletnich. 

j) wszelkie inne właściwe i proporcjonalne
środki, dzięki którym można osiągnąć cele 
planów wieloletnich.

1a. W planach wieloletnich przewiduje się 
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ich okresowy przegląd, który ma na celu 
dokonanie oceny postępów na drodze do 
realizacji celów określonych w tych 
planach, zwłaszcza uwzględnienie nowych 
elementów, takich jak zmiany w 
doradztwie naukowym, oraz w celu 
umożliwienia ewentualnych dostosowań 
przejściowych.

Or. en

Poprawka 28
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 93, 1381, 1383, 1384, 1385

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodność z obowiązkami w ramach 
unijnego prawodawstwa środowiskowego

Zgodność z obowiązkami w ramach 
unijnego prawodawstwa środowiskowego 
w odniesieniu do obszarów chronionych

1. W specjalnych obszarach ochrony w 
rozumieniu art. 6 dyrektywy 92/43/EWG. 
art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i art. 13 ust. 
4 dyrektywy 2008/56/WE państwa 
członkowskie prowadzą działalność 
połowową w sposób zmniejszający wpływ 
tej działalności w wymienionych 
obszarach.

1. WPRyb i wszystkie późniejsze środki 
przyjęte przez państwa członkowskie w 
sprawie specjalnych obszarów 
chronionych są w pełni zgodne 
z dyrektywą 92/43/EWG, dyrektywą 
2009/147/WE i dyrektywą 2008/56/WE. W 
obszarach wymienionych w art. 6 
dyrektywy 92/43/EWG. art. 4 dyrektywy 
2009/147/WE i art. 13 ust. 4 dyrektywy 
2008/56/WE. Działalność połowowa jest 
regulowana przez państwo członkowskie, 
które  wyznaczyło obszary w sposób w 
pełni zgodny z celami ww. dyrektyw, w 
porozumieniu z Komisją, komitetami 
doradczymi i innymi właściwymi 
zainteresowanymi stronami.

Or. en

Poprawka 29
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, ECR i EFD
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Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 1411, 
1412, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424, 1425

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki Komisji na wypadek poważnego 
zagrożenia dla żywych zasobów morza

Środki Komisji na wypadek poważnego 
zagrożenia dla żywych zasobów

1. W oparciu o dowody poważnego 
zagrożenia dla ochrony żywych zasobów 
morza lub dla ekosystemu morskiego, 
które wymaga niezwłocznego działania, 
Komisja może na uzasadniony wniosek 
państwa członkowskiego lub z własnej 
inicjatywy podjąć decyzję o wprowadzeniu 
tymczasowych środków służących 
zmniejszeniu zagrożenia.

1. W przypadku gdy istnieją opierające się 
o wiarygodne dane naukowe dowody 
poważnego zagrożenia dla ochrony 
żywych zasobów morza lub dla 
ekosystemu morskiego, które wymaga 
niezwłocznego działania, Komisja jest 
upoważniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 55, służących 
zmniejszeniu zagrożenia.

Te akty delegowane przyjmowane są 
wyłącznie, gdy wymaga tego szczególnie 
pilny charakter sprawy; zastosowanie ma 
wówczas procedura, o której mowa w art. 
55a.

2. Państwo członkowskie przedkłada 
uzasadniony wniosek, o którym mowa w 
ust. 1, jednocześnie do Komisji, innych 
państw członkowskich i zainteresowanych 
komitetów doradczych.

Or. en

Poprawka 30
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 94, 95, 96, 97, 98, 1433, 1434, 1442, 1446, 
1447, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1457, 1459

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ramy środków technicznych Ramy środków technicznych

Ustanawia się ramy środków technicznych 
w celu zapewnienia ochrony żywych 

Ustanawia się ramy środków technicznych 
w celu zapewnienia ochrony żywych 
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zasobów morza i ograniczenia wpływu 
działalności połowowej na stada i na 
ekosystemy morskie. Ramy środków 
technicznych:

zasobów morza i ograniczenia wpływu 
działalności połowowej na stada i na inne 
gatunki. Ramy środków technicznych:

a) przyczyniają się do zachowania lub 
odbudowy stad powyżej poziomów 
umożliwiających uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu poprzez 
poprawę selekcji rozmiaru i w stosownych 
przypadkach selekcji gatunku;

a) przyczyniają się do zachowania lub 
odbudowy stad powyżej poziomów 
umożliwiających uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu zgodnie z art. 2 
ust. 2, poprzez poprawę selektywności 
według gatunku i rozmiaru; 

b) ograniczają połowy okazów 
niewymiarowych ze stad;

b) unikają połowów zbyt małych 
osobników ze stad, ograniczają takie 
połowy do minimum i, w miarę 
możliwości, eliminują je;

c) ograniczają połowy niechcianych 
organizmów morskich;

c) unikają niechcianych połowów
organizmów morskich i ptaków morskich, 
ograniczają je do minimum i, w miarę 
możliwości, eliminują je;

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

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

Or. en

Poprawka 31
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 99, 1488, 1520, 1522, 1529, 1579, 1580, 
1586

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Unikanie i zmniejszanie do minimum 

niechcianych połowów
1. Przed wprowadzeniem obowiązku 
wyładunku wszystkich połowów w danym 
łowisku zgodnie z art. 15, w oparciu o 
najlepsze dostępne doradztwo naukowe i z 
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uwzględnieniem opinii właściwych 
regionalnych komitetów doradczych, 
państwa członkowskie, w stosownych 
przypadkach, prowadzą projekty 
pilotażowe mające na celu pełne zbadanie 
wszelkich możliwych do zastosowania 
metod uniknięcia, zmniejszenia do 
minimum i wyeliminowania niechcianych 
połowów w danym łowisku. Te projekty 
pilotażowe prowadzone są w stosowanych 
przypadkach przez organizacje 
producenckie. Wyniki tych projektów 
pilotażowych są odzwierciedlone w 
długoterminowych planach zarządzania 
poszczególnymi łowiskami w formie 
dodatkowych zachęt do korzystania z 
dostępnych narzędzi i metod połowowych 
o najwyższym stopniu selektywności. 
Państwa członkowskie opracowują 
również atlas odrzutów ukazujący poziom 
odrzutów dla każdego łowiska objętego 
art. 15 ust. 1. Atlas ten musi opierać się 
na obiektywnych i reprezentatywnych 
danych.
2. Unia udziela wsparcia finansowego na 
rzecz opracowania i wdrażania projektów 
pilotażowych wprowadzanych zgodnie z 
ust. 1 oraz na rzecz stosowania narzędzi 
selektywnych w celu ograniczenia 
niechcianych połowów i połowów, na 
które nie wydano zezwolenia. Szczególną 
uwagę poświęca się środkom wsparcia 
finansowego przeznaczonym dla rybaków 
podlegających obowiązkowi wyładunku 
wszystkich połowów i rybaków 
prowadzących połowy wielogatunkowe.

Or. en

Poprawka 32
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 474, 1473, 1482, 1496, 1497, 1498, 1502, 1503, 1504, 1505, 1509,1511, 
1512, 1517, 1518, 1527, 1521, 1524, 1530, 1532, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1545, 1546, 
1547, 1549, 1550, 1552, 1553, 1555, 1556, 1557, 1558, 1560, 1563, 1570, 1575
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek wyładunku wszystkich 
połowów

Obowiązek wyładunku i rejestrowania
wszystkich połowów eksploatowanych i 

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

1. Wszystkie połowy eksploatowanych i 
regulowanych gatunków złowionych w 
następujących łowiskach w trakcie 
działalności połowowej na wodach 
unijnych lub przez unijne statki rybackie 
lub przez unijne statki rybackie poza 
wodami unijnymi wprowadza się na 
pokłady statków rybackich i zatrzymuje na 
nich oraz rejestruje i wyładowuje.
Obowiązek ten ma zastosowanie do 
następujących łowisk, zgodnie z 
następującymi ramami czasowymi:

a) najpóźniej od dnia 1 stycznia 2014 r.: a) najpóźniej od dnia 1 stycznia 2014 r.:

– makrela, śledź, ostrobok, błękitek, 
kaprosz, sardela, srebrzyk smukły,
sardynela, gromadnik;

– połowy małych gatunków pelagicznych, 
tj. połowy makreli, śledzia, ostroboka, 
błękitka, kaprosza, sardeli, srebrzyka 
smukłego, sardynki, szprota;

– tuńczyk błękitnopłetwy, miecznik, 
tuńczyk biały, opastun, inne makrelosze;

– połowy dużych gatunków pelagicznych, 
tj. połowy tuńczyka błękitnopłetwego, 
miecznika, tuńczyka białego, opastuna,
innych makreloszy;

– połowy do celów przemysłowych, m.in. 
połowy gromadnika, dobijakowatych 
i okowiela;
– łososia w Morzu Bałtyckim.

b) najpóźniej od dnia 1 stycznia 2015 r.: 
dorsz, morszczuk, sola;

b) najpóźniej od dnia 1 stycznia 2016 r.:

– następujące połowy na wodach unijnych 
północnego Atlantyku:
Morze Północne
– połowy dorsza, plamiaka, witlinka 
i czarniaka;
– polowy homarca;
– połowy soli i gładzicy;
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– połowy morszczuka;
– połowy krewetki północnej;
– inne połowy do dalszej analizy;
– połowy w Morzu Bałtyckim poza 
połowami łososia;
Wody północno-zachodnie
– połowy dorsza, plamiaka, witlinka 
i czarniaka;
– polowy homarca;
– połowy soli i gładzicy;
– połowy morszczuka; 
– inne połowy do dalszej analizy;
Wody południowo-zachodnie
– połowy dorsza, plamiaka, witlinka 
i czarniaka;
– polowy homarca;
– połowy soli i gładzicy;
– połowy morszczuka;
– inne połowy do dalszej analizy;

c) najpóźniej od dnia 1 stycznia 2016 r.: 
łupacz, witlinek, smuklica, żabnicowate, 
gładzica, molwa, czarniak, rdzawiec, 
złocica, turbot, nagład, molwa niebieska, 
pałasz czarny, buławik czarny, gardłosz 
atlantycki, halibut niebieski, brosma, 
karmazyn i stada głębinowe Morza 
Śródziemnego.

c) najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r.:

– nieujęte w ust. 1 lit. a) połowy na 
wodach Unii i wodach nienależących do 
Unii.
1a. Niezwłocznie po wprowadzeniu w 
danym łowisku obowiązku wyładunku 
wszystkich połowów, wszystkie połowy 
gatunków objętych obowiązkiem 
wyładunku są rejestrowane i w 
stosownych przypadkach odliczane od 
kwoty danego rybaka, danej organizacji 
producentów lub grupy zbiorowego 
zarządzania, z wyjątkiem gatunków, które 
mogą być uwalniane do morza na 
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podstawie ust. 1b (nowy);
1b. Z obowiązku wyładunku określonego 
w art. 15 ust. 1 zwolnione są następujące 
gatunki:
– gatunki, które zostały złowione jako 
żywa przynęta;
– gatunki, w odniesieniu do których 
dostępne dane naukowe wykazały wysoki 
wskaźnik przeżywalności po złowieniu, z 
uwzględnieniem charakterystyki różnych 
narzędzi połowowych, praktyk 
połowowych i warunków na obszarze 
połowowym; gatunki dla których 
wyznaczono całkowity dopuszczalny połów 
na poziomie zero;
1c. Aby uprościć i zharmonizować proces 
wdrażania obowiązku wyładunku 
wszystkich połowów, uniknąć 
niekorzystnych zakłóceń docelowych 
połowów oraz zmniejszyć ilość 
niechcianych połowów, plany wieloletnie 
przyjęte na podstawie art. 9 lub 
specjalnych unijnych regulacji 
dotyczących wdrażania obowiązku 
wyładunku lub innych aktów 
ustawodawczych przyjętych przez Unię 
określają w stosownych przypadkach:
– wykaz gatunków niedocelowych o 
niskiej naturalnej liczebności, które mogą 
być liczone w stosunku do kwoty 
gatunków docelowych tego łowiska, o ile 
spełnione są następujące warunki:
– krajowa roczna kwota dla tych 
gatunków niedocelowych jest całkowicie 
wykorzystywana;
– łączne połowy gatunków niedocelowych 
nie przekraczają 3% udziału ogólnych 
połowów gatunków docelowych;
– liczebność stada gatunków 
niedocelowych utrzymuje się na 
bezpiecznym poziomie biologicznym;
– przepisy dotyczące wyłączenia de 
minimis z obowiązku do wyładunku 
wszystkich połowów, które mogą 
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umożliwić rybakom odrzucanie do 5% ich 
łącznych rocznych połowów przy 
jednoczesnym zapewnieniu, że łączne 
odrzuty w ramach każdego stada nie 
przekroczą 5% łącznych rocznych 
unijnych połowów tego stada. Takie 
wyłącznia zapobiegają 
nieproporcjonalnym kosztom zarządzania 
niechcianym połowom i są przyznawane 
jedynie, gdy dowody naukowe wykazują, 
że bardzo trudne jest osiągnięcie 
zwiększenia selektywności.
– zasady dotyczące zachęt do unikania 
połowów młodych ryb, w tym wyższe 
udziały kwotowe, które podlegają 
odliczeniu od kwoty rybaka w przypadku 
połowu młodych osobników;

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

2. W oparciu o najlepsze dostępne, 
dokładne i aktualne doradztwo naukowe 
oraz w przypadkach gdy jest to konieczne 
w celu ochrony młodych osobników 
poprzez zniechęcanie do celowych 
połowów młodych osobników, ustanawia 
się minimalne rozmiary odniesienia do 
celów ochrony, odpowiadające wiekowi i 
rozmiarom właściwym na etapie pierwszej 
reprodukcji dla stad ryb objętych 
obowiązkiem wyładunku wszystkich 
połowów, określonych w ust. 1. Połowy 
takich ryb, których rozmiar jest mniejszy 
od minimalnego rozmiaru odniesienia do 
celów ochrony, są ograniczone do 
zastosowań innych niż spożycie przez 
ludzi, np. do wytwarzania mączki rybnej, 
oleju z ryb, karmy dla zwierząt domowych 
lub przynęt. Zainteresowane państwo 
członkowskie może również zezwolić na 
przeznaczenie ich na darowizny w celach 
dobroczynnych lub charytatywnych.

3. Normy handlowe dla połowów ryb w 
ilościach przekraczających ustalone 
uprawnienia do połowów określone 
zgodnie z art. 27 [rozporządzenia w 
sprawie wspólnej organizacji rynków 
produktów rybołówstwa i akwakultury].

3. W odniesieniu do stad podlegających 
obowiązkowi wyładunku, państwa 
członkowskie mogą skorzystać z 
elastyczności pomiędzy poszczególnymi 
latami do wysokości 5% wyładunku, na 
który otrzymały zezwolenie, bez 
uszczerbku dla wyższych wskaźników 
elastyczności ustanowionych na mocy 
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przepisów specjalnych. Normy handlowe i 
zasady handlowe mające zastosowanie do 
połowów ryb w ilościach przekraczających 
ustalone uprawnienia do połowów mogą 
zostać określone zgodnie z art. 39
[rozporządzenia w sprawie wspólnej 
organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury].

4. Państwa członkowskie zagwarantują, że 
unijne statki rybackie pływające pod 
banderą tych państw są odpowiednio 
przygotowane, aby zapewnić pełną 
dokumentację całej działalności połowowej 
i przetwórczej do celów monitorowania 
zgodności z obowiązkiem wyładunku 
wszystkich połowów.

4. Państwa członkowskie zagwarantują, że 
unijne statki rybackie pływające pod 
banderą tych państw są odpowiednio 
przygotowane, aby zapewnić pełną 
dokumentację całej działalności połowowej 
i przetwórczej do celów monitorowania 
zgodności z obowiązkiem wyładunku 
wszystkich połowów. W ramach tych 
działań państwa członkowskie 
przestrzegają zasad skuteczności i 
proporcjonalności.  W okresie 
przejściowym państwa członkowskie 
wspierają dobrowolne pełne 
dokumentowanie za pomocą telewizji 
przemysłowej i inne porównywalne środki 
poprzez przyznawanie rybakom 
dodatkowych uprawnień do połowów 
zgodnie z art. 29 ust. 4, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu niezmniejszania 
uprawnień do połowów, jakimi dysponują 
segmenty floty lub klasy rozmiarów, w 
obrębie których korzystanie z telewizji 
przemysłowej nie jest stosowne.

5. Ustęp 1 stosuje się, nie naruszając 
zobowiązań międzynarodowych.

5. Ustęp 1 stosuje się, nie naruszając 
zobowiązań międzynarodowych.

6. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu określenia 
środków ustanowionych w ust. 1, aby 
zapewnić zgodność ze zobowiązaniami 
międzynarodowymi Unii.

6. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 ustanawiającym środki
określone w ust. 1, aby zapewnić zgodność 
ze zobowiązaniami międzynarodowymi 
Unii.

Or. en

Poprawka 33
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
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Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 116, 117, 118, 119, 1594, 1595, 1600, 1601, 
1612, 1613, 1615, 1617, 1620, 1621, 1625, 1687, 1748, 1752, 1851

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprawnienia do połowów Uprawnienia do połowów
1. Uprawnienia do połowów przydzielone
państwom członkowskim zapewniają
każdemu państwu członkowskiemu
względną stabilność działalności 
połowowej w odniesieniu do każdego stada 
lub łowiska. Przy przydzielaniu nowych 
uprawnień do połowów uwzględnia się 
interesy każdego państwa członkowskiego. 

1. Przy określaniu i przyznawaniu 
uprawnień do połowów Rada działa 
zgodnie z art. 2, 9, 10 i 11 niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje perspektywę 
długoterminową i postępuje zgodnie z 
najlepszym dostępnym doradztwem 
naukowym. Uprawnienia do połowów są 
przydzielane państwom członkowskim w 
taki sposób, aby zapewnić każdemu z nich
względną stabilność działalności 
połowowej w odniesieniu do każdego stada 
lub łowiska. Przy przydzielaniu nowych 
uprawnień do połowów uwzględnia się 
interesy każdego państwa członkowskiego.

Rada ustanawia uprawnienia do połowów 
dostępne dla państw trzecich na wodach 
Unii i przydziela te uprawnienia tym 
państwom trzecim. 
Przydział uprawnień do połowów 
państwom członkowskim lub państwom 
trzecim jest uzależniony od przestrzegania 
przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.

2. Uprawnienia do połowu do celów 
przyłowu mogą być zarezerwowane w 
ramach ogólnych uprawnień do połowów.

2. Uprawnienia do połowu do celów 
przyłowu mogą być zarezerwowane w 
ramach ogólnych uprawnień do połowów.

3. Uprawnienia do połowów są zgodne z 
wymiernymi celami, ramami czasowymi i 
marginesami w ustanowionymi zgodnie z 
art. 9 ust. 2 oraz art. 11 lit. b), c) i h).

3. Uprawnienia do połowów są zgodne z 
wymiernymi celami w odniesieniu do 
połowów, ramami czasowymi i 
marginesami ustanowionymi w planach 
wieloletnich zgodnie z art. 9 ust. 2 oraz art. 
11 lit. b), c) i h). Jeżeli w odniesieniu do 
stada ryb wykorzystywanego do celów 
handlowych nie przyjęto żadnego 
odpowiadającego mu planu wieloletniego, 
Rada dopilnowuje, by najpóźniej do 2015 
r. wielkości całkowitego dopuszczalnego 
połowu ustalone zostały na poziomie 
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umożliwiającym odbudowę stad 
najpóźniej do 2020 r., do poziomów 
przewyższających poziomy umożliwiające 
uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu oraz 
utrzymanie odbudowanych stad na tych 
poziomach. 
3a. W czasie podejmowania przez Radę 
decyzji w sprawie ustanowienia 
uprawnień do połowów obecne są 
delegacje Parlamentu Europejskiego i 
komitety doradcze.
3b. W przypadku gdy ze względu na brak 
danych nie można ustalić wskaźników 
wykorzystania określonych stad, zgodnych 
z maksymalnym podtrzymywalnym 
połowem:
(i) do zarządzania rybołówstwem stosuje 
się podejście ostrożnościowe;
(ii) normy zastępcze przyjmowane są na 
podstawie metod określonych w pkt 3.1 i 
3.2 części B załącznika do decyzji 
2010/477/UE; dodatkowo ogranicza się 
śmiertelność połowową zgodnie z zasadą 
ostrożnościową lub – w przypadku gdy 
można uznać, że stan stada jest 
zadowalający – ze względu na stabilne 
tendencje;
(iii) Komisja i państwa członkowskie 
dokonują oceny barier w zakresie badań 
naukowych i wiedzy oraz podejmują kroki 
w celu umożliwienia niezwłocznego 
dostarczenia dodatkowych danych o 
stadzie i ekosystemie.

4. Po zgłoszeniu tego faktu Komisji 
państwa członkowskie mogą wymieniać 
się całością lub częścią przydzielonych im 
uprawnień do połowów.

4. Po zgłoszeniu tego faktu Komisji 
państwa członkowskie mogą wymieniać 
się całością lub częścią przydzielonych im 
uprawnień do połowów.

4a. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
roczne oceniające skuteczność aktualnych 
uprawnień do połowów w odbudowie 
i zachowaniu populacji poławianych 
gatunków na poziomach powyżej 
poziomów umożliwiających osiągnięcie 
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celu określonego w art. 2 ust. 2.

Or. en

Poprawka 34
w imieniu grup S&D, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W ramach odstępstwa od ust. 3, bez 
uszczerbku dla poszanowania podejścia 
ostrożnościowego, Rada może, w 
przypadku stad nieobjętych planem 
wieloletnim, ograniczyć roczne 
ograniczenie całkowitych dopuszczalnych 
połowów do 25%, nawet jeżeli 
postanowienia ust. 3 wymagają rocznego 
ograniczenia o ponad 25%.

Or. en

Poprawka 35
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 1469, 1666, 1682, 1687 (6), 1746, 1752 (6)

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Jeżeli Komisja, w wyniku oceny 
przeprowadzonej zgodnie z art. 19 lub art. 
23, uzna, że dane państwo członkowskie 
nie przyjęło odpowiednich środków 
zgodnie z [tytułem III niniejszego 
rozporządzenia] skutkuje to w następnym 
roku lub w kolejnych latach 
ograniczeniem uprawnień do połowów 
przydzielonych temu państwu 
członkowskiemu przez Unię oraz 
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przerwaniem lub zawieszeniem płatności 
na rzecz tego państwa członkowskiego 
bądź zastosowaniem korekty unijnej 
pomocy finansowej w ramach wspólnej 
polityki rybołówstwa [na mocy art. 50]. 
Takie środki są proporcjonalne do 
charakteru, zakresu, czasu trwania i 
liczby powtórzeń stwierdzonej 
niezgodności.

Or. en

Poprawka 36
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 124, 125, 126, 127, 128, 129, 1223, 1627, 
1628, 1633, 1634, 1635, 1637, 1641,1642, 1644, 1647, 1648, 1649, 1650, 1653, 1655, 1661, 
1663, 1667, 1669, 1672, 1674, 1675, 1677, 1680, 1683, 1688, 1689, 1700, 1732 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki ochronne przyjmowane zgodnie z 
planami wieloletnimi

Środki ochronne przyjmowane zgodnie z 
planami wieloletnimi

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

1. W planie wieloletnim ustanowionym na 
podstawie art. 9, 10 i 11 państwa 
członkowskie prowadzące wspólną 
działalność połowową są upoważnione, 
zgodnie z procedurami określonymi 
w niniejszym artykule, do przyjmowania
środków zgodnych z tym planem 
wieloletnim, w których określa się środki 
ochronne mające zastosowanie do statków 
pływających pod ich banderą 
w odniesieniu do stad w wodach unijnych, 
w stosunku do których przydzielono im 
uprawnienia do połowów.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
środki ochronne przyjęte na podstawie ust. 
1:

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
środki ochronne przyjęte na podstawie ust. 
1:

a) były zgodne z celami określonymi w art. 
2 i 3; 

a) były zgodne z celami określonymi 
w art. 2 i 3 oraz z zasadami dobrych 
rządów określonymi w art. 4;
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b) były zgodne z zakresem i celami planu 
wieloletniego;

b) były zgodne z zakresem i celami planu 
wieloletniego;

c) skutecznie wypełniały zadania i osiągały 
wymierne cele ustanowione w planie 
wieloletnim; oraz 

c) skutecznie wypełniały zadania i osiągały 
wymierne cele ustanowione w planie 
wieloletnim oraz zgodnie z określonymi 
ramami czasowymi; oraz

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

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

2a. Państwa członkowskie współpracują 
ze sobą, aby zagwarantować przyjęcie 
spójnych środków wpisujących się w cele 
określone w planach wieloletnich, i 
wspólnie koordynują te środki. W tym 
celu, gdy jest to praktyczne i właściwe, 
państwa członkowskie wykorzystują 
istniejące regionalne struktury i 
mechanizmy współpracy instytucjonalnej, 
również te istniejące w ramach 
regionalnych konwencji morskich 
obejmujące dany obszar lub łowisko.
Wysiłki mające na celu koordynację 
między państwami członkowskimi 
prowadzącymi wspólną działalność 
połowową kwalifikują się do 
finansowania w ramach EFMR, zgodnie 
z przepisami określonymi w tym 
rozporządzeniu.
2b. Państwa członkowskie zasięgają opinii 
odpowiednich komitetów doradczych, 
Międzynarodowej Rady Badań Morza 
(ICES) oraz Komitetu Naukowo-
Technicznego i Ekonomicznego ds. 
Rybołówstwa (STECF) w sprawie 
projektu środków wraz z uzasadnieniem. 
Projekty te są jednocześnie zgłaszane 
Komisji i innym państwom członkowskim 
prowadzącym wspólną działalność 
połowową. Państwa członkowskie 
dokładają wszelkich starań, aby włączyć 
do tych konsultacji – na wczesnym etapie, 
w sposób otwarty i przejrzysty – inne 
stosowne zainteresowane strony z danego 
łowiska, aby określić poglądy i wnioski 
wszystkich stosownych stron podczas 
przygotowywania przewidywanych 
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środków.
Państwa członkowskie podają do 
wiadomości publicznej streszczenia 
projektów środków ochronnych, które 
mają zostać przedsięwzięte.
2c. Państwa członkowskie w sposób 
należyty uwzględniają opinie przekazane 
przez stosowne komitety doradcze, ICES 
i STECF oraz w przypadku, gdy 
ostateczne przyjęte środki nie są zbieżne z 
tymi opiniami, przekazują szczegółowe 
wyjaśnienia przyczyn tych rozbieżności. 
2d. W przypadku, gdy państwa 
członkowskie chcą zmienić przyjęte 
środki, zastosowanie mają także ust. 2–2c.
2e. Komisja przyjmuje wytyczne 
określające szczegóły obowiązującej 
procedury stosowania ust. 2a–2c, aby 
zapewnić spójność i koordynację 
przyjętych środków na szczeblu 
regionalnym i zgodnie z ustanowionymi 
planami wieloletnimi. W wytycznych tych 
można również określić lub ustanowić 
ramy administracyjne, takie jak 
regionalne grupy robocze ds. 
rybołówstwa, w celu zorganizowania w 
praktyce współpracy państw 
członkowskich, zwłaszcza w celu 
propagowania i ułatwiania przyjmowania 
środków przez poszczególne państwa 
członkowskie.
2f. Państwa członkowskie prowadzące 
wspólną działalność połowową mogą 
współpracować ze sobą w celu ustalenia 
i wdrożenia wspólnych środków w 
kontekście długoterminowych planów 
zarządzania przyjętych przed 2014 r., 
zgodnie z procedurą określoną w art. 25.
2g. W przypadku działalności połowowej 
prowadzonej w całości na wodach 
podlegających suwerenności i jurysdykcji 
jednego państwa członkowskiego 
zainteresowane państwo członkowskie 
tworzy co najmniej jedną 
współzarządzającą komisję składającą się 
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ze wszystkich odpowiednich 
zainteresowanych stron, z którą 
konsultuje się w sprawie środków, które 
mają zostać przyjęte. Jeżeli państwo 
członkowskie zamierza w jakikolwiek 
sposób odstąpić od porady uzyskanej od 
takiej komisji, publikuje ocenę ze 
szczegółowym wskazaniem powodów 
odstąpienia od porady.

Or. en

Poprawka 37
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 1687

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgłaszanie środków ochronnych państw 
członkowskich

Zgłaszanie środków ochronnych państw 
członkowskich

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 
publikują informacje o takich środkach i
zgłaszają takie środki Komisji, innym 
zainteresowanym państwom członkowskim 
i odpowiednim komitetom doradczym.

Or. en

Poprawka 38
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 130, 1681, 1692, 1693, 1694, 1698, 1700, 
ustepy 3 i 4, akapit pierwszy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Ocena Ocena

Komisja może w każdej chwili momencie
przeprowadzić ocenę zgodności i 

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

skuteczności środków ochronnych 
przyjętych przez państwa członkowskie na 
podstawie art. 17 i w każdym przypadku 
dokonuje oceny i przedstawia 
sprawozdanie dotyczące tych kwestii nie 
rzadziej niż raz na trzy lata lub zgodnie z 
wymogiem przewidzianym w odpowiednim 
planie wieloletnim. Ocena opiera się na 
najlepszym dostępnym doradztwie 
naukowym.
Zgodnie z dyrektywą 2007/2/WE państwa 
członkowskie zapewniają Komisji, do 
celów wykonywania przez nią zadań 
związanych z wdrażaniem wspólnej 
polityki rybołówstwa, prawo do dostępu i 
korzystania z materiałów przygotowanych 
w związku z opracowaniem i 
wprowadzaniem w życie krajowych 
środków ochronnych zgodnie z art. 19 
oraz wykorzystanych w tym kontekście 
danych.
W odniesieniu do dostępu do informacji o 
środowisku zastosowanie mają dyrektywa 
2003/4/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001 i 1367/2006.

Or. en

Poprawka 39
w imieniu grup S&D, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 1687, 1752

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja publikuje wszystkie oceny 
przeprowadzone na podstawie niniejszego 
artykułu oraz podaje do wiadomości 
publicznej dotyczące ich informacje 
poprzez opublikowanie ich na 
odpowiednich stronach internetowych lub 
podanie bezpośredniego łącza do nich. W 
odniesieniu do dostępu do informacji 
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o środowisku zastosowanie mają 
rozporządzenia 1049/2001/WE 
i 1367/2006/WE.
Wszystkie osoby fizyczne lub prawne, 
które
a) odczuły lub prawdopodobnie odczują 
skutki tej decyzji lub
b) posiadają wystarczający interes w 
przedmiocie decyzji lub mają prawo 
zażądać wewnętrznego przeglądu decyzji 
Komisji.
Taki wniosek należy zgłaszać na piśmie w 
okresie nieprzekraczającym sześciu 
tygodniu od dnia dokonania oceny. 
Wniosek musi wskazywać przyczyny 
przeglądu.
2b. Komisja rozpatruje wszystkie takie 
wnioski, poza wnioskami wyraźnie 
nieuzasadnionymi. W pisemnej 
odpowiedzi przesłanej tak szybko jak 
będzie to możliwe, lecz nie później niż 
cztery tygodnie po otrzymaniu wniosku, 
Komisja przedstawia uzasadnienie.
2c. W przypadku gdy Komisja, pomimo 
zachowania należytej staranności, nie jest 
w stanie podjąć działania zgodnie z 
właściwym ustępem, informuje ona osobę 
fizyczną lub prawną, która złożyła taki 
wniosek, tak szybko, jak to jest możliwe, 
lecz nie później niż w terminie określonym 
w ww. ustępie, o powodach niepodjęcia 
działań oraz o tym, kiedy zamierza te 
działania podjąć.
W każdym przypadku Komisja podejmuje 
działania w ciągu ośmiu tygodniu po 
otrzymaniu wniosku.
2d. 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 
ust. 2a lit. b) (nowy).
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Or. en

Poprawka 40
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 131, 1705, 1706, 1708, 1709, 1710, 1711, 
1716, 1718, 1720, 1722, 1723, 1725, 1726, 1727

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Domyślne środki ochronne przyjmowane 
w ramach planów wieloletnich

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 
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 przewidzianym w planie 
wieloletnim, a w innych przypadkach, w 
terminie sześciu 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

2. W przypadku gdy Komisja uzna, że:

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 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

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

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

c) uruchomiono zabezpieczenia 
ustanowione zgodnie z art. 11 ppkt (i).
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Komisja powiadamia państwo 
członkowskie o swojej opinii na temat tych 
środków oraz uzasadnia, dlaczego uznała, 
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).
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.
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. 

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.

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.

3a. Przed przyjęciem zgodnie z art. 55 
aktów delegowanych Komisja zasięga 
opinii odpowiednich komitetów 
doradczych, ICES oraz Komitetu 
Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego 
ds. Rybołówstwa (STECF) w sprawie 
projektu środków wraz z uzasadnieniem.

Or. en

Poprawka 41
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 133, 134, 135, 136, 137, 138, 1627, 1628, 
1642, 1735, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1753, 1759, ustępy 1 i 2
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki techniczne 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. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby 
przedmiotowe środki techniczne:

1. W ramach środków technicznych 
ustanowionych na mocy art. 14 państwa 
członkowskie zostają 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:

a) były zgodne z celami określonymi w art. 
2 i 3;

a) były zgodne z celami określonymi w art. 
2 i 3;

b) były zgodne z celami określonymi w 
środkach przyjętych zgodnie z art. 14;

b) były zgodne z celami określonymi w 
środkach przyjętych zgodnie z art. 14;

c) skutecznie spełniały cele określone w 
środkach przyjętych zgodnie z art. 14; oraz

c) skutecznie spełniały cele określone w 
środkach przyjętych zgodnie z art. 14; oraz

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

d) nie stały w sprzeczności ze środkami 
istniejącymi w prawodawstwie unijnym i 
były nie mniej rygorystyczne niż te środki. 

1a. Państwa członkowskie współpracują 
ze sobą, aby zagwarantować przyjęcie 
spójnych środków wpisujących się w cele 
określone w ramach środków 
technicznych, i wspólnie koordynują te 
środki. W tym celu, gdy jest to praktyczne 
i właściwe, państwa członkowskie 
wykorzystują istniejące regionalne 
struktury i mechanizmy współpracy 
instytucjonalnej, również te w ramach 
regionalnych konwencji morskich 
obejmujące dany obszar lub łowisko.
1b. Państwa członkowskie zasięgają opinii 
odpowiednich komitetów doradczych, 
ICES oraz STECF w sprawie projektu 
środków wraz z uzasadnieniem. Projekty 
te są jednocześnie zgłaszane Komisji i 
innym państwom członkowskim 
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prowadzącym wspólną działalność 
połowową. Państwa członkowskie 
dokładają wszelkich starań, aby włączyć 
do tych konsultacji – na wczesnym etapie, 
w sposób otwarty i przejrzysty – inne 
stosowne zainteresowane strony z danego 
łowiska, aby określić poglądy i wnioski 
wszystkich stosownych stron podczas 
przygotowywania przewidywanych 
środków.
1c. Państwa członkowskie w sposób 
należyty uwzględniają opinie przekazane 
przez stosowne komitety doradcze, ICES 
i STECF oraz w przypadku, gdy 
ostateczne przyjęte środki nie są zbieżne z 
tymi opiniami, przekazują szczegółowe 
wyjaśnienia przyczyn tych rozbieżności.
1d. W przypadku, gdy państwa 
członkowskie chcą zmienić przyjęte 
środki, zastosowanie mają także ust. 1a–
1c.
1e. Komisja przyjmuje wytyczne 
określające szczegóły obowiązującej 
procedury stosowania ust. 1a–1c, aby 
zapewnić spójność i koordynację 
przyjętych środków na szczeblu 
regionalnym i zgodnie z ustanowionymi 
ramami środków technicznych. W 
wytycznych tych można również określić 
lub ustanowić ramy administracyjne, takie 
jak regionalne grupy robocze ds. 
rybołówstwa, w celu zorganizowania w 
praktyce współpracy państw 
członkowskich, zwłaszcza w celu 
propagowania i ułatwiania przyjmowania 
środków przez poszczególne państwa 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 42
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 139, 1759, akapit drugi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgłaszanie środków technicznych państw 
członkowskich

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. 

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

Or. en

Poprawka 43
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 140, 1755, 1756, 1758, 1759 ustęp 3 i 4, 
akapit pierwszy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja może w każdej chwili 
przeprowadzić ocenę zgodności i 
skuteczności środków technicznych 
przyjętych przez państwa członkowskie na 
podstawie art. 21 i w każdym przypadku 
dokonuje oceny i przedstawia 
sprawozdanie dotyczące tych kwestii nie 
rzadziej niż raz na trzy lata lub zgodnie z 
wymogiem przewidzianym w 
odpowiednich ramach środków 
technicznych.

1a. 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 
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wprowadzaniem w życie krajowych 
środków ochronnych zgodnie z art. 19 
oraz wykorzystanych w tym kontekście 
danych.
W odniesieniu do dostępu do informacji o 
środowisku zastosowanie mają dyrektywa 
2003/4/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001 i 1367/2006.

Or. en

Poprawka 44
w imieniu grup S&D, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 1687, 1752

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Komisja publikuje wszystkie oceny 
przeprowadzone na podstawie niniejszego 
artykułu oraz podaje do wiadomości 
publicznej dotyczące ich informacje 
poprzez opublikowanie ich na 
odpowiednich stronach internetowych lub 
podanie bezpośredniego łącza do nich. W 
odniesieniu do dostępu do informacji 
o środowisku zastosowanie mają 
rozporządzenia 1049/2001/WE 
i 1367/2006/WE.
1c. Wszystkie osoby fizyczne lub prawne, 
które
a) odczuły lub prawdopodobnie odczują 
skutki tej decyzji lub
b) posiadają wystarczający interes w 
przedmiocie decyzji
Taki wniosek należy zgłaszać na piśmie w 
okresie nieprzekraczającym sześciu 
tygodniu od dnia dokonania oceny. 
Wniosek musi wskazywać przyczyny 
odwołania.
1d. Komisja rozpatruje wszystkie takie 
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wnioski, poza wnioskami wyraźnie 
nieuzasadnionymi. W pisemnej 
odpowiedzi przesłanej tak szybko jak 
będzie to możliwe, lecz nie później niż 
cztery tygodnie po otrzymaniu wniosku, 
Komisja przedstawia uzasadnienie.
1e. W przypadku gdy Komisja, pomimo 
zachowania należytej staranności, nie jest 
w stanie podjąć działania zgodnie z 
właściwym ustępem, informuje ona osobę 
fizyczną lub prawną, która złożyła taki 
wniosek, tak szybko, jak to jest możliwe, 
lecz nie później niż w terminie określonym 
w ww. ustępie, o powodach niepodjęcia 
działań oraz o tym, kiedy zamierza te 
działania podjąć.
W każdym przypadku Komisja podejmuje 
działania w ciągu ośmiu tygodniu po 
otrzymaniu wniosku.
1f. 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 
ust. 2a lit. b) (nowy).

Or. en

Poprawka 45
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 141, 1764, 1767, 1769, 1772, 1774, 1775, 
1776, 1777

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Domyślne środki przyjmowane zgodnie z 
ramami środków technicznych

Domyślne środki przyjmowane zgodnie z 
ramami środków technicznych

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

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

środków technicznych objętych ramami 
środków technicznych, jeżeli państwa 
członkowskie upoważnione do 
podejmowania środków zgodnie z art. 21 
nie zgłoszą tych środków Komisji w 
terminie przewidzianym w ramach 
środków technicznych lub, w innym 
przypadku, w terminie sześciu 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:

2. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
środki uchwalone przez państwa 
członkowskie

a) niezgodne z celami określonymi w 
ramach środków technicznych lub

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

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

3. Środki techniczne przyjęte przez 
Komisję mają na celu zapewnienie 
osiągnięcia celów ram środków 

3. Środki techniczne przyjęte przez 
Komisję mają na celu zapewnienie 
osiągnięcia celów ram środków 
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technicznych. Z chwilą przyjęcia przez 
Komisję aktu delegowanego środki państw 
członkowskich tracą moc.

technicznych. Z chwilą przyjęcia przez 
Komisję aktu delegowanego środki państw 
członkowskich tracą moc.

4a. Przed przyjęciem zgodnie z art. 55 
aktów delegowanych Komisja zasięga 
opinii odpowiednich komitetów 
doradczych, ICES oraz Komitetu 
Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego 
ds. Rybołówstwa (STECF) w sprawie 
projektu środków wraz z uzasadnieniem.

Or. en

Poprawka 46
w imieniu grup S&D, ALDE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 1790, 1791

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 na 
rzecz 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 lub konkretnie w celu rozwiązania 
problemu wskazanego przez to państwo 
członkowskie. 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 47
w imieniu grup S&D, Verts/ALE i ECR
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Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 142, 143, 144, 1803, 1807, 1816, 1817, 
1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1832, 1833, 1834, 1835, 
1836, 1837, 1838, 1840, 1841, 1842, 1839, 1867, 1866

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanowienie systemów przekazywalnych
koncesji połowowych

Ustanowienie systemów koncesji 
połowowych

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 przekazywalnych koncesji 
połowowych nie później niż w dniu 31 
grudnia 2015 r. dla wszystkich statków 
rybackich o całkowitej długości co 
najmniej 12 metrów, które prowadzą 
połowy stad, na które zgodnie z art. 16 
przyznano unijne uprawnienia do 
połowów. Państwa członkowskie 
rezerwują wystarczające uprawnienia dla 
statków o całkowitej długości poniżej 12 
metrów.

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.

2. Tworzenie krajowego systemu koncesji 
połowowych i wdrożenie tego systemu na 
poziomie poszczególnych łowisk odbywa 
się w sposób otwarty, przejrzysty i oparty 
na zasadzie uczestnictwa. 

Or. en

Poprawka 48
w imieniu grup S&D, Verts/ALE i ECR
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 146, 147, 150, 151, 152, 155, 164, 1858, 
1860, 1863, 1865, 1871, 1877,  1876, 1879, 1882, 1941, 1883, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 
1896, 1897, 1898, 1884, 1889, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1937, 1940, 1942, 1943, 1944, 
1945, 2018, 2023
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przydział przekazywalnych koncesji 
połowowych

Przydział koncesji połowowych

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 określonej części
indywidualnych uprawnień do połowów 
przydzielonych państwu członkowskiemu.

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 
koncesje połowowe w oparciu o równe 
i przejrzyste kryteria społeczne 
i środowiskowe odnośnie do każdego stada 
lub grupy stad w wodach Unii, dla których 
przydzielono uprawnienia do połowów 
zgodnie z art. 16.

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 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.

4. 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. Można je łączyć do 
celów zbiorowego zarządzania przez osoby 
prawne lub fizyczne lub przez uznane 
organizacje producentów. Państwa 
członkowskie mogą ograniczyć 
kwalifikowalność do otrzymania koncesji 
połowowych w oparciu o obiektywne 
kryteria.

4a. Przyznając koncesje połowowe 
państwa członkowskie stosują przejrzyste i 
obiektywne kryteria społeczne i 
środowiskowe, takie jak wpływ połowów 
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na środowisko, dane dotyczące 
dotychczasowego przestrzegania 
wymogów oraz wkład w gospodarkę 
lokalną. Można stosować również inne 
kryteria, takie jak dane historyczne na 
temat połowów. Państwa członkowskie 
powinny również stwarzać 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 zniszczeniom siedlisk, w ramach 
przydzielonych im uprawnień do połowów.

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 przyznają 
koncesje połowowe na okres nie dłuższy 
niż 12 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.

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.

6a. Państwa członkowskie mogą 
wprowadzać przekazywalne koncesje 
połowowe na zasadzie dobrowolności. W 
przypadkach wprowadzenia przez nie 
takich systemów, ograniczają one ich 
okres ważności. System taki nie jest w 
żadnym wypadku stosowany poza wodami 
Unii.

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

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

wykorzystano na statku rybackim przez 
okres trzech kolejnych lat.

7a. Państwa członkowskie informują 
Komisję Europejską o wybranym sposobie 
przydziału.

Or. en

Poprawka 49
w imieniu grup S&D, Verts/ALE i ECR
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 159, 160, 161, 1915, 1916, 1917, 1918, 
1919, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1934, 1935, 
1936, 1938, 1939, 1947, 1948

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przydział indywidualnych uprawnień do 
połowów

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.

1. Państwa członkowskie przydzielają 
indywidualne uprawnienia do połowów 
posiadaczom koncesji połowowych, jak 
określono w art. 28, w oparciu o 
uprawnienia do połowów przydzielone 
państwom członkowskim  Państwa 
członkowskie mają swobodę decyzji w 
sprawie okresu, na jaki przyznają 
uprawnienia do połowów, a także 
częstotliwości ich przyznawania.

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 
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. 

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 4. Państwa członkowskie mogą 
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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.

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 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.

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.

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 50
w imieniu grup S&D, Verts/ALE i ECR
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 163, 1956, 1957, 1958, 1959, 1961, 1962, 
1963

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rejestr przekazywalnych koncesji 
połowowych i indywidualnych uprawnień 

do połowów

Rejestr koncesji połowowych

Państwa członkowskie ustanawiają i 
utrzymują rejestr przekazywalnych
koncesji połowowych i indywidualnych 

Państwa członkowskie ustanawiają i 
utrzymują rejestr koncesji połowowych i 
indywidualnych uprawnień do połowów
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uprawnień do połowów. oraz w stosownych przypadkach 
przekazywalnych koncesji połowowych. 
Rejestr ten jest dostępny publicznie i 
włącza się go do unijnego rejestru floty 
rybackiej.

Or. en

Poprawka 51
w imieniu grup S&D, Verts/ALE i ECR
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 
1972, 1978

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekazywanie przekazywalnych koncesji 
połowowych

skreślony

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 52
w imieniu grup S&D, Verts/ALE i ECR
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2004
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dzierżawa indywidualnych uprawnień do 
połowów

skreślony

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 53
w imieniu grup S&D, Verts/ALE i ECR
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 2015, 2016, 2017

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przydział uprawnień do połowów 
niepodlegających systemowi 

przekazywalnych koncesji połowowych

Przydział uprawnień do połowów 
niepodlegających systemowi koncesji 

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

1. Każde państwo członkowskie decyduje 
o tym, w jaki sposób przypisane mu 
zgodnie z art. 16 uprawnienia do połowów, 
które nie podlegają systemowi koncesji 
połowowych, można przydzielać statkom 
pływającym pod banderą tego państwa 
zgodnie z art. 28 ust. 4a (nowy). Państwo 
członkowskie informuje Komisję o 
metodzie przydziału.

Or. en
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Poprawka 54
w imieniu grup S&D i Verts/ALE
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 177, 1797, 2020, 2024

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33a
Szczególne zasady przejściowe dotyczące 

Morza Śródziemnego; wprowadzenie 
systemu terytorialnych jednostek 

zarządzania
1. Państwa członkowskie mogą stworzyć 
system terytorialnych jednostek 
zarządzania. W takich przypadkach 
państwa członkowskie wyznaczają na 
swoich wodach terytorialnych obszary 
działalności ich statków rybackich 
i ustalają, które statki mają prawo 
prowadzić działalność na takim obszarze. 
Przy określaniu łowisk państwa 
członkowskie wyznaczają zarówno zakres 
przestrzenny całego łowiska, jak 
i położenie wszystkich chronionych 
obszarów połowowych, a także starają się 
utrzymać korzyści wtórne z chronionych 
obszarów połowowych dla kwalifikujących 
się posiadaczy praw.
2. Państwa członkowskie stosujące 
systemy terytorialnych jednostek 
zarządzania informują o tym Komisję.
3. Niezbywalny udział terytorialnych 
jednostek zarządzania wyrażony jako 
przestrzennie wyznaczone uprawnienia 
użytkownika, indywidualne limity 
połowowe lub indywidualne ograniczenia 
nakładów lub jakiekolwiek ich połączenie, 
jest przydzielany każdemu 
kwalifikującemu się posiadaczowi w 
ramach terytorialnych jednostek 
zarządzania, zgodnie z wymogami 
kwalifikowalności i innymi kryteriami 
wprowadzonymi zgodnie z art. 27, 28 i 
28a.
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4. Państwa członkowskie posiadające 
wody przybrzeżne na Morzu Śródziemnym 
tworzą terytorialne jednostki zarządzania 
rybołówstwem śródziemnomorskim 
najpóźniej do 2015 r.
5. Unia wspiera finansowo tworzenie i 
wprowadzanie systemu terytorialnych 
jednostek zarządzania. Unia podejmuje 
również środki w celu ograniczenia 
ewentualnych negatywnych skutków 
społecznych i gospodarczych systemu 
terytorialnych jednostek zarządzania.

Or. en

Poprawka 55
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 178, 179, 2026, 2028, 2030, 2031, 2039, 
2040, 2042, 2045, 2056, 2057

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostosowanie zdolności połowowej Dostosowanie zdolności połowowej
1. Państwa członkowskie wprowadzają 
środki służące dostosowaniu zdolności 
połowowej swojej floty w celu osiągnięcia 
faktycznej równowagi między 
przedmiotową zdolnością połowową a 
uprawnieniami do połowów.

1. Jeżeli zajdzie taka konieczność państwa
członkowskie wprowadzają środki służące 
dostosowaniu zdolności połowowej swojej 
floty do celu osiągnięcia trwałej 
równowagi między jej zdolnością 
połowową a uprawnieniami do połowów 
zgodnie z ogólnymi celami określonymi w 
art. 2.

1a. Aby osiągnąć cel określony w ust. 1 
państwa członkowskie przeprowadzają 
roczną ocenę zdolności w terminie do 
30 maja każdego roku i przekazują 
Komisji wyniki tej oceny. Ocena zdolności 
obejmuję analizę całkowitej zdolności 
floty według rodzaju połowów i segmentu 
floty w czasie oceny oraz jej wpływ na 
stada i na cały ekosystem morski. 
Obejmuje ona również analizę 
długoterminowej opłacalności floty. W 
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celu zapewnienia jednolitego podejścia do 
takiej oceny we wszystkich państwach 
członkowskich dokonuje się jej zgodnie z 
wytycznymi Komisji dotyczącymi 
usprawnienia analizy równowagi między 
zdolnościami floty a uprawnieniami do 
połowów, a także bierze się pod uwagę 
opłacalność floty. Wyniki oceny są 
dostępne publicznie.
1b. Jeżeli ocena wykazuje rozbieżność 
pomiędzy zdolnością połowową a 
uprawnieniami do połowów państwa 
członkowskie przyjmują w ciągu roku 
szczegółowy program – wraz z wiążącym 
harmonogramem – wszelkich niezbędnych 
zmian zdolności połowowej swej floty pod 
względem liczby statków oraz ich cech w 
celu osiągnięcia trwałej równowagi 
pomiędzy zdolnością połowową a 
uprawnieniami do połowów. Przekazują 
one ten program Komisji, Parlamentowi 
Europejskiemu oraz innym państwom 
członkowskim.
1c. Jeżeli państwo członkowskie nie 
przedstawi oceny lub jeżeli zobowiązane 
jest ono do opracowania programu 
mającego na celu ograniczenie zdolności 
połowowej i tego nie uczyni lub jeżeli 
państwo członkowskie nie wdroży 
programu, wypłata unijnej pomocy 
finansowej w ramach wspólnej polityki 
rybołówstwa na rzecz tego państwa zostaje 
wstrzymana.
Na zasadzie ostateczności i jedynie 
wówczas, gdy którykolwiek z tych etapów 
jest opóźniony o 2 lub więcej lat, Komisja 
może zawiesić uprawnienia do połowów 
danych segmentów floty.

2. Nie zezwala się na żadne wycofanie z 
floty połowowej wspieranej przez pomoc 
publiczną przyznaną w ramach 
Europejskiego Funduszu Rybackiego na 
okres programowania 2007-2013, chyba że 
zostanie ono poprzedzone wycofaniem 
licencji połowowej i zezwoleń 
połowowych.

2. Nie zezwala się na żadne wycofanie z 
floty połowowej wspieranej przez pomoc 
publiczną przyznaną w ramach 
Europejskiego Funduszu Rybackiego na 
okres programowania 2007-2013, chyba że 
zostanie ono poprzedzone wycofaniem 
licencji połowowej i zezwoleń 
połowowych.
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3. Nie zastępuje się zdolności połowowej 
odpowiadającej statkom rybackim 
wycofanym przy zastosowaniu pomocy 
publicznej. 

3. Nie zastępuje się zdolności połowowej 
odpowiadającej statkom rybackim 
wycofanym przy zastosowaniu pomocy 
publicznej.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
od dnia 1 stycznia 2013 r. zdolność 
połowowa ich floty w żadnym momencie 
nie przekraczała pułapów zdolności 
połowowej ustanowionych zgodnie z art. 
35. 

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
od dnia 1 stycznia 2013 r. zdolność 
połowowa ich floty w żadnym momencie 
nie przekraczała pułapów zdolności 
połowowej ustanowionych zgodnie z art. 
35.

Or. en

Poprawka 56
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 2066, 2067

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 34a
System wprowadzania/wycofywania

Państwa członkowskie zarządzają 
wprowadzaniem statków do swoich flot 
oraz ich wycofywaniem w taki sposób, aby 
dodatkowe zwiększanie zdolności floty bez 
korzystania z pomocy publicznej było 
równoważone uprzednim obniżeniem 
zdolności o co najmniej tę samą wielkość 
bez korzystania z pomocy publicznej.

Or. en

Poprawka 57
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 2025, 2062, 2063
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarządzanie zdolnością połowową Zarządzanie zdolnością połowową
1. Pułapy zdolności połowowej określone 
w załączniku II obowiązują flotę każdego 
państwa członkowskiego.

1. Pułapy zdolności połowowej określone 
w załączniku II ściśle obowiązują flotę 
każdego państwa członkowskiego. 

2. Państwa członkowskie mogą zwrócić się 
do Komisji z wnioskiem o wyłączenie 
statków rybackich podlegających 
systemowi przekazywalnych koncesji 
połowowych ustanowionych zgodnie z art. 
27 z pułapów zdolności połowowej 
określonych zgodnie z ust. 1. W takim 
przypadku ponownie oblicza się pułapy 
zdolności połowowej, aby uwzględnić 
statki rybackie, które nie podlegają 
systemowi przekazywalnych koncesji 
połowowych.
3. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w odniesieniu do 
ponownego obliczania pułapów zdolności 
połowowej, o których mowa w ust. 1 i 2.

2. Do dnia 20 grudnia roku następującego 
po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek w sprawie zmiany załącznika II 
niniejszego rozporządzenia oraz 
rozporządzenia Rady (EWG) 2930/1986 w 
celu określenia zdolności w odniesieniu 
do wszelkich wymiernych parametrów 
statku, które mogą mieć wpływ na 
zdolność tego statku do połowu ryb.
Nowa definicja uwzględnia kryteria 
społeczne i gospodarcze, a także działania 
kontrolne podejmowane przez państwa 
członkowskie. We wniosku tym zdolność 
floty każdego państwa członkowskiego jest 
określana dla poszczególnych jej 
segmentów, w tym jest odrębnie określana 
dla statków prowadzących działalność w 
regionach najbardziej oddalonych oraz 
dla statków prowadzących działalność 
wyłącznie poza wodami Wspólnoty.

Or. en
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Poprawka 58
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 187, 189, 2082, 2083, 2085, 2089, 2091, 
2092, 2093

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rejestry floty rybackiej Rejestry floty rybackiej

1. Państwa członkowskie rejestrują 
informacje o cechach i działalności 
unijnych statków rybackich pływających 
pod ich banderą, które są niezbędne do 
zarządzania środkami ustanowionymi w 
ramach niniejszego rozporządzenia.

1. Państwa członkowskie rejestrują i 
publikują z zachowaniem ochrony danych 
osobowych informacje o cechach statków i 
narzędzi, prawach własności oraz
działalności unijnych statków rybackich 
pływających pod ich banderą, które są 
niezbędne do zarządzania środkami 
ustanowionymi w ramach niniejszego 
rozporządzenia.

2. Każde państwo członkowskie 
udostępnia Komisji informacje określone 
w ust. 1.

2. Każde państwo członkowskie 
przedstawia Komisji informacje określone 
w ust. 1.

3. Komisja tworzy rejestr unijnej floty 
rybackiej, który zawiera informacje 
otrzymane na podstawie ust. 2.

3. Komisja tworzy rejestr unijnej floty 
rybackiej, który zawiera informacje 
otrzymane na podstawie ust. 2.

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

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

5. Komisja ustanawia techniczne wymogi 
operacyjne w odniesieniu do warunków 
przekazywania informacji, o których mowa 
w ust. 2, 3 i 4. Przedmiotowe akty 
delegowane przyjmuje się zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 56.

5. Komisja ustanawia akty wykonawcze 
wprowadzające techniczne wymogi 
operacyjne w odniesieniu do warunków 
przekazywania informacji, o których mowa 
w ust. 2, 3 i 4. Przedmiotowe akty 
delegowane przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 56.

Or. en
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Poprawka 59
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 2097, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 
2105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Ochrona, zarządzanie i zrównoważone 
wykorzystywanie żywych zasobów morza 
musi opierać się o najlepsze dostępne 
informacje. W tym celu państwa 
członkowskie gromadzą biologiczne, 
techniczne, środowiskowe i społeczno-
gospodarcze dane niezbędne do 
rybołówstwa w oparciu o pojęcie 
ekosystemu, zarządzają nimi i udostępniają 
je użytkownikom końcowym danych 
naukowych, w tym organom wyznaczonym 
przez Komisję. Dane te umożliwiają w 
szczególności ocenę:

Or. en

Poprawka 60
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 2129, 2130, 2131

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
krajową koordynację gromadzenia danych 
naukowych w zakresie zarządzania 
rybołówstwem i zarządzania tymi danymi. 
W tym celu wyznaczają krajowego 
korespondenta i organizują coroczne 
krajowe posiedzenie koordynujące. 
Komisja jest informowana o krajowych 
działaniach koordynujących i zapraszana

3. Państwa członkowskie zapewniają 
krajową koordynację gromadzenia danych 
naukowych i społeczno-gospodarczych w 
zakresie zarządzania rybołówstwem i 
zarządzania tymi danymi. W tym celu 
wyznaczają krajowego korespondenta i 
organizują coroczne krajowe posiedzenie 
koordynujące. Komisja i Parlament 
Europejski są informowane o krajowych 
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na posiedzenia koordynujące. działaniach koordynujących i zapraszane
na posiedzenia koordynujące.

Or. en

Poprawka 61
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 2134, 2136, 2137, 2138, 2139

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie koordynują swoją 
działalność gromadzenia danych z innymi 
państwami członkowskimi w tym samym 
regionie i dokładają wszelkich starań, aby 
skoordynować swoje działania z 
państwami trzecimi, które mają 
suwerenność lub jurysdykcję nad wodami 
w tym samym regionie.

4. Państwa członkowskie, w ścisłej 
współpracy z Komisją, koordynują swoją 
działalność gromadzenia danych z innymi 
państwami członkowskimi w tym samym 
regionie i dokładają wszelkich starań, aby 
skoordynować swoje działania z 
państwami trzecimi, które mają 
suwerenność lub jurysdykcję nad wodami 
w tym samym regionie.

Or. en

Poprawka 62
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 2147, 2149, 2163

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konsultacje z organami naukowymi
37a. Komisja zasięga regularnie opinii 
właściwych organów naukowych w 
kwestiach dotyczących ochrony i 
gospodarowania zasobami rybołówstwa, 
włącznie z zagadnieniami biologicznymi, 
gospodarczymi, środowiskowymi, 
społecznymi i technicznymi, przy 
uwzględnieniu właściwego 
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gospodarowania publicznymi środkami 
finansowymi, w celu uniknięcia 
powielania prac prowadzonych przez 
poszczególne organy naukowe.

Or. en

Poprawka 63
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 2150, 2151, 2152, 2153, 2156, 2157, 2158

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy badawcze Programy badawcze

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowe programy gromadzenia danych 
naukowych, badań i innowacji w zakresie 
rybołówstwa. Ponadto koordynują 
gromadzenie danych, badania i innowacje 
w zakresie rybołówstwa z ramami badań i 
innowacji innych państw członkowskich 
oraz Unii. 

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowe programy gromadzenia danych 
naukowych, badań i innowacji w zakresie 
rybołówstwa i akwakultury. Ponadto 
koordynują w ścisłej współpracy z Komisją
gromadzenie danych, badania i innowacje 
w zakresie rybołówstwa z innymi 
państwami członkowskimi w kontekście 
unijnych ram badań i innowacji, 
angażując w stosownych przypadkach 
odnośne komitety doradcze.

Or. en

Poprawka 64
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 2160

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
dostępność właściwych kompetencji i 
zasobów ludzkich, jakie mają być 
zaangażowane w proces doradztwa 

2. Państwa członkowskie zapewniają 
dostępność właściwych kompetencji i 
zasobów ludzkich, jakie mają być 
zaangażowane w proces doradztwa 
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naukowego. naukowego, przy zaangażowaniu 
odnośnych podmiotów naukowych.

Or. en

Poprawka 65
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 193, 194, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 
2170, 2181, 2182, 2184, 2189, 2192, 2198, 2200

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Mając na uwadze zagwarantowanie 
zrównoważonego wykorzystywania 
morskich zasobów biologicznych i 
zrównoważonego gospodarowania nimi 
Unia wspiera skuteczne wdrażanie 
międzynarodowych instrumentów i 
przepisów w dziedzinie rybołówstwa i 
wspiera działania organizacji 
międzynarodowych zajmujących się 
rybołówstwem, w tym regionalnych 
organizacji ds. rybołówstwa, oraz 
uczestniczy w nich zgodnie z 
międzynarodowymi zobowiązaniami i 
celami politycznymi, które są spójne z 
celami ustanowionymi w art. 2, 3 i 4 
niniejszego rozporządzenia oraz w innych 
strategiach politycznych UE.

2. Stanowisko Unii w organizacjach 
międzynarodowych zajmujących się 
rybołówstwem i regionalnych 
organizacjach ds. rybołówstwa opiera się 
na najlepszym dostępnym doradztwie 
naukowym w celu zapewnienia 
utrzymania lub odbudowania zasobów 
rybnych powyżej poziomów 
umożliwiających uzyskanie 
maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu.

2. Unia w szczególności:
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a) aktywnie wspiera i promuje rozwój 
najlepszej dostępnej wiedzy naukowej i 
wnosi swój wkład w ten rozwój, a także 
przestrzega prawa unijnego; propaguje 
środki gwarantujące utrzymanie zasobów 
rybołówstwa zgodnie z celami art. 2, w 
szczególności z ust. 2 oraz 4 lit. b); 
dodatkowo wspiera ona tworzenie i 
wzmacnianie pozycji komitetów 
regionalnych organizacji ds. rybołówstwa 
zajmujących się kwestiami zgodności, 
okresowych niezależnych ocen zgodności i 
odpowiednich działań naprawczych, w 
tym skutecznych sankcji zniechęcających, 
które należy stosować w sposób przejrzysty 
i niedyskryminujący;
b) poprawia spójność polityczną inicjatyw 
unijnych przy szczególnym uwzględnieniu 
działań środowiskowych, rozwojowych i 
handlowych;
c) propaguje i wspiera we wszystkich 
sferach międzynarodowych niezbędne 
działania służące eliminowaniu 
nielegalnych, niezgłaszanych i 
nieuregulowanych połowów; w tym celu 
dopilnowuje, by na rynek UE nie 
wprowadzano żadnych produktów 
pochodzących z takich połowów; 
przyczynia się zatem do zrównoważonej 
działalności połowowej, która jest 
rentowna i wspiera zatrudnienie w Unii;
d) zachęca do podejmowania wspólnych 
międzynarodowych działań na rzecz 
zwalczania piractwa na morzu w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa ludzi oraz 
zapobiegania zakłócaniu działalności 
połowowej na morzu, a także aktywnie w 
nich uczestniczy;
e) wspiera skuteczne wprowadzanie 
międzynarodowych instrumentów i 
przepisów w dziedzinie rybołówstwa;
f) zapewnia, by działalność połowowa 
poza wodami Unii opierała się na tych 
samych zasadach i standardach, które 
obowiązują na wodach Unii, przy 
jednoczesnym wspieraniu stosowania 
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przez regionalne organizacje ds. 
rybołówstwa tych samych zasad i 
standardów, jakie stosuje się na wodach 
Unii.

3. Unia aktywnie przyczynia się do 
rozwoju wiedzy naukowej i doradztwa 
oraz wspiera je w regionalnych 
organizacjach ds. rybołówstwa i w 
organizacjach międzynarodowych.

Or. en

Poprawka 66
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 195, 2186, 2187, 2188, 2190

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Unia wspiera współpracę między 
regionalnymi organizacjami ds. 
rybołówstwa w celu dostosowania, 
harmonizacji i poszerzenia ram dla 
wielostronnych działań i przyczynia się do 
rozwoju wiedzy naukowej i doradztwa w 
regionalnych organizacjach ds. 
rybołówstwa i w organizacjach 
międzynarodowych oraz stosuje się do 
wynikających zeń zaleceń.

Or. en

Poprawka 67
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 2193, 2195

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodność z przepisami Zgodność z przepisami 
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międzynarodowymi międzynarodowymi
Unia współpracuje z państwami trzecimi i 
z organizacjami międzynarodowymi 
zajmującymi się rybołówstwem, w tym z 
regionalnymi organizacjami ds. 
rybołówstwa, w celu zwiększenia 
zgodności ze środkami przyjętymi przez te 
organizacje międzynarodowe.

Unia współpracuje z państwami trzecimi i 
z organizacjami międzynarodowymi 
zajmującymi się rybołówstwem, w tym z 
regionalnymi organizacjami ds. 
rybołówstwa, w celu zwiększenia 
zgodności ze środkami, w szczególności 
dotyczącymi zwalczania połowów 
nielegalnych, niezgłaszanych i 
nieuregulowanych, przyjętymi przez te 
organizacje międzynarodowe w celu 
zapewnienia ścisłego przestrzegania 
środków przyjmowanych przez te 
organizacje.

Państwa członkowskie zapewniają 
przestrzeganie przez swe podmioty 
gospodarcze środków, o których mowa w 
poprzednim ustępie.

Or. en

Poprawka 68
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 2214, 2215, 2216

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Unijne statki rybackie łowią jedynie 
nadwyżki dopuszczalnych połowów 
określone przez państwo trzecie, o których 
mowa w art. 62 ust. 2 Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza, i 
ustanowione w oparciu o najlepsze 
dostępne doradztwo naukowe oraz 
właściwe informacje dotyczące 
całkowitego nakładu połowowego w 
odniesieniu do przedmiotowych stad 
wymieniane między Unią a 
zainteresowanymi państwami trzecimi, aby 
zapewnić zachowanie zasobów rybnych 
powyżej poziomów umożliwiających 
uzyskanie maksymalnego 

2. Unijne statki rybackie łowią jedynie 
nadwyżki dopuszczalnych połowów 
określone przez państwo trzecie, o których 
mowa w art. 62 ust. 2 Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza, i 
ustanowione w sposób jasny i przejrzysty 
w oparciu o najlepsze dostępne doradztwo 
naukowe oraz właściwe informacje 
dotyczące całkowitego nakładu 
połowowego w odniesieniu do 
przedmiotowych stad wymieniane przez 
wszystkie floty między Unią a 
zainteresowanymi państwami trzecimi, aby 
zapewnić zachowanie zasobów rybnych 
(powyżej poziomów umożliwiających 
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podtrzymywalnego połowu. uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu).

Or. en

Poprawka 69
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 197, 200, 2223, 2226, 2227, 2229, 2230

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Porozumienia w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem obejmują:
a) wymóg zachowania zgodności z zasadą 
ograniczonego dostępu do zasobów, które 
– według danych naukowych – są w 
nadwyżce dla państwa nadbrzeżnego 
zgodnie z postanowieniami UNCLOS;
b) klauzulę zakazującą przyznawania 
korzystniejszych warunków różnym flotom 
prowadzącym połowy na tych wodach niż 
warunki przyznane podmiotom 
gospodarczym Unii pod względem 
konserwacji, rozwoju i zarządzania 
zasobami, a także umów finansowych, 
opłat oraz innych praw odnoszących się 
do wydawania zezwoleń połowowych;
c) klauzulę warunkową wymagającą 
szanowania praw człowieka zgodnie z 
międzynarodowymi umowami 
dotyczącymi praw człowieka;
d) klauzulę wyłączności.

Or. en

Poprawka 70
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 198, 2223, 2226, 2228
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Porozumienia w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem i porozumienia w sprawie 
wzajemnego dostępu przewidują, że unijne 
statki rybackie mogą prowadzić 
działalność połowową na wodach państwa 
trzeciego, z którym została zawarta 
umowa, tylko wówczas, gdy posiadają 
zezwolenie połowowe wydane zgodnie 
z procedurą uzgodnioną przez obydwie 
strony umowy.

Or. en

Poprawka 71
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 199, 2224

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Statki pływające pod banderą państwa 
UE, które czasowo wycofały się z rejestru 
państwa członkowskiego w celu ubiegania 
się o uprawnienia do połowów gdzie 
indziej, tracą na okres 24 miesiący prawo 
do korzystania z uprawnień do połowów w 
ramach porozumień w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem lub protokołów 
obowiązujących w czasie, gdy opuszczały 
rejestr w przypadku powrotu do tego 
rejestru; to samo dotyczy czasowej zmiany 
bandery podczas prowadzenia połowów w 
ramach regionalnych organizacji ds. 
rybołówstwa.

Or. en
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Poprawka 72
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 2250, 2251, 2252

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie akwakultury Wspieranie zrównoważonej akwakultury

Or. en

Poprawka 73
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 207, 2253, 2254, 2256, 2257, 2286

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do 2013 r. Komisja opracuje niewiążące 
strategiczne wytyczne unijne dotyczące 
wspólnych priorytetów i celów rozwoju 
działań w zakresie akwakultury w celu 
promowania zrównoważonego rozwoju i 
przyczyniania się do bezpieczeństwa 
żywnościowego, wzrostu i zatrudnienia. 
Takie strategiczne wytyczne, w których 
uwzględnia się właściwe pozycje 
wyjściowe i różne uwarunkowania w całej 
Unii, stanowią podstawę wieloletnich 
krajowych planów strategicznych i mają na 
celu:

1. Do 2013 r. Komisja opracuje niewiążące 
strategiczne wytyczne unijne dotyczące 
wspólnych priorytetów i celów rozwoju 
działań w zakresie zrównoważonej
akwakultury w celu promowania 
zrównoważonego rozwoju i przyczyniania 
się do bezpieczeństwa żywnościowego, 
dostaw żywności, wzrostu i zatrudnienia. 
Takie strategiczne wytyczne, w których 
zostanie wprowadzone rozróżnienie 
między akwakulturą na małą - średnią 
skalę a akwakulturą na skalę 
przemysłową, uwzględniają właściwe 
pozycje wyjściowe i różne uwarunkowania 
w całej Unii oraz stanowią podstawę 
wieloletnich krajowych planów 
strategicznych i mają na celu:

Or. en
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Poprawka 74
w imieniu grup S&D, ALDE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 209, 1037, 2274, 2275, 2287, 2288, 2289, 
2291, 2293, 2294, 2295, 2296, 2298, 2299, 2301, 2333, 2334

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litery a), b), c), d) – i ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) uproszczenie przepisów w tym sektorze 
oraz zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych na szczeblu unijnym;

b) stymulowanie działalności 
gospodarczej;

b) włączenie działań dotyczących 
akwakultury do innych strategii
politycznych w takich dziedzinach, jak 
polityka na rzecz obszarów przybrzeżnych, 
strategie morskie i wytyczne na rzecz 
zagospodarowania przestrzennego morza, 
wdrażanie ramowej dyrektywy wodnej i 
polityki środowiskowej;

c) zróżnicowanie i poprawę jakości życia 
na obszarach przybrzeżnych i wiejskich;
d) zapewnienie równych szans dla 
podmiotów gospodarczych sektora 
akwakultury w dostępie do wód i 
przestrzeni.
2. Państwa członkowskie ustanawiają 
wieloletni krajowy plan strategiczny na 
rzecz rozwoju działań w zakresie 
akwakultury na ich terytorium do 2014 r.

2. Unia Europejska wspiera wytwarzanie i 
konsumpcję europejskich produktów 
zrównoważonej akwakultury poprzez:

a) wprowadzanie przejrzystych i ogólnych 
kryteriów jakościowych dla akwakultury 
do 2014 r. w celu dokonania oceny i 
zminimalizowania wpływu 
środowiskowego akwakultury i 
działalności rolniczej;
b) zapewnienie konsumentom dostaw 
żywności po rozsądnych cenach;
c) określanie zasad dotyczących 
identyfikowalności, bezpieczeństwa i 
jakości unijnych i importowanych 
produktów akwakultury poprzez właściwe 
znakowanie i etykietowanie określone w 
art. 42 rozporządzenia w sprawie wspólnej 
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organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury [numer 
rozporządzenia zostanie podany przez 
prawników lingwistów];

Or. en

Poprawka 75
w imieniu grup S&D, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 2345, 2347, 2349

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanawia się Komitet Doradczy ds. 
Akwakultury zgodnie z art. 53.

Ustanawia się Komitet Doradczy ds. 
Akwakultury i Rybołówstwa 
Śródlądowego zgodnie z art. 52.

Or. en

Poprawka 76
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2414

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ustanowieniu skutecznych, 
proporcjonalnych i odstraszających 
sankcji.

e) państwa członkowskie zapewniają 
wprowadzenie skutecznych, 
proporcjonalnych i odstraszających 
sankcji, obejmujących wstrzymanie wypłat 
środków z Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego (EFMR); 
uwzględniając stosunek kosztów do 
korzyści oraz zasadę proporcjonalności.

Or. en
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Poprawka 77
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 
2427, 2428, 2429, 2430

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład w koszty kontroli, inspekcji i 
egzekwowania

Wkład w koszty kontroli, inspekcji i 
egzekwowania

Państwa członkowskie mogą wymagać od 
posiadaczy licencji połowowej w 
przypadku statków rybackich o całkowitej 
długości co najmniej 12 metrów, 
pływających pod banderą tych państw,
wnoszenia proporcjonalnego wkładu w 
koszty wdrażania unijnego systemu 
kontroli rybołówstwa.

Państwa członkowskie mogą wymagać od 
swych podmiotów gospodarczych
wnoszenia proporcjonalnego wkładu 
w koszty operacyjne wdrażania unijnego 
systemu kontroli rybołówstwa i 
gromadzenia danych.

Or. en

Poprawka 78
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 2431, 2432, 2434, 2435

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele Cele

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

Unijną pomoc finansową można przyznać 
w celu przyczynienia się do osiągnięcia 
długofalowych celów związanych ze 
zrównoważonym rozwojem w kontekście 
środowiskowym, gospodarczym i 
społecznym, określonych w art. 2 i 3.
Unijnej pomocy finansowej nie udziela się 
na wspieranie działań stwarzających 
zagrożenie dla równowagi i ochrony 
żywych zasobów morza, różnorodności 
biologicznej, siedlisk i ekosystemów.
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Or. en

Poprawka 79
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 214, 2437, 2438, 2439, 2441

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Warunki pomocy finansowej na rzecz 
państw członkowskich

Warunki pomocy finansowej na rzecz 
państw członkowskich

1. Unijna pomoc finansowa na rzecz 
państw członkowskich jest uzależniona od 
przestrzegania przez państwa członkowskie 
przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.

1. Unijna pomoc finansowa na rzecz 
państw członkowskich jest przejrzysta i 
uzależniona od przestrzegania przez 
państwa członkowskie przepisów wspólnej 
polityki rybołówstwa, dyrektyw 
środowiskowych wymienionych w art. 12 
oraz stosowania zasady ostrożnościowej.

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

2. Nieprzestrzeganie przez państwa 
członkowskie przepisów wspólnej polityki 
rybołówstwa oraz aktów prawnych i 
innych środków, o których mowa w ust. 1, 
a także niestosowanie zasady 
ostrożnościowej powoduje niezwłoczne
przerwanie lub zawieszenie płatności lub 
zastosowanie korekty finansowej unijnej 
pomocy finansowej w ramach wspólnej 
polityki rybołówstwa. Takie środki są 
proporcjonalne do charakteru, zakresu, 
czasu trwania i liczby powtórzeń 
stwierdzonej niezgodności. W tym celu 
opracowane zostaną metody określające 
cele, wskaźniki oraz jednolite i przejrzyste 
sposoby pomiarów dla wszystkich państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 80
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 218, 2444, 2445, 2446, 2448, 2449, 2450, 
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2451, 2452, 2453, 2454

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Warunki pomocy finansowej na rzecz 
podmiotów gospodarczych

Warunki pomocy finansowej na rzecz 
podmiotów gospodarczych

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

1. Unijna pomoc finansowa na rzecz 
podmiotów gospodarczych jest uzależniona 
od przestrzegania przez nie przepisów 
wspólnej polityki rybołówstwa oraz 
krajowych aktów prawnych opartych na 
dyrektywach środowiskowych, o których 
mowa w art. 12. Pomocy finansowej nie 
udziela się na realizację działań 
stwarzających zagrożenie dla równowagi i 
ochrony żywych zasobów morza, 
różnorodności biologicznej, siedlisk i 
ekosystemów.

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

2. Poważne naruszenia przepisów wspólnej 
polityki rybołówstwa i aktów prawnych, o 
których mowa w art. 1, przez podmioty 
gospodarcze spowodują tymczasowy lub 
trwały zakaz dostępu do unijnej pomocy 
finansowej lub zastosowanie obniżek 
finansowych. Takie środki, stosowane 
przez państwo członkowskie, są 
zniechęcające, skuteczne i proporcjonalne 
do charakteru, zakresu, czasu trwania i 
liczby powtórzeń poważnych naruszeń.

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

3. Państwa członkowskie gwarantują, że 
unijna pomoc finansowa jest przyznawana 
wyłącznie w przypadku, gdy 
zainteresowany podmiot gospodarczy nie 
dopuścił się poważnego naruszenia 
w ciągu 3 lat przed datą wniosku o unijną 
pomoc finansową.

Or. en

Poprawka 81
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 2456, 2457, 2458, 2460, 2462, 2464, 2465
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komitety doradcze Komitety doradcze
1. Komitety doradcze ustanawia się dla 
każdego z obszarów kompetencji 
ustanowionych w załączniku III, aby 
promować zrównoważoną reprezentację 
wszystkich zainteresowanych stron i 
przyczynić się do osiągnięcia celów 
określonych w art. 2 i 3.

1. Komitety doradcze ustanawia się dla 
każdego z obszarów lub zakresów 
kompetencji ustanowionych w załączniku 
III, aby promować zrównoważoną 
reprezentację wszystkich zainteresowanych 
stron, zgodnie z przepisami art. 54 ust. 1, i 
przyczynić się do osiągnięcia celów 
określonych w art. 2 i 3. 

2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 dotyczących zmian do 
tego załącznika w celu zmiany obszarów 
kompetencji, utworzenia nowych 
obszarów kompetencji komitetów 
doradczych lub utworzenia nowych 
komitetów doradczych. 
3. Każdy komitet doradczy ustanawia 
własny regulamin wewnętrzny. 

3. Każdy komitet doradczy ustanawia 
własny regulamin wewnętrzny.

Or. en

Poprawka 82
w imieniu grup S&D, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 1780, 2348, 2351, 2466, 2467, 2349, 2351

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W szczególności tworzy się 
następujące nowe komitety doradcze 
zgodnie z załącznikiem III:
a) komitet doradczy ds. regionów 
najbardziej oddalonych podzielony na trzy 
sekcje dla każdego z basenów morskich 
(Atlantyk Zachodni, Atlantyk Wschodni i 
Ocean Indyjski);
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b) komitet doradczy ds. akwakultury i 
rybołówstwa śródlądowego;
c) komitet doradczy ds. rynków;
d) komitet doradczy ds. Morza Czarnego.

Or. en

Poprawka 83
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 219, 220, 222, 1242, 2456, 2458, 2471, 
2472, 2473, 2475, 2476, 2477, 2480, 2481, 2482, 2485, 2486, 2488, 2490, 2492, 2493, 2494, 
2495, 2496, 2497, 2499

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zadania komitetów doradczych Zadania komitetów doradczych

-1. Przed przyjęciem jakiegokolwiek 
wniosku w sprawie środków, które mają 
zostać przyjęte na mocy art. 43 ust. 2 
TFUE, takich jak plany wieloletnie lub 
ramy środków technicznych i środki, jakie 
mają zostać przyjęte na mocy art 55, 
Komisja zasięga opinii komitetów 
doradczych związanych bezpośrednio z 
rybołówstwem na danym obszarze 
geograficznym. Konsultacje te odbywają 
się bez uszczerbku dla konsultacji z ICES 
lub innymi właściwymi organami 
naukowymi.

1. Komitety doradcze mogą: 1. Komitety doradcze mogą:

a) przedstawiać Komisji lub
zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu zalecenia i sugestie w 
sprawach odnoszących się do zarządzania
rybołówstwem i do akwakultury;

a) przedstawiać Komisji i
zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu zalecenia i sugestie w 
sprawach odnoszących się do aspektów 
społeczno-gospodarczych i ochronnych 
rybołówstwa, zarządzania nim oraz do 
akwakultury;

b) informować Komisję i państwa 
członkowskie o problemach związanych z 
zarządzaniem rybołówstwem i akwakulturą 

b) informować Komisję i państwa 
członkowskie o problemach związanych z 
aspektami społeczno-gospodarczymi i 
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w obszarze ich kompetencji; ochronnymi rybołówstwa, z zarządzaniem
nim i, w stosownych przypadkach, 
akwakulturą w obszarze lub zakresie ich 
kompetencji i proponować rozwiązania 
tych problemów;

c) w ścisłej współpracy z naukowcami 
przyczyniać się do gromadzenia, 
dostarczania i analizowania danych 
koniecznych do opracowania środków 
ochronnych.

c) w ścisłej współpracy z naukowcami 
przyczyniać się do gromadzenia, 
dostarczania i analizowania danych 
koniecznych do opracowania środków 
ochronnych.

ca) wydawać opinie w sprawie projektów 
środków ochronnych opisanych w art. 17 
oraz projektów środków technicznych 
opisanych w art. 21, a także przedstawiać 
je Komisji i państwom członkowskim 
bezpośrednio zainteresowanym danym 
łowiskiem lub obszarem;

2. Komisja i w stosownych przypadkach 
zainteresowane państwa członkowskie 
odpowiadają w rozsądnym terminie na 
wszelkie zalecenia, sugestie lub 
informacje otrzymane na podstawie ust. 1.

2. Komisja i w stosownych przypadkach 
zainteresowane państwa członkowskie
uwzględniają opinie, zalecenia i sugestie 
komitetów doradczych lub informacje 
otrzymane zgodnie z przepisami ust. -1 i 1 
oraz ustosunkowują się do nich w 
terminie nie dłuższym niż 30 dni 
roboczych, a w każdym przypadku przed 
przyjęciem ostatecznych środków. W 
przypadku, gdy ostateczne środki 
odbiegają od opinii, zaleceń i sugestii 
otrzymanych od komitetów doradczych 
zgodnie z przepisami ust. -1 i 1 Komisja i 
zainteresowane państwo członkowskie 
udzielają szczegółowego wyjaśnienia 
przyczyn takiego stanu rzeczy.

Or. en

Poprawka 84
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 223, 2459, 2468, 2500, 2501, 2502, 2503, 
2504, 2505, 2506, 2509, 2510, 2511, 2512, 2521, 2522
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skład, funkcjonowanie i finansowanie 
komitetów doradczych

Skład, funkcjonowanie i finansowanie 
komitetów doradczych

1. Komitety doradcze składają się z 
organizacji reprezentujących podmioty 
gospodarcze z sektora rybołówstwa i inne
grupy interesu, których dotyczy wspólna 
polityka rybołówstwa.

1. Komitety doradcze składają się z:

a) organizacji reprezentujących podmioty 
gospodarcze z sektora rybołówstwa oraz –
w stosownych przypadkach – z sektora 
akwakultury;
b) innych grup interesu, których dotyczy 
wspólna polityka rybołówstwa, np. 
organizacji środowiskowych i grup 
konsumentów.
W odniesieniu do a) należy zapewnić 
właściwą reprezentację pracodawców, 
rybaków prowadzących własną 
działalność gospodarczą oraz 
pracowników, jak również różnych innych 
zawodów w dziedzinie rybołówstwa.
Przedstawiciele administracji krajowych i 
regionalnych posiadający interesy w 
zakresie rybołówstwa na danym obszarze, 
a także naukowcy z instytutów naukowych 
i z instytutów badawczych w dziedzinie 
rybołówstwa państw członkowskich oraz z 
międzynarodowych instytucji naukowych 
doradzających Komisji mają prawo 
uczestnictwa w charakterze obserwatorów.
1a. Przedstawiciele Komisji i Parlamentu 
Europejskiego mogą uczestniczyć w 
posiedzeniach komitetów doradczych w 
charakterze obserwatorów. 
Przedstawiciele sektora rybołówstwa i 
innych grup interesów z państw trzecich, 
w tym przedstawiciele regionalnych 
organizacji ds. rybołówstwa, którzy mają 
interes połowowy w danym obszarze lub 
na danym łowisku objętym zakresem 
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komitetu doradczego, mogą zostać 
zaproszeni do udziału w danym komitecie 
doradczym w charakterze obserwatorów, 
jeżeli omawiane są zagadnienia, które ich 
dotyczą.

2. Każdy komitet doradczy składa się ze 
zgromadzenia ogólnego i komitetu 
wykonawczego i przyjmuje wszystkie 
środki niezbędne dla jego organizacji oraz 
w celu zapewnienia przejrzystości i 
odniesienia się do wszystkich wyrażonych 
uwag.

2. Każdy komitet doradczy składa się ze 
zgromadzenia ogólnego i komitetu 
wykonawczego i przyjmuje wszystkie 
środki niezbędne dla jego organizacji oraz 
w celu zapewnienia przejrzystości i 
odniesienia się do wszystkich wyrażonych 
uwag. 

3. Komitety doradcze mogą ubiegać się o 
unijną pomoc finansową jako organy 
dążące do osiągnięcia celów leżących w 
ogólnym interesie europejskim.

3. Komitety doradcze mogą ubiegać się o 
unijną pomoc finansową jako organy 
dążące do osiągnięcia celów leżących w 
ogólnym interesie europejskim.

4. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w odniesieniu do składu i
funkcjonowania komitetów doradczych.

4. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w odniesieniu do składu i 
funkcjonowania komitetów doradczych bez 
uszczerbku dla ust. 1 i 1a (nowy).

Or. en

Poprawka 85
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 1411, 
1412, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424, 1425

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 55a
Tryb pilny

1. Akty delegowane przyjęte na mocy 
niniejszego artykułu wchodzą w życie 
niezwłocznie oraz mają zastosowanie 
przez o kres sześciu miesięcy zgodnie z 
ust. 2. W zawiadomieniu o akcie 
delegowanym skierowanym do 
Parlamentu Europejskiego i Rady podaje 
się powody, dla których skorzystano z 
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procedury w trybie pilnym.
2. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 55 ust. 5. W takim 
przypadku Komisja bezzwłocznie uchyla 
dany akt po otrzymaniu powiadomienia o 
decyzji o wyrażeniu sprzeciwu przez 
Parlament Europejski lub Radę.

Or. en

Poprawka 86
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 2536

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Decyzja (WE) nr 2004/585 niniejszym 
traci moc z dniem wejścia w życie 
przepisów przyjętych na mocy art. 51 ust. 4 
i art. 52 ust. 4.

2. Decyzja (WE) nr 2004/585 niniejszym 
traci moc z dniem wejścia w życie 
przepisów przyjętych na mocy art. 54 ust. 
4.

Or. en

Poprawka 87
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 54, 227, 2546, 2547 2548

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

KOMITETY DORADCZE KOMITETY DORADCZE

Nazwa komitetu 
doradczego

Obszar 
kompetencji 

Nazwa komitetu 
doradczego

Obszar 
kompetencji 

Morze Bałtyckie Obszary ICES 
IIIb, IIIc i IIId

Morze Bałtyckie Obszary ICES 
IIIb, IIIc i IIId

Morze Wody morskie Morze Wody morskie 
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Śródziemne Morza 
Śródziemnego na 
wschód od linii 
5°36' W

Śródziemne Morza 
Śródziemnego na 
wschód od linii 
5°36' W

Morze Północne obszary ICES IV 
i IIIa

Morze Północne obszary ICES IV 
i IIIa

Wody północno-
zachodnie

Obszary ICES V 
(z wyjątkiem Va i 
wód obszaru Vb 
należących 
wyłącznie do 
UE), VI i VII

Wody północno-
zachodnie

Obszary ICES V 
(z wyjątkiem Va i 
wód obszaru Vb 
należących 
wyłącznie do 
UE), VI i VII

Wody 
południowo-
zachodnie

Obszary ICES 
VIII, IX i X 
(wody dookoła 
Azorów) i 
obszary CECAF 
34.1.1. 34.1.2 i 
34.2.0 (wody 
dookoła Madery i 
Wysp 
Kanaryjskich)

Wody 
południowo-
zachodnie

Obszary ICES 
VIII, IX i X 
(wody dookoła 
Azorów) i 
obszary CECAF 
34.1.1. 34.1.2 i 
34.2.0 (wody 
dookoła Madery i 
Wysp 
Kanaryjskich)

Zasoby 
pelagiczne 
(błękitek, 
makrela, 
ostrobok, śledź)

Wszystkie 
obszary
kompetencji (z 
wyjątkiem Morza 
Bałtyckiego, 
Morza 
Śródziemnego i 
Akwakultury)

Zasoby 
pelagiczne 
(błękitek, 
makrela, 
ostrobok, śledź)

Wszystkie 
obszary 
kompetencji (z 
wyjątkiem Morza 
Bałtyckiego, 
Morza 
Śródziemnego i 
Akwakultury)

Flota 
pełnomorska/flot
a dalekomorska

Wszystkie wody 
nienależące do 
UE 

Akwakultura Akwakultura 
zgodnie z 
definicją w art. 5

Akwakultura i 
rybołówstwo 
śródlądowe

Akwakultura 
zgodnie z 
definicją w art. 5 
oraz wszystkie 
wody śródlądowe 
państw 
członkowskich 
Unii Europejskiej

Regiony 
najbardziej 
oddalone, 
podzielone na 

Wszystkie 
obszary ICES 
obejmujące wody 
wokół regionów 
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trzy baseny 
morskie: 
Atlantyk 
Zachodni, 
Atlantyk 
Wschodni, Ocean 
Indyjski

najbardziej 
oddalonych, w 
szczególności 
wody morskie 
Gwadelupy, 
Gujany 
Francuskiej, 
Martyniki, Wysp 
Kanaryjskich, 
Azorów, Madery i 
Reunionu

Komitet ds. 
Morza Czarnego

Podobszar 
geograficzny 
GFCM 
zdefiniowany w 
rezolucji 
GFCM/33/2009/2

Komitet 
Doradczy ds. 
Rynków

Wszystkie 
dziedziny rynku

Or. en

Poprawka 88
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 235, 236, 238, 240, 241, 242, 248

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Wspólna polityka rybołówstwa 
powinna gwarantować przyczynianie się 
działalności w zakresie rybołówstwa i 
akwakultury do długoterminowych 
zrównoważonych warunków 
środowiskowych, gospodarczych i 
społecznych. Powinna ponadto 
przyczyniać się do większej wydajności, 
odpowiedniego poziomu życia w sektorze 
gospodarki rybnej, stabilnych rynków, 
zapewniać dostępność zasobów oraz 
zaopatrywanie konsumentów w żywność 
po przystępnych cenach.

(3) Wspólna polityka rybołówstwa 
powinna gwarantować przyczynianie się 
działalności w zakresie rybołówstwa 
i akwakultury do długoterminowej 
zrównoważoności środowiskowej 
gospodarczej i społecznej. Powinna 
określać zasady dotyczące 
identyfikowalności, bezpieczeństwa i 
jakości produktów przywożonych do UE, 
odpowiedniego poziomu życia w sektorze 
gospodarki rybnej, bezpieczeństwa 
żywnościowego, stabilnych rynków, 
zapewniać dostępność zasobów oraz 
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zaopatrywanie konsumentów w żywność 
po przystępnych cenach.

Or. en

Poprawka 89
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 3, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,265, 285

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Na Światowym Szczycie 
Zrównoważonego Rozwoju w 
Johannesburgu w 2002 r. Unia i jej 
państwa członkowskie zobowiązały się do 
przeciwdziałania stałemu procesowi 
pomniejszania się wielu stad. Unia 
powinna zatem udoskonalić wspólną 
politykę rybołówstwa, aby zagwarantować, 
że w ramach priorytetu poziomy 
eksploatacji stad żywych zasobów morza 
zostaną do 2015 r. odbudowane i 
zachowane na poziomach 
umożliwiających uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu z populacji 
poławianych stad. W sytuacji, w której 
dostępne informacje naukowe są 
ograniczone, może to wymagać 
zastosowania zastępczych wskaźników 
maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu.

(5) Na Światowym Szczycie 
Zrównoważonego Rozwoju w 
Johannesburgu w 2002 r. Unia i jej 
państwa członkowskie zobowiązały się do 
przeciwdziałania stałemu procesowi 
pomniejszania się wielu stad. Unia 
powinna zatem udoskonalić wspólną 
politykę rybołówstwa, aby zagwarantować, 
że w ramach priorytetu do 2015 r.
wskaźniki śmiertelności połowowej 
zostaną ustalone na poziomie 
pozwalającym na odbudowę stad 
najpóźniej do 2020 r. powyżej poziomu 
pozwalającego na uzyskanie 
maksymalnego podtrzymywalnego połowu 
oraz utrzymanie odbudowanych stad na 
tym poziomie. W sytuacji, w której 
dostępne informacje naukowe są 
ograniczone, może to wymagać 
zastosowania zastępczych wskaźników 
maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu.

Or. en

Poprawka 90
w imieniu grup S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Plany wieloletnie powinny być 
głównym instrumentem zagwarantowania, 
by do 2015 r. wskaźniki śmiertelności 
połowowej ustalone zostały na poziomach, 
które powinny umożliwić odbudowę stad 
najpóźniej do 2020 r., powyżej poziomów 
umożliwiających uzyskanie 
maksymalnego podtrzymywalnego połowu 
oraz utrzymanie odbudowanych stad na 
tych poziomach. Jedynie jasne i wiążące 
zobowiązanie do zachowania tych 
terminów zagwarantuje natychmiastowe 
podjęcie działań oraz to, że proces 
odbudowy nie będzie dłużej opóźniany. W 
przypadku stad, co do których nie przyjęto 
jeszcze planu wieloletniego, należy 
zagwarantować, by Rada w pełni 
przestrzegała celów wspólnej polityki 
rybołówstwa ustalając uprawnienia do 
połowów dla tych stad.

Or. en

Poprawka 91
w imieniu grup S&D, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Należy wziąć pod uwagę, że stan 
wszystkich unijnych stad znacznie się 
różni. Dla wielu stad terminy odbudowy 
określone w niniejszym rozporządzeniu są 
stosunkowo łatwe w realizacji, natomiast 
w przypadku niektórych stad konieczne 
byłoby znaczne obniżenie wskaźnika 
śmiertelności połowowej. Negatywne 
skutki społeczno-gospodarcze takich 
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redukcji uzasadniają opóźnienie realizacji 
wyżej wymienionych celów w niektórych 
konkretnych przypadkach. Dlatego też 
plany wieloletnie mogą przewidywać 
ograniczenie rocznego obniżenia 
całkowitego dopuszczalnego połowu do 
25 procent, nawet jeżeli ścisłe 
przestrzeganie wyżej wymienionych celów 
wymagałoby większych ograniczeń. Ta 
sama zasada powinna obowiązywać w 
przypadku stad nieobjętych jeszcze 
planami wieloletnimi. Zasady te nie 
powinny mieć zastosowania, jeżeli stada 
nie mieszczą się w bezpiecznych granicach 
biologicznych.

Or. en

Poprawka 92
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5c) Plany wieloletnie mogą również 
zawierać postanowienia ograniczające 
roczne wahania całkowitego 
dopuszczalnego połowu odbudowanych 
stad w celu stworzenia bardziej stabilnych 
warunków dla sektora rybołówstwa. 
Dokładne ograniczenia tych wahań 
powinny zostać określone w planach 
wieloletnich.

Or. en

Poprawka 93
w imieniu grup S&D, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5d) Decyzje w zakresie zarządzania 
dotyczące maksymalnego 
podtrzymywanego połowu w rybołówstwie 
wielogatunkowym uwzględniają trudności 
w połowach wszystkich stad w 
rybołówstwie wielogatunkowym przy 
maksymalnym podtrzymywanym połowie 
w tym samym czasie, jeżeli dowody 
naukowe wskazują, że trudno jest 
zrealizować cel zwiększenia selektywności, 
aby uniknąć koncentracji na jednym 
gatunku. W takiej sytuacji powinno się 
zwrócić do ICES i STECF o doradztwo w 
zakresie odpowiednich poziomów.

Or. en

Poprawka 94
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 268, 269

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Cele dla rybołówstwa zostały określone 
w decyzji Konferencji Stron Konwencji o 
różnorodności biologicznej w sprawie 
strategicznego planu na lata 2011–2020 
dotyczącego różnorodności biologicznej. 
Wspólna polityka rybołówstwa powinna 
zapewnić spójność z celami 
bioróżnorodności przyjętymi przez Radę 
Europejską oraz celami komunikatu 
Komisji „Nasze ubezpieczenie na życie i 
nasz kapitał naturalny   - unijna strategia 
ochrony różnorodności biologicznej na 
okres do 2020 r.”, w szczególności w celu 
osiągnięcia maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu do 2015 r.

(6) Cele dla rybołówstwa zostały określone 
w decyzji Konferencji Stron Konwencji o 
różnorodności biologicznej w sprawie 
strategicznego planu na lata 2011–2020 
dotyczącego różnorodności biologicznej. 
Wspólna polityka rybołówstwa powinna 
zapewnić spójność z celami 
bioróżnorodności przyjętymi przez Radę 
Europejską oraz celami komunikatu 
Komisji „Nasze ubezpieczenie na życie i 
nasz kapitał naturalny   - unijna strategia 
ochrony różnorodności biologicznej na 
okres do 2020 r.”, w szczególności w celu 
osiągnięcia maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu.
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Or. en

Poprawka 95
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 272,273, 274

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zrównoważona eksploatacja żywych 
zasobów powinna być oparta na podejściu 
ostrożnościowym, które wynika z zasady 
ostrożności, o której mowa w pierwszym 
akapicie art. 191 ust. 2 Traktatu.

(7) Zrównoważona eksploatacja żywych 
zasobów powinna zawsze być oparta na 
podejściu ostrożnościowym, które wynika 
z zasady ostrożności, o której mowa w 
pierwszym akapicie art. 191 ust. 2 
Traktatu, a jednocześnie zawsze 
uwzględniać dostępne dane naukowe.

Or. en

Poprawka 96
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 281, 282, 283, 284

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Należy wdrożyć podejście 
ekosystemowe do zarządzania 
rybołówstwem, ograniczyć wpływ 
działalności połowowej na środowisko 
oraz zminimalizować i stopniowo 
wyeliminować niechciane połowy.

(9) Należy wdrożyć podejście 
ekosystemowe do zarządzania 
rybołówstwem, aby umożliwić 
zagwarantowanie, że działalność 
człowieka będzie miała minimalny wpływ 
na ekosystem morski oraz zapewnić 
zapobieganie, minimalizowanie i, w 
stosownych przypadkach, eliminowanie 
niechcianych połowów, a także stopniowy 
wyładunek wszystkich połowów.

Or. en
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Poprawka 97
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 7, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 
338, 339, 340, 341, 342, 343, 344

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Konieczne są środki służące obniżeniu 
i wyeliminowaniu obecnych wysokich 
poziomów niechcianych połowów i 
odrzutów. Niechciane połowy i odrzuty
stanowią w istocie znaczne marnowanie 
zasobów i negatywnie wpływają na 
zrównoważoną eksploatację żywych 
zasobów morza i ekosystemów morskich 
oraz rentowność rybołówstwa. Należy 
ustanowić i stopniowo wdrożyć obowiązek 
wyładunku wszystkich połowów stad 
będących przedmiotem zarządzania, 
połowionych w trakcie działalności 
połowowej na wodach Unii lub przez 
unijne statki rybackie.

(18) Konieczne są środki służące obniżeniu 
obecnych wysokich poziomów 
niechcianych połowów i stopniowemu 
wyeliminowaniu odrzutów. Niestety 
wcześniejsze prawodawstwo często 
nakładało na rybaków obowiązek 
odrzucania cennych zasobów. Odrzuty
stanowią znaczne marnowanie zasobów i 
negatywnie wpływają na zrównoważoną 
eksploatację żywych zasobów morza i 
ekosystemów morskich oraz rentowność 
rybołówstwa. Należy ustanowić i 
stopniowo wdrożyć obowiązek wyładunku 
wszystkich połowów stad będących 
przedmiotem zarządzania, połowionych w 
trakcie działalności połowowej na wodach 
Unii lub przez unijne statki rybackie.

Or. en

Poprawka 98
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 8, 346, 347

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Obowiązek wyładunku wszystkich 
połowów należy wprowadzić w 
odniesieniu do poszczególnych rodzajów 
rybołówstwa. Rybacy powinni mieć nadal 
możliwość odrzucania tych gatunków, 
które w świetle najlepszych dostępnych 
opinii naukowych wykazują wysoki 
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wskaźnik przeżywalności po uwolnieniu 
do morza w określonych warunkach dla 
danego rodzaju łowisk.

Or. en

Poprawka 99
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18b) Aby zapewnić wykonalność 
obowiązku wyładunku wszystkich 
połowów, a także by złagodzić wpływ 
zróżnicowania rocznego składu połowów 
państwom członkowskim zapewnia się 
możliwość przenoszenia kwot do pewnej 
wartości procentowej.

Or. en

Poprawka 100
w imieniu grup S&D, PPE, ALDE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Wyładunki niechcianych połowów nie 
powinny przynosić pełnych korzyści 
gospodarczych podmiotowi 
gospodarczemu. W przypadku 
wyładunków połowów ryb poniżej 
minimalnego rozmiaru odniesienia do 
celów ochrony przeznaczenie takich 
połowów powinno być ograniczone i 
powinno wykluczać sprzedaż do spożycia 
przez ludzi.

(19) Wyładunki niechcianych połowów nie 
powinny przynosić pełnych korzyści 
gospodarczych podmiotowi 
gospodarczemu. W przypadku 
wyładunków połowów ryb poniżej 
minimalnego rozmiaru odniesienia do 
celów ochrony przeznaczenie takich 
połowów powinno być ograniczone i 
powinno wykluczać sprzedaż do spożycia 
przez ludzi. Każde państwo członkowskie 
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może podjąć decyzję o zezwoleniu na 
darmową dystrybucję wyładowywanych 
ryb na cele dobroczynne lub 
charytatywne.

Or. en

Poprawka 101
w imieniu grup S&D, Verts/ALE i ECR
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 13, 458

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Należy wprowadzić system koncesji 
połowowych dla większości stad będących 
przedmiotem zarządzania w ramach 
wspólnej polityki rybołówstwa. Taki 
system powinien przyczyniać się do 
tworzenia pewnych pod względem 
prawnym i wyłącznych koncesji 
połowowych w ramach uprawnień do 
połowów danego państwa członkowskiego. 
Ponieważ żywe zasoby morza stanowią 
wspólne dobro, koncesje połowowe 
powinny określać wyłącznie uprawnienia 
użytkownika do części rocznych 
uprawnień do połowów danego państwa 
członkowskiego, które mogą zostać 
wycofane zgodnie z wprowadzonymi 
przepisami. Koncesje połowowe powinno 
się przyznawać między innymi w oparciu o 
kryteria środowiskowe i społeczne. 
Państwa członkowskie powinny 
decydować, czy koncesje połowowe będą 
przekazywalne.

Or. en

Poprawka 102
w imieniu grup S&D, ALDE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 16, 415, 452, 453, 456
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W przypadku unijnych statków 
rybackich, które nie funkcjonują w 
ramach systemu przekazywalnych 
koncesji połowowych, można podejmować 
szczególne środki, aby dostosować liczbę 
unijnych statków rybackich do dostępnych 
zasobów. Takie środki powinny 
wprowadzać obowiązkowe pułapy 
maksymalnej zdolności połowowej i 
ustanawiać krajowe systemy 
wprowadzania/wycofywania w 
odniesieniu do środków na wycofanie z 
eksploatacji przyznanych w ramach 
Europejskiego Funduszu Rybackiego.

(32) W niektórych przypadkach państwa 
członkowskie nadal muszą podejmować
szczególne środki, aby dostosować swoją 
zdolność połowową do dostępnych 
zasobów. Dlatego też zdolność połowową 
powinno się określać dla każdego stada i 
basenu morza w UE. Ocena ta powinna 
opierać się na wspólnych wytycznych. 
Każde państwo członkowskie powinno 
mieć możliwość wyboru środków i 
instrumentów, jakie zamierzają 
wprowadzić w celu ograniczenia 
nadmiernej zdolności połowowej.
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Poprawka 103
w imieniu grup S&D, ALDE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 506, 508, 510, 511, 512, 513

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Akwakultura powinna przyczyniać się 
do utrzymania potencjału produkcji 
żywności na zrównoważonym poziomie w 
całej Unii, aby zagwarantować 
długoterminowe bezpieczeństwo 
żywnościowe dla obywateli europejskich 
oraz przyczynić się do zaspokojenia 
rosnącego światowego zapotrzebowania na 
żywność pochodzenia wodnego.

(42) Akwakultura powinna przyczyniać się 
do utrzymania potencjału produkcji 
żywności na zrównoważonym poziomie w 
całej Unii, aby zagwarantować 
długoterminowe bezpieczeństwo 
żywnościowe, dostawy żywności, wzrost i 
zatrudnienie dla obywateli europejskich 
oraz przyczynić się do zaspokojenia 
rosnącego światowego zapotrzebowania na 
żywność pochodzenia wodnego.

Or. en
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Poprawka 104
w imieniu grup S&D, Verts/ALE, ECR i EFD
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 23, 553, 554, 556, 557, 558, 551, 552, 555

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) Komisja powinna być uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych w 
odniesieniu do tworzenia nowych 
komitetów doradczych i zmiany obszarów 
kompetencji istniejących komitetów 
doradczych, w szczególności 
uwzględniając specyfikę Morza Czarnego.

(54) Mając na uwadze szczególne cechy 
regionów najbardziej oddalonych, 
akwakultury oraz rybołówstwa 
śródlądowego i rynków Morza Czarnego, 
właściwe jest stworzenie nowego komitetu 
doradczego dla każdego z nich.
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