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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: […].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie wspólnej polityki rybołówstwa
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0425),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7–0198/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
28 marca 2012 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia (…)2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa, a także opinie Komisji Rozwoju, 
Komisji Budżetowej, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0000/2012),

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1 Dz.U. C …/ Opinia nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Dz.U. C …/ Opinia nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Wspólna polityka rybołówstwa 
obejmuje ochronę żywych zasobów morza,
zarządzanie nimi oraz ich eksploatację. 
Ponadto zakres wspólnej polityki 
rybołówstwa zostaje rozszerzony w 
odniesieniu do środków rynkowych i
finansowych pomagających realizować jej 
cele, żywych zasobów słodkowodnych i
akwakultury oraz w odniesieniu do 
przetwarzania i wprowadzenia do obrotu 
produktów rybołówstwa i akwakultury, 
jeśli taka działalność jest prowadzona na 
terytorium państw członkowskich lub na 
wodach Unii, w tym przez statki rybackie 
pływające pod banderą i zarejestrowane w 
państwach trzecich lub unijne statki 
rybackie bądź przez obywateli państw 
członkowskich, bez uszczerbku dla 
głównej odpowiedzialności państwa 
bandery, z uwzględnieniem przepisów art. 
117 Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza.

(2) Wspólna polityka rybołówstwa 
obejmuje ochronę żywych zasobów morza 
oraz zarządzanie rybołówstwem 
ukierunkowanym na te zasoby. Ponadto 
zakres wspólnej polityki rybołówstwa 
zostaje rozszerzony w odniesieniu do 
środków rynkowych i finansowych 
pomagających realizować jej cele, działań 
na rzecz akwakultury oraz w odniesieniu 
do przetwarzania i wprowadzenia do 
obrotu produktów rybołówstwa i 
akwakultury, jeśli taka działalność jest 
prowadzona na terytorium państw 
członkowskich lub na wodach Unii, w tym 
przez statki rybackie pływające pod 
banderą i zarejestrowane w państwach 
trzecich lub unijne statki rybackie bądź 
przez obywateli państw członkowskich, 
bez uszczerbku dla głównej 
odpowiedzialności państwa bandery, z 
uwzględnieniem przepisów art. 117 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza.

Or. en

Poprawka 2
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 kształtowania 
długoterminowych zrównoważonych 
warunków środowiskowych, 
gospodarczych i społecznych. Powinna 
ponadto przyczyniać się do większej 

(3) Wspólna polityka rybołówstwa 
powinna gwarantować trwałość tej 
działalności oraz sposób zarządzania nią 
w sposób zgodny z celem osiągnięcia 
dobrego stanu środowiska morskiego, aby 
zapewnić długoterminowe, zrównoważone 
korzyści gospodarcze i społeczne. Powinna 
ponadto przyczyniać się do większej 
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wydajności, odpowiedniego poziomu życia 
w sektorze gospodarki rybnej, stabilnych 
rynków, zapewniać dostępność zasobów 
oraz zaopatrywanie konsumentów w 
żywność po przystępnych cenach.

wydajności, odpowiedniego poziomu życia 
w sektorze gospodarki rybnej, stabilnych 
rynków, zapewniać dostępność zasobów 
oraz zaopatrywanie konsumentów w 
żywność po przystępnych cenach.

Or. en

Poprawka 3
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 poziomy populacji 
poławianych stad zostaną do 2015 r. 
odbudowane i zachowane na poziomach 
powyżej poziomów umożliwiających 
uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu. W sytuacji, w 
której dostępne informacje naukowe są 
ograniczone, może to wymagać 
zastosowania zastępczych wskaźników 
maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu.

Or. en

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Unia i jej państwa członkowskie 



PE483.528v01-00 8/123 PR\892576PL.doc

PL

gwarantują, że jeśli w okresie 
przejściowym uprawnienia do połowów 
będą musiały być znacząco zmniejszone w 
celu osiągnięcia maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu, zostaną 
wprowadzone odpowiednie środki 
społeczne i finansowe mające na celu 
podtrzymanie wystarczającej liczby 
przedsiębiorstw w ramach całego 
łańcucha produkcji, aby po osiągnięciu
maksymalnego podtrzymywalnego połowu 
zapewnić równowagę między zdolnością 
połowową a dostępnymi zasobami.

Or. en

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Cele wspólnej polityki rybołówstwa 
należy osiągać zgodnie z art. 39 i 41 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej odnoszącymi się do 
optymalnego wykorzystania siły roboczej 
oraz skutecznej koordynacji kształcenia 
zawodowego.

Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Istniejące przepisy ograniczające 
dostęp do zasobów w obrębie stref 12 mil 
morskich państw członkowskich 
funkcjonowały w sposób zadowalający, 
przyczyniając się do zachowania zasobów 
poprzez ograniczenie nakładu połowowego 

(14) Istniejące przepisy ograniczające 
dostęp do zasobów w obrębie stref 12 mil 
morskich państw członkowskich 
funkcjonowały w sposób zadowalający, 
przyczyniając się do zachowania zasobów 
poprzez ograniczenie nakładu połowowego 
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w najbardziej wrażliwych strefach wód 
Unii. Przepisy te chroniły również 
tradycyjną działalność połowową, od której 
w znacznej mierze zależy społeczny i 
gospodarczy rozwój niektórych 
społeczności stref przybrzeżnych. 
Przedmiotowe przepisy powinny więc 
nadal mieć zastosowanie.

w najbardziej wrażliwych strefach wód 
Unii. Przepisy te chroniły również 
tradycyjną działalność połowową, od której 
w znacznej mierze zależy społeczny i 
gospodarczy rozwój niektórych 
społeczności stref przybrzeżnych. 
Przedmiotowe przepisy powinny więc 
nadal mieć zastosowanie i mogą być one 
wzmocnione w celu zapewnienia 
preferencyjnego dostępu dla łodziowego 
rybołówstwa tradycyjnego lub 
przybrzeżnego.

Or. en

Poprawka 7
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 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 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Obowiązek wyładunku wszystkich 
połowów należy wprowadzić w 
odniesieniu do poszczególnych rodzajów 
rybołówstwa. Pozwoli to na przyjęcie 
planów wieloletnich uwzględniających 
wszystkie niezbędne szczegółowe przepisy 
dotyczące danego rodzaju rybołówstwa, 
zanim jeszcze obowiązek wyładunku 
wszystkich połowów wejdzie w życie w 
odniesieniu do tego rodzaju rybołówstwa. 
Rybacy powinni mieć nadal możliwość 
odrzucania tych gatunków, które w świetle 
najlepszych dostępnych opinii naukowych 
wykazują wysoki wskaźnik przeżywalności 
po uwolnieniu do morza w określonych 
warunkach w przypadku danego rodzaju 
rybołówstwa.

Or. en

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18b) Aby zapewnić wykonalność 
obowiązku wyładunku wszystkich 
połowów oraz złagodzić wpływ 
zróżnicowania rocznego składu połowów, 
państwa członkowskie wykorzystują 
możliwość przenoszenia kwot z roku na 
rok („przenoszenia i pożyczania 
uprawnień”), o której mowa w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 847/96 z 
dnia 6 maja 1996 r. wprowadzającym 
dodatkowe, ustalane z roku na rok, 
warunki zarządzania ogólnym 
dopuszczalnym połowem (TAC) i 
kwotami1 oraz rozporządzeniu Rady (WE) 
nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. 
ustanawiającym wspólnotowy system 
kontroli w celu zapewnienia 
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przestrzegania przepisów wspólnej polityki 
rybołówstwa2.
_______________
1 Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3.
2Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli wyładowane muszą być wszystkie ryby, rybacy potrzebują odpowiedniego koszyka 
uprawnień. W przypadku połowów wielogatunkowych ów koszyk uprawnień nie będzie 
identyczny w każdym roku, dlatego państwa członkowskie powinny wykorzystać istniejące 
przepisy, które dopuszczają elastyczność.

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W odniesieniu do stad, wobec których 
nie ustanowiono jakiegokolwiek planu 
wieloletniego, należy zapewnić wskaźniki 
eksploatacji prezentujące maksymalny 
podtrzymywalny połów poprzez 
wyznaczenie limitów połowowych lub 
nakładów połowowych.

(21) W odniesieniu do stad, wobec których 
nie ustanowiono jakiegokolwiek planu 
wieloletniego, należy zapewnić wskaźniki 
eksploatacji prezentujące maksymalny 
podtrzymywalny połów poprzez 
wyznaczenie limitów połowowych albo 
nakładów połowowych poniżej 
wskaźników śmiertelności połowowej, 
które są zgodne z maksymalnym 
podtrzymywalnym połowem (Fmsy). Jeśli 
dostępne dane są niewystarczające, 
rybołówstwem należy zarządzać przy 
użyciu norm zastępczych. Jeśli populacja 
stad ryb będzie zbyt wysoka, ograniczenia 
w zakresie działalności połowowej zostaną 
ustalone na poziomie umożliwiającym 
rozwój stad powyżej poziomów 
umożliwiających uzyskanie 
maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu.

Or. en
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Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Wspólna polityka rybołówstwa 
powinna gwarantować osiągnięcie przez 
wszystkie floty i rodzaje rybołówstwa w 
Unii wspólnie wyznaczonych celów. 
Niemniej jednak szczególne warunki 
panujące w Morzu Śródziemnym, m.in.
znaczna liczba stad ryb zagrożonych 
wyginięciem, bardzo wysoki poziom 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego oraz brak danych 
naukowych, wymagają przyjęcia na okres 
przejściowy specjalnego podejścia do 
kwestii Morza Śródziemnego, 
skupiającego się na tworzeniu 
zrównoważonego rybołówstwa.

Or. en

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) Unia powinna zwiększyć swoje 
starania na rzecz ustanowienia skutecznej 
współpracy międzynarodowej oraz 
gospodarowania zasobami w morzach, 
które graniczą zarówno z Unią, jak i 
innymi państwami. Dotyczy to szczególnie 
kwestii Morza Czarnego, w której Unia 
powinna wspierać utworzenie regionalnej 
organizacji ds. rybołówstwa na Morzu 
Czarnym.

Or. en
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Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) System przekazywalnych koncesji 
połowowych dla większości stad będących 
przedmiotem zarządzania w ramach 
wspólnej polityki rolnej należy wdrożyć 
nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r. 
dla wszystkich statków o długości co 
najmniej 12 metrów i wszystkich 
pozostałych statków rybackich stosujących 
do połowów narzędzia ciągnione. Państwa 
członkowskie mogą wyłączyć z systemu 
przekazywalnych koncesji połowowych 
statki o całkowitej długości co najmniej 12 
metrów inne niż statki używające narzędzi 
ciągnionych. Taki system powinien 
przyczyniać się do zmniejszenia, z 
inicjatywy sektora, rozmiarów flot oraz 
lepszych wyników ekonomicznych przy 
jednoczesnym tworzeniu pewnych prawnie 
i wyłącznych przekazywalnych koncesji 
połowowych w ramach rocznych 
uprawnień do połowów danego państwa 
członkowskiego. Ponieważ żywe zasoby 
morza stanowią dobro wspólne, 
przekazywalne koncesje połowowe 
powinny ustanawiać wyłącznie 
uprawnienia użytkownika do tej części 
rocznych uprawnień do połowów danego 
państwa członkowskiego, które mogą 
zostać wycofane zgodnie z ustanowionymi 
przepisami.

(29) System koncesji połowowych dla 
większości stad będących przedmiotem 
zarządzania w ramach wspólnej polityki 
rybołówstwa należy wdrożyć nie później 
niż rok po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia. Taki system powinien 
przyczyniać się do tworzenia pewnych 
prawnie i wyłącznych przekazywalnych 
koncesji połowowych w ramach rocznych 
uprawnień do połowów danego państwa 
członkowskiego. Ponieważ żywe zasoby 
morza stanowią dobro wspólne, koncesje 
połowowe powinny ustanawiać wyłącznie 
uprawnienia użytkownika do tej części 
rocznych uprawnień do połowów danego 
państwa członkowskiego, które mogą 
zostać wycofane zgodnie z ustanowionymi 
przepisami.

Or. en

Uzasadnienie

Należy ustanowić system, w którym będzie jasne, kto ma prawo do połowów. System koncesji 
połowowych rozszerza zakres indywidualnej odpowiedzialności każdego rybaka. 
Przekazywalność powinna być obowiązkowa tylko w przypadku, gdy dane państwo 
członkowskie nie dostosuje swojej zdolności połowowej do dostępnych zasobów.
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Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Koncesje połowowe powinny być 
przekazywalne i możliwe do oddania w 
dzierżawę w celu zdecentralizowania 
zarządzania uprawnieniami do połowów w 
kierunku sektora rybołówstwa i 
dopilnowania, by rybacy opuszczający 
sektor nie potrzebowali publicznej pomocy 
finansowej z tytułu wspólnej polityki 
rybołówstwa.

(30) Koncesje połowowe powinny być 
możliwe do oddania w dzierżawę czynnie 
działającym rybakom w celu 
zdecentralizowania zarządzania 
uprawnieniami do połowów i przeniesienia 
tego zadania na sektor rybołówstwa.

Or. en

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Specyficzne cechy charakterystyczne i 
trudna sytuacja społeczno-gospodarcza flot 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego 
uzasadniają ograniczenie obowiązkowego 
systemu przekazywalnych koncesji 
połowowych do dużych statków. System 
przekazywalnych koncesji połowowych 
powinien mieć zastosowanie do stad, dla 
których przydzielone zostały uprawnienia 
do połowów.

(31) Specyficzne cechy charakterystyczne i 
trudna sytuacja społeczno-gospodarcza flot 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego 
uzasadniają utworzenie przez państwa 
członkowskie mechanizmów 
zapewniających tym flotom i wspólnotom, 
na które mają one wpływ, sprawiedliwego 
dostępu do zasobów rybnych.

Or. en

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W przypadku unijnych statków (32) W niektórych przypadkach państwa 



PR\892576PL.doc 15/123 PE483.528v01-00

PL

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.

członkowskie nadal muszą podejmować 
szczególne środki, aby dostosować swoją 
zdolność połowową do dostępnych 
zasobów. Takie środki powinny 
wprowadzać obowiązkowe pułapy 
maksymalnej zdolności połowowej i 
zapewniać – poprzez ocenę zdolności i 
korektę poziomu floty – dostosowanie na 
szczeblu poszczególnych rodzajów 
rybołówstwa.

Or. en

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32a) Państwa członkowskie i Unia 
zapewniają odpowiedni system 
zabezpieczenia społecznego rybakom, 
którzy muszą opuścić branżę wskutek 
konieczności ograniczenia nadmiaru 
mocy produkcyjnych.

Or. en

Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32b) Koncesje połowowe powinny być 
przekazywalne w danym państwie 
członkowskim w przypadku, gdy temu 
państwu członkowskiemu nie udało się 
dostosować swojej zdolności połowowej do 
dostępnych zasobów.
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Or. en

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41a) Aby usprawnić współpracę z 
krajami sąsiadującymi oraz 
gospodarowanie wspólnymi zasobami, 
Unia powinna dążyć do zawarcia z tymi 
krajami porozumień o współpracy na 
rzecz zrównoważonych połowów. W 
przeciwieństwie do porozumień w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem porozumienia o współpracy 
nie powinny mieć na celu uzyskania praw 
do połowów dla unijnych statków, ale 
doprowadzenie do stanu, w którym Unia 
będzie zapewniała finansowanie i 
wsparcie techniczne w zamian za 
stosowanie tych samych lub 
porównywalnych z unijnymi zasad 
zrównoważonego zarządzania w danym 
partnerskim państwie trzecim.

Or. en

Poprawka 20
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 jest istotnym elementem 
bezpieczeństwa żywnościowego Unii i 
wymaga szczególnego podejścia do kwestii 
zarządzania. Akwakultura powinna 
przyczyniać się do utrzymania potencjału 
produkcji żywności na zrównoważonym 
poziomie w całej Unii, aby zagwarantować 
długoterminowe bezpieczeństwo 
żywnościowe dla obywateli europejskich 
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oraz przyczynić się do zaspokojenia 
rosnącego światowego zapotrzebowania na 
żywność pochodzenia wodnego.

Or. en

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Unijna pomoc finansowa powinna być 
uzależniona od przestrzegania przepisów 
wspólnej polityki rybołówstwa przez 
państwa członkowskie i podmioty 
gospodarcze. Tym samym taka pomoc 
finansowa powinna zostać przerwana, 
zawieszona lub skorygowana w przypadku 
nieprzestrzegania przepisów wspólnej 
polityki rybołówstwa przez państwa 
członkowskie oraz poważnych naruszeń 
tych przepisów przez podmioty 
gospodarcze.

(52) Unijna pomoc finansowa powinna być 
uzależniona od przestrzegania przepisów 
wspólnej polityki rybołówstwa przez 
państwa członkowskie i podmioty 
gospodarcze, w tym właścicieli statków. 
Tym samym taka pomoc finansowa 
powinna zostać przerwana, zawieszona lub 
skorygowana w przypadku 
nieprzestrzegania przepisów wspólnej 
polityki rybołówstwa przez państwa 
członkowskie oraz poważnych naruszeń 
tych przepisów przez podmioty 
gospodarcze.

Or. en

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 53 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Dialog z zainteresowanymi stronami 
okazał się kluczowy dla osiągnięcia celów 
wspólnej polityki rybołówstwa. Biorąc pod 
uwagę zróżnicowane warunki na wodach 
Unii i większą regionalizację wspólnej 
polityki rybołówstwa, komitety doradcze 
powinny być w stanie umożliwić 
wykorzystanie we wspólnej polityce 
rybołówstwa wiedzy i doświadczenia 
wszystkich zainteresowanych stron.

(53) Dialog z zainteresowanymi stronami, 
w tym partnerami społecznymi, okazał się 
kluczowy dla osiągnięcia celów wspólnej 
polityki rybołówstwa i należy go nadal 
wspierać na szczeblu lokalnym, krajowym 
i unijnym. Biorąc pod uwagę 
zróżnicowane warunki na wodach Unii i 
większą regionalizację wspólnej polityki 
rybołówstwa, komitety doradcze powinny 
być w stanie umożliwić wykorzystanie we 
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wspólnej polityce rybołówstwa wiedzy i 
doświadczenia wszystkich 
zainteresowanych stron.

Or. en

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) Komisję 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) Komisję 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 
i regionów najbardziej oddalonych.

Or. en

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 56 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(56) Szczególnie istotne jest, aby Komisja 
przeprowadzała odpowiednie konsultacje 
w trakcie prac przygotowawczych do 
przyjęcia aktów delegowanych, w tym na 
poziomie ekspertów.

(56) Szczególnie istotne jest, aby Komisja 
przeprowadzała odpowiednie konsultacje 
z zainteresowanymi stronami, w tym 
partnerami społecznymi, w trakcie prac 
przygotowawczych do przyjęcia aktów 
delegowanych, w tym na poziomie 
ekspertów.

Or. en

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 62 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(62) Należy uchylić rozporządzenie Rady 
(WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. 
w sprawie ustanowienia wspólnotowych 
ram gromadzenia danych, zarządzania 
nimi i ich wykorzystywania w sektorze 
rybołówstwa oraz w sprawie wspierania 
doradztwa naukowego w zakresie 
wspólnej polityki rybołówstwa, lecz 
powinno mieć ono nadal zastosowanie do 
krajowych programów na rzecz 
gromadzenia danych i zarządzania nimi 
przyjętych na lata 2011–2013.

skreślony

Or. en

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 1 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) ochronę żywych zasobów morza 
i zarządzanie rybołówstwem 
ukierunkowanym na te zasoby; oraz

Or. en

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 1 – ustęp 1 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ograniczanie i w miarę możliwości 
eliminowanie skutków działalności 
połowowej dla środowiska.

Or. en
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Uzasadnienie

Powinien to być cel horyzontalny dla wszystkich środków podejmowanych w ramach WPRyb.

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Wspólna polityka rybołówstwa 
dopilnowuje, by działalność w zakresie 
rybołówstwa i akwakultury była 
prowadzona w sposób zrównoważony oraz 
aby zarządzanie nią wpisywało się w cel 
osiągnięcia dobrego stanu środowiska 
morskiego, zapewniając przy tym
długookresowe zrównoważone korzyści 
środowiskowe, gospodarcze i społeczne 
oraz przyczyniając się do bezpieczeństwa 
dostaw żywności.

Or. en

Uzasadnienie

Zrównoważone warunki środowiskowe są warunkiem koniecznym zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego w sektorze rybołówstwa.

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Wspólna polityka rybołówstwa stosuje 
wobec zarządzania rybołówstwem 
i akwakulturą podejście ostrożnościowe i 
wyznacza w odniesieniu do 
poszczególnych stad poziomy eksploatacji 
mające na celu dopilnowanie odbudowy i 
zachowania populacji poławianych 
gatunków powyżej poziomów 
pozwalających wytworzyć maksymalny 
podtrzymywalny połów do 2015 r.
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Or. en

Uzasadnienie

Zarządzanie rybołówstwem ma na celu osiągnięcie do 2015 r. biomasy odpowiadającej 
maksymalnemu zrównoważonemu odłowowi (Bmsy). Głównym sposobem na to będzie 
wyznaczenie odpowiednich poziomów eksploatacji.

Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Wspólna polityka rybołówstwa stosuje 
wobec zarządzania rybołówstwem 
i akwakulturą podejście ekosystemowe, 
aby zapewnić ograniczenie skutków tej 
działalności dla ekosystemu morskiego.

Or. en

Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Wspólna polityka rybołówstwa 
przyczynia się do osiągnięcia dobrego 
stanu środowiska, jak określono w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i
Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 
2008 r. ustanawiającej ramy działań 
Wspólnoty w dziedzinie polityki 
środowiska morskiego oraz w decyzji 
Komisji 2010/477/UE z dnia 1 września 
2010 r. w sprawie kryteriów i standardów 
metodologicznych dotyczących dobrego 
stanu środowiska wód morskich1, a także 
innych unijnych przepisów dotyczących 
środowiska.
_______________
1 Dz.U. L 232 z 2.9.2010, s. 14.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie. WPRyb przyczynia się do osiągnięcia celów 
prawodawstwa dotyczącego środowiska.

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 2 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Nadmiar mocy produkcyjnych jest bardzo ważnym czynnikiem powodującym przełowienie.

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) stopniowo zapewnia wyładunek 
wszystkich połowów stad 
wykorzystywanych do celów handlowych;

Or. en

Uzasadnienie

Część pierwszą przeniesiono do nowego ustępu.

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 3 – akapit pierwszy – litera aa) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) minimalizuje i w miarę możliwości 
eliminuje wszystkie niechciane połowy;

Or. en

Uzasadnienie

Przeniesiono z lit. a) i zmieniono. WPRyb powinna pomagać rybakom w unikaniu wszelkich
przyłowów, nie tylko tych ze stad handlowych.

Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 3 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 3 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) przyczynia się do odpowiedniego 
poziomu życia osób zależnych od 
działalności połowowej i zapewnia 
poprawę standardów pracy rybaków, 
głównie dzięki zgodności z 
prawodawstwem z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz dzięki przepisom 
zawartym w zbiorowych układach pracy;

Or. en

Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 3 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) zapewnia systematyczne i 
zharmonizowane gromadzenie danych z 
całego ekosystemu oraz zarządzanie nimi 
w sposób przejrzysty.

Or. en

Uzasadnienie

Podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem wymaga danych z całego ekosystemu.

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólna polityka rybołówstwa rządzi się 
następującymi zasadami dobrych rządów:

Wspólna polityka rybołówstwa stosuje 
następujące zasady dobrych rządów:

Or. en



PR\892576PL.doc 25/123 PE483.528v01-00

PL

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 4 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) duże zaangażowanie zainteresowanych 
stron, w tym partnerów społecznych, na 
wszystkich etapach od opracowania po 
wdrożenie środków;

Or. en

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 4 – akapit pierwszy – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) przeprowadzanie ocen oddziaływania 
na środowisko;

Or. en

Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 4 – akapit pierwszy – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) równowaga między wewnętrznym i 
zewnętrznym wymiarem wspólnej polityki 
rybołówstwa, dzięki której standardy i 
mechanizmy egzekwowania stosowane na 
obszarze Unii są w odpowiednich 
przypadkach stosowane również poza jej 
granicami;

Or. en
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Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 4 – akapit pierwszy – litera fb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) przejrzyste zarządzanie danymi i 
podejmowanie decyzji zgodnie z 
Konwencją Europejskiej Komisji 
Gospodarczej ONZ o dostępie do 
informacji, udziale społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska („konwencja z Aarhus”), 
zatwierdzoną w imieniu Unii decyzją Rady 
2005/370/WE z dnia 17 lutego 2005 r. w 
sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej Konwencji o dostępie do 
informacji, udziale społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska1.
______________________
1 Dz.U. L 124 z 17.5.2005, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zobowiązaniami UE wynikającymi z konwencji z Aarhus oraz unijną inicjatywą na 
rzecz przejrzystości.

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 5 – akapit pierwszy – tiret piąte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „rybacy” oznaczają każdą osobę 
prowadzącą uznawaną przez państwo 
członkowskie działalność połowową na 
pokładzie sprawnego statku rybackiego 
lub prowadzącą uznawaną przez państwo 
członkowskie działalność odławiania 
organizmów morskich bez wykorzystania 
statku;
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Or. en

Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 5 – akapit pierwszy – tiret szóste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– „maksymalny podtrzymywalny połów” 
oznacza maksymalny połów, jaki można 
stale i bez końca uzyskiwać ze stada, nie 
wpływając negatywnie na reprodukcję 
stada;

Or. en

Uzasadnienie

Maksymalny podtrzymywalny połów jako kluczowe pojęcie reformy powinno być jasno 
zdefiniowane.

Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 5 – akapit pierwszy – tiret siódme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– „podejście ostrożnościowe do 
zarządzania rybołówstwem”, o którym 
mowa w art. 6 umowy NZ 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 lub zapobiegania utracie 
docelowego gatunku, gatunków 
pokrewnych lub zależnych oraz gatunków 
niedocelowych i ich środowiska;

Or. en
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Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 5 – akapit pierwszy – tiret dziewiąte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „Fmsy” oznacza wskaźnik śmiertelności 
połowowej zgodny z celem osiągnięcia 
maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu;

Or. en

Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 5 – akapit pierwszy – tiret jedenaste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „limit połowowy” oznacza ograniczenie 
ilościowe w wyładunku stada lub grupy 
stad w danym okresie;

– „limit połowowy” oznacza ograniczenie 
ilościowe w odniesieniu do wszystkich ryb 
stada lub grupy stad, które dany rybak lub 
grupa rybaków ma prawo poławiać lub 
zabijać (w ramach zbioru, gromadzenia 
lub poławiania bądź też nieumyślnie) w 
danym okresie;

Or. en

Uzasadnienie

Limity połowowe powinny mieć zastosowanie do wszystkich poławianych ryb, nie tylko tych, 
które są wyładowywane.

Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 5 – akapit pierwszy – tiret dwunaste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „punkt odniesienia ochrony” oznacza 
wartości parametrów populacji stada 
(takich jak biomasa czy wskaźnik 
śmiertelności połowowej) stosowane w 
zarządzaniu rybołówstwem, na przykład w 

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

wskazania progu, powyżej lub poniżej 
którego zarządzanie rybołówstwem jest 
zgodne np. z dopuszczalnym poziomem
ryzyka biologicznego lub pożądanego 
poziomu połowu;

Or. en

Uzasadnienie

Punkty odniesienia należy rozumieć jako nieprzekraczalny pułap, nie zaś jako docelowe 
odniesienie w zarządzaniu.

Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 5 – akapit pierwszy – tiret czternaste a (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

Uzasadnienie

Z rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 11) – art. 2 ust. 2 
(rozporządzenie dotyczące Morza Śródziemnego).

Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 5 – akapit pierwszy – tiret czternaste b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „zasadnicze siedliska ryb” oznaczają 
wrażliwe siedliska morskie, które należy 
chronić z uwagi na ich zasadniczą rolę w 
zaspokajaniu ekologicznych i 
biologicznych potrzeb gatunków ryb, w 
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tym tarliska, wylęgarnie i żerowiska;

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie stosowane w poprawce do art. 8 (środki techniczne).

Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 5 – akapit pierwszy – tiret czternaste c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „obszar odbudowy zasobów rybnych” 
oznacza ściśle określony obszar 
geograficzny na morzach terytorialnych 
danego państwa członkowskiego, na 
którym działalność połowowa jest 
całkowicie zakazana;

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie stosowane w nowym art. 7a.

Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 5 – akapit pierwszy – 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 
połowach albo nakładzie połowowym;

Or. en
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Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 5 – akapit pierwszy – tiret siedemnaste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „przekazywalne koncesje połowowe” 
oznaczają podlegające odwołaniu prawa 
użytkownika do określonej części 
uprawnień do połowów przydzielonych 
danemu państwu członkowskiemu lub 
określonych w planach zarządzania 
przyjętych przez państwo członkowskie 
zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 
1967/2006, które posiadacz może 
przenosić na innych kwalifikujących się 
posiadaczy takich przekazywalnych 
koncesji połowowych;

– „koncesje połowowe” oznaczają 
wyłączne, podlegające odwołaniu 
i indywidualne prawa użytkownika do 
określonej części uprawnień do połowów 
przydzielonych danemu państwu 
członkowskiemu;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana definicji konieczna do ujednolicenia definicji z poprawką do art. 27 i 28.

Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 5 – akapit pierwszy – tiret siedemnaste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „prawa do uprawiania rybołówstwa na 
określonym obszarze” (TURF) oznaczają 
wyłączne, podlegające odwołaniu i 
niezbywalne uprawnienia użytkownika do 
prowadzenia działalności połowowej na 
określonym obszarze, przyznawane przez 
dane państwo członkowskie 
indywidualnym rybakom lub grupie 
kwalifikujących się posiadaczy praw;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja praw do uprawiania rybołówstwa na określonym obszarze jest niezbędna w 
kontekście środków przejściowych dla Morza Śródziemnego (nowa część IVa); pozostałe 
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państwa członkowskie mogą również zdecydować się na stosowanie tej formy uprawnień 
użytkownika jako alternatywy dla koncesji połowowych w celu zrealizowania celów w 
zakresie zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do stad nieobjętych uprawnieniami do 
połowów ustanowionych przez Radę.

Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 5 – akapit pierwszy – tiret osiemnaste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „indywidualne uprawnienia do 
połowów” oznaczają roczne uprawnienia 
do połowów przydzielone posiadaczom 
przekazywalnych koncesji połowowych w 
danym państwie członkowskim w oparciu 
o udział uprawnień do połowów odnoszący 
się do tego państwa członkowskiego;

– „indywidualne uprawnienia do 
połowów” oznaczają roczne uprawnienia 
do połowów przydzielone posiadaczom 
koncesji połowowych w danym państwie 
członkowskim w oparciu o udział 
uprawnień do połowów odnoszący się do 
tego państwa członkowskiego, po 
dokonaniu ewentualnych transakcji 
zamiany między państwami 
członkowskimi;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie. Państwa członkowskie mogą przyznawać te 
uprawnienia do połowów wyłącznie posiadaczom koncesji połowowych, które zachowują lub 
które otrzymują w wyniku transakcji zamiany od innych państw członkowskich. Nie mogą 
przyznawać uprawnień, które rozdały posiadaczom danej koncesji połowowej.

Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 5 – akapit pierwszy – 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 poławiania ryb mierzoną jako 
jego pojemność w GT (pojemność brutto) i 
jego moc w kW (kilowat), jak określono w 
art. 4 i 5 rozporządzenia (EWG) nr 
2930/86, a w razie konieczności jako 
dodatkowe cechy, takie jak 
charakterystyka sprzętu i wyniki 
operacyjne oraz inne wyposażenie; 
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Or. en

Uzasadnienie

Zasadniczo zdolność połowowa określa zdolność statku lub floty statków do poławiania ryb. 
Pojemność brutto i moc silnika służą jako uproszczone wskaźniki, ale na zdolność połowową 
mają wpływ także inne czynniki, np. rozmiar, wyposażenie i wyniki operacyjne statków. 
Należy je uwzględnić wówczas, gdy niezbędny jest dokładniejszy pomiar zdolności.

Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 5 – akapit pierwszy – tiret dwudzieste piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „podmiot gospodarczy” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną, która prowadzi lub 
posiada jakiekolwiek przedsiębiorstwo 
wykonujące działalność związaną z 
dowolnym etapem produkcji, 
przetwarzania, wprowadzania do obrotu, 
dystrybucji i sieci sprzedaży detalicznej 
produktów rybołówstwa i akwakultury;

– „podmiot gospodarczy” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną, która prowadzi lub 
posiada jakiekolwiek przedsiębiorstwo 
wykonujące działalność związaną z 
dowolnym etapem produkcji, 
przetwarzania, wprowadzania do obrotu, 
dystrybucji i sieci sprzedaży detalicznej 
produktów rybołówstwa i akwakultury, lub 
jakąkolwiek inną organizację 
reprezentującą osoby zawodowo 
zajmujące się rybołówstwem, która jest 
prawnie uznawana i odpowiedzialna za 
zarządzanie dostępem do zasobów 
rybnych, a także profesjonalną 
działalnością połowową i akwakulturą;

Or. en

Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 5 – akapit pierwszy – tiret dwudzieste ósme

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „nadwyżka dopuszczalnego połowu” 
oznacza część dopuszczalnego połowu, na 
której pozyskanie państwu nadbrzeżnemu 
nie pozwalają jego zdolności;

– „nadwyżka dopuszczalnego połowu” 
oznacza część dopuszczalnego połowu, na 
której pozyskanie państwu nadbrzeżnemu 
nie pozwalają jego zdolności, przy 
zachowaniu ogólnego wskaźnika 
eksploatacji w odniesieniu do 
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poszczególnych stad poniżej poziomów 
umożliwiających ich odtworzenie i przy 
utrzymaniu populacji pozyskiwanych 
gatunków powyżej poziomów 
umożliwiających uzyskanie 
maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja nadwyżki musi gwarantować zapobieganie przełowieniu w państwach trzecich.

Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 5 – akapit pierwszy – tiret trzydzieste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „biomasa stada tarłowego” oznacza 
szacunek masy ryb z danego zasobu, które 
rozmnażają się w określonym czasie, 
włączając osobniki męskie i żeńskie oraz 
ryby rozmnażające się żyworodnie;

– „biomasa stada tarłowego” oznacza 
szacunek masy ryb z danego stada, które 
jest wystarczająco dojrzałe, aby się 
rozmnażać, włączając osobniki męskie i 
żeńskie oraz ryby rozmnażające się 
żyworodnie;

Or. en

Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część II – artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku pasów wodnych do 12 mil 
morskich od linii podstawowej 
podlegających suwerenności lub 
jurysdykcji państw członkowskich państwa 
te są uprawnione od dnia 1 stycznia 2013 r. 
do dnia 31 grudnia 2022 r. do ograniczenia 
połowów do statków rybackich, które 
tradycyjnie łowią na tych wodach z 
przyległych portów, bez uszczerbku dla 
uzgodnień dotyczących unijnych statków 

2. W przypadku pasów wodnych do 12 mil 
morskich od linii podstawowej 
podlegających suwerenności lub 
jurysdykcji państw członkowskich państwa 
te są uprawnione od dnia 1 stycznia 2013 r. 
do dnia 31 grudnia 2022 r. do ograniczenia 
połowów do statków rybackich, które 
tradycyjnie łowią na tych wodach z 
przyległych portów, bez uszczerbku dla 
uzgodnień dotyczących unijnych statków 
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rybackich pływających pod banderą innych 
państw członkowskich w ramach 
istniejących stosunków sąsiedzkich między 
państwami członkowskimi oraz uzgodnień 
zawartych w załączniku I, ustalającym dla 
każdego państwa członkowskiego strefy 
geograficzne w ramach pasów 
przybrzeżnych innych państw 
członkowskich, na których prowadzi się 
działalność połowową, oraz odnośne 
gatunki. Państwa członkowskie informują 
Komisję o ograniczeniach ustanowionych 
na podstawie niniejszego ustępu.

rybackich pływających pod banderą innych 
państw członkowskich w ramach 
istniejących stosunków sąsiedzkich między 
państwami członkowskimi oraz uzgodnień 
zawartych w załączniku I, ustalającym dla 
każdego państwa członkowskiego strefy 
geograficzne w ramach pasów 
przybrzeżnych innych państw 
członkowskich, na których prowadzi się 
działalność połowową, oraz odnośne 
gatunki. Państwa członkowskie przewidują 
wyłączny lub preferencyjny dostęp dla 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, uwzględniając czynniki 
społeczne i środowiskowe, w tym 
ewentualne korzyści płynące z przyznania 
wyłącznego lub preferencyjnego dostępu 
dla lokalnych przedsiębiorstw lub 
mikroprzedsiębiorstw oraz rybaków 
prowadzących selektywną działalność 
połowową o niskim wpływie na 
środowisko. Państwa członkowskie 
informują Komisję o ograniczeniach 
ustanowionych na podstawie niniejszego 
ustępu.

Or. en

Uzasadnienie

Rybacy zajmujący się tradycyjnym łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym powinni uzyskać 
dostęp preferencyjny. Zapewniają oni więcej miejsc pracy niż statki prowadzące połowy na 
dużą skalę.

Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ŚRODKI OCHRONY ŻYWYCH 
ZASOBÓW MORZA

ŚRODKI OCHRONY 
I ZRÓWNOWAŻONEJ EKSPLOATACJI 
ŻYWYCH ZASOBÓW MORZA

Or. en
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Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 7 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ustanawianie celów zrównoważonej 
eksploatacji stad;

b) ustanawianie celów zrównoważonej 
eksploatacji stad i ochrony środowiska 
morskiego;

Or. en

Uzasadnienie

Środki ochronne mogą obejmować także wyznaczenie celów w zakresie ochrony środowiska 
morskiego, takich jak konkretne limity przyłowów.

Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 7 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) ustanawianie zachęt promujących 
bardziej selektywne lub mniej intensywne 
metody połowów, w tym preferencyjny 
dostęp do uprawnień do połowów oraz 
zachęty natury finansowej;

Or. en

Uzasadnienie

Najsensowniejszą zachętą do wykorzystywania selektywnego sprzętu jest wyższy udział 
kwotowy danego rybaka.

Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 7 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 7 – akapit pierwszy – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) przyjmowanie środków dotyczących 
obowiązku wyładowania wszystkich 
połowów;

g) przyjmowanie środków dotyczących 
obowiązku wyładowania wszystkich 
połowów na podstawie art. 15;

Or. en

Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 7 – akapit pierwszy – litera ha) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) przyjmowanie innych środków 
pomagających w osiągnięciu celów 
określonych w art. 2 i 3.

Or. en

Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Ustanowienie obszarów odbudowy 

zasobów rybnych
1. Aby zapewnić odwrócenie procesu 
załamania w sektorze rybołówstwa i aby 
chronić żywe zasoby wodne i ekosystemy 
morskie, jak również w ramach podejścia 
ostrożnościowego, państwa członkowskie 
ustanawiają spójną sieć obszarów 
odbudowy zasobów rybnych, na których 
wszelka działalność połowowa jest 
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zakazana, w tym obszarów istotnych dla 
produktywności ryb, w szczególności 
wylęgarni, tarlisk i żerowisk dla stad ryb.
2. Państwa członkowskie określają i 
oznaczają tyle obszarów, ile jest 
niezbędnych do ustanowienia spójnej sieci 
obszarów odbudowy zasobów rybnych, 
stanowiących 10–20% powierzchni wód 
terytorialnych w każdym państwie 
członkowskim, i zgłaszają te obszary 
Komisji. Ustanawianie sieci powinno 
odbywać się stopniowo, zgodnie z 
następującymi ramami czasowymi:
a) do …*:
– obszary odbudowy zasobów rybnych 
powinny stanowić przynajmniej 5% 
powierzchni wód terytorialnych każdego 
państwa członkowskiego;
b) do …*:
– obszary odbudowy zasobów rybnych 
powinny stanowić przynajmniej 10% 
powierzchni wód terytorialnych każdego 
państwa członkowskiego;
3. Lokalizacja obszarów odbudowy 
zasobów rybnych nie może zostać 
zmieniona w ciągu pierwszych pięciu lat 
od ich ustanowienia. Gdy zachodzi 
potrzeba zmiany, może ona nastąpić 
dopiero po ustanowieniu innego obszaru 
lub obszarów o tych samych wymiarach;
4. Środki i decyzje, o których mowa w ust. 
2 i 3 powyżej, są zgłaszane Komisji wraz z 
ich uzasadnieniem naukowym, 
technicznym, społecznym i prawnym i są 
one podawane do wiadomości publicznej;
5. Właściwe organy zainteresowanych 
państw członkowskich podejmują decyzję 
o tym, czy obszary odbudowy zasobów 
rybnych wyznaczone zgodnie z ust. 1, 2 i 3 
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 
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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;
6. 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;
7. Unia podejmie również środki w celu 
ograniczenia ewentualnych negatywnych
skutków ustanowienia obszarów 
odbudowy zasobów rybnych dla 
społeczeństwa i gospodarki.
__________________________
* Dz.U.: Należy wstawić datę jednego 
roku od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.
** Dz.U.: Należy wstawić datę trzech lat 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie na potrzeby niniejszego wniosku znajduje się w uzasadnieniu.

Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 8 – akapit pierwszy – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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;

Or. en
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Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 8 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 8 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) zakaz lub ograniczenie działalności 
połowowej w pewnych obszarach lub 
okresach, m.in. w celu ochrony tarlisk i 
wylęgarni oraz innych zasadniczych 
siedlisk ryb;

Or. en

Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 8 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) wymogi w stosunku do statków 
rybackich, aby zaprzestały działalności w 
obszarze przez ustalony minimalny okres 
w celu ochrony zasadniczych siedlisk ryb 
i pełnionych przez nie funkcji, gatunków 
wymienionych w załączniku IV do 
dyrektywy 92/43/EWG i w dyrektywie 
2009/147/WE oraz tymczasowych skupisk 
szczególnie wrażliwych zasobów 
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morskich;

Or. en

Uzasadnienie

Chronić należy nie tylko „wrażliwe zasoby morskie”, lecz także zasadnicze siedliska rybne, 
ich funkcje oraz gatunki chronione wymienione w dyrektywie ptasiej i siedliskowej.

Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Działając zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą, Parlament Europejski i 
Rada ustanawiają plany wieloletnie, w 
których przewidziano środki ochronne 
mające na celu zachowanie lub odbudowę 
stad powyżej poziomów umożliwiających 
uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu w odniesieniu 
do wszystkich rodzajów rybołówstwa do 
…*.

________________________
* Dz.U.: Należy wstawić datę czterech lat 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 9 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
graniczne punkty odniesienia; oraz

Or. en
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Uzasadnienie

Takie punkty odniesienia należy rozumieć jako nieprzekraczalne pułapy.

Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 9 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Takie punkty odniesienia należy rozumieć jako nieprzekraczalne pułapy.

Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 9 – ustęp 2 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) środki minimalizujące wpływ 
działalności połowowej na środowisko 
morskie zgodnie z prawem Unii i 
porozumieniami międzynarodowymi.

Or. en

Uzasadnienie

WPRyb powinna zapewniać poszanowanie i wdrożenie prawodawstwa dotyczącego 
środowiska.

Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W miarę możliwości plany wieloletnie 
obejmują łowiska eksploatujące stada 

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

jednogatunkowe lub łowiska eksploatujące 
różne stada, uwzględniając interakcje 
między stadami, łowiskami i ekosystemem 
morskim.

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiągnąć cel realnego zarządzania ekosystemem, należy wziąć pod uwagę cały 
ekosystem.

Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Plany wieloletnie wpisują się w cele art. 
2 i 3, 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.

Or. en

Uzasadnienie

Plany wieloletnie powinny oczywiście skupiać się na realizacji tych samych celów co niniejsze 
rozporządzenie podstawowe.

Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie zgodne ze zmienionym art. 2.

Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Jeżeli niemożliwe jest określenie 
wskaźnika śmiertelności połowowej, 
zapewniającego odbudowę i zachowanie 
poziomów stad powyżej poziomów 
umożliwiających uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu, w planach 
wieloletnich stosuje się podejście 
ostrożnościowe do zarządzania 
rybołówstwem i wyznacza się normy 
zastępcze oraz środki zapewniające 
przynajmniej porównywalny poziom 
ochrony odpowiednich stad.

Or. en

Uzasadnienie

Niewystarczająca ilość danych nie powinna być wymówką do niepodejmowania działań.

Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 10 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Plany wieloletnie przewidują ramy, 
dzięki którym państwa członkowskie 
aktywnie działające w tym samym rodzaju 
rybołówstwa podejmują wzajemnie 
uzupełniające się środki na podstawie 
art. 34, w celu dostosowania zdolności 
połowowej do poziomów zgodnych z 
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treścią art. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Środki mające na celu zwalczanie przełowienia powinny być wdrażane na poziomie 
poszczególnych rodzajów rybołówstwa i wspólnie koordynowane przez zainteresowane 
państwa członkowskie.

Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 10 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Plany wieloletnie przewidują środki 
przyczyniające się do osiągnięcia i 
utrzymania dobrego stanu środowiska 
morskiego oraz właściwego stanu ochrony 
gatunków i siedlisk, jak określono w 
unijnym prawodawstwie dotyczącym 
środowiska.

Or. en

Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 11 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Jeden plan wieloletni może obejmować kilka łowisk.



PE483.528v01-00 46/123 PR\892576PL.doc

PL

Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 11 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

[Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.]

Or. en

Uzasadnienie

[Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.]

Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 11 – akapit pierwszy – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ocenę zdolności połowowej, 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 roku od wejścia w życie planu 
wieloletniego;

Or. en

Uzasadnienie

Przeprowadzanie ocen zdolności i realizacja planów jej ograniczenia powinny odbywać się 
na poziomie poszczególnych rodzajów rybołówstwa, nie zaś tylko na szczeblu poszczególnych 
państw członkowskich.

Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 11 – akapit pierwszy – litera bb) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) ocenę wpływu floty na kluczowe 
gatunki i środowisko morskie;

Or. en

Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 11 – akapit pierwszy – litera c) – podpunkt (iiia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

iiia) wskaźniki opisowe dobrego stanu 
środowiska odnoszące się do 
poszczególnych rodzajów rybołówstwa, 
określone w dyrektywie 2008/56/WE i 
decyzji 2010/477/UE;

Or. en

Uzasadnienie

WPRyb powinna przyczyniać się do wdrażania przepisów dyrektywy ramowej w sprawie 
strategii morskiej.

Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 11 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) środki techniczne obejmujące środki 
dotyczące eliminacji niechcianych 
połowów;

e) środki ochronne i techniczne 
obejmujące środki dotyczące eliminacji 
niechcianych połowów;

Or. en

Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 11 – akapit pierwszy – litera g)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

[Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.]

Or. en

Uzasadnienie

[Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.]

Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 11 – akapit pierwszy – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) ograniczenie do minimum wpływu 
połowów na ekosystem;

h) ograniczenie do minimum skutków 
połowów dla ekosystemu, w tym środki na 
rzecz ochrony gatunków i siedlisk 
objętych dyrektywą 92/43/EWG oraz 
dyrektywą 2009/147/WE przed wpływem 
połowów;

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa 92/43/WE określa „gatunki roślin i zwierząt ważnych dla Wspólnoty, które 
wymagają ścisłej ochrony”. Dyrektywa 2009/147/WE dotyczy ochrony dzikich ptaków.

Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 11 – akapit pierwszy – litera ha) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) zasady ułatwiające spełnienie 
obowiązku wyładunku wszystkich 
połowów na podstawie art. 15 ust. 1 lit. b);

Or. en
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Uzasadnienie

Plany wieloletnie są najbardziej odpowiednim miejscem do wprowadzenia szczególnych 
zasad ułatwiających spełnienie obowiązku wyładunku wszystkich połowów dla danego 
rodzaju rybołówstwa.

Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 12 – tytuł

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

Or. en

Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. W specjalnych obszarach ochrony w 
rozumieniu art. 6 dyrektywy 92/43/EWG, 
w obszarach specjalnej ochrony w 
rozumieniu art. 4 dyrektywy 2009/147/WE 
i w innych morskich obszarach 
chronionych w rozumieniu art. 13 ust. 4 
dyrektywy 2008/56/WE państwo
członkowskie, które wyznaczyło dany 
obszar, reguluje działalność połowową w 
sposób zgodny z celami wyżej 
wymienionych dyrektyw.

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie zmieniono w celu uściślenia zakresu odpowiedzialności poszczególnych państw 
członkowskich.
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Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 14 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W odniesieniu do działalności unijnych 
statków rybackich prowadzonej na 
wodach Unii i poza ich granicami 
ustanawia się ramy środków technicznych 
w celu zapewnienia ochrony żywych 
zasobów morza i ograniczenia wpływu 
działalności połowowej na stada i na 
ekosystemy morskie. Ramy środków 
technicznych:

Or. en

Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 populacji poławianych 
gatunków powyżej poziomów 
umożliwiających uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu poprzez 
poprawę selektywności według gatunku, 
rozmiaru i płci;

Or. en

Uzasadnienie

Spójność językowa całego rozporządzenia.

Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ograniczają połowy okazów b) ograniczają i w miarę możliwości 
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niewymiarowych ze stad; eliminują połowy okazów 
niewymiarowych ze stad;

Or. en

Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ograniczają połowy niechcianych 
organizmów morskich;

c) ograniczają i w miarę możliwości 
eliminują niechciane połowy organizmów 
morskich, w tym ptaków morskich;

Or. en

Uzasadnienie

Spójność językowa całego rozporządzenia. Niechciane są połowy, nie zaś organizmy morskie.

Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 14 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) ograniczają i w miarę możliwości 
eliminują wpływ narzędzi połowowych na 
ekosystem i środowisko, ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony stad i siedlisk 
wrażliwych biologicznie.

Or. en

Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 14a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a



PE483.528v01-00 52/123 PR\892576PL.doc

PL

Projekty pilotażowe na rzecz zwiększenia 
selektywności

1. Do końca 2014 r. państwa członkowskie 
prowadzą projekty pilotażowe 
ukierunkowane na poprawę selektywności 
w rybołówstwie. Wyniki tych projektów 
pilotażowych są odzwierciedlone w 
długoterminowych planach zarządzania 
poszczególnymi rodzajami rybołówstwa w 
formie dodatkowych zachęt do korzystania 
z dostępnych narzędzi i metod 
połowowych o najwyższym stopniu 
selektywności.
2. Unia udziela wsparcia finansowego na 
rzecz stosowania narzędzi selektywnych w 
celu ograniczenia niechcianych połowów i 
takich połowów, na które nie wydano 
zezwolenia. Środki wsparcia finansowego 
skupiają się na rybakach podlegających 
obowiązkowi wyładunku wszystkich 
połowów i tych prowadzących połowy 
wielogatunkowe.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek wyładunku wszystkich połowów stanowi zachętę dla rybaków do podejmowania 
działań na rzecz zwiększenia selektywności. Potrzebne jest jednak dodatkowe wsparcie ze 
strony władz, aby pomóc rybakom ograniczyć niechciane połowy.

Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 15 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek wyładunku wszystkich 
połowów

Obowiązek wyładunku i rejestrowania 
wszystkich połowów

Or. en
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Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 gatunków ryb 
wykorzystywanych do celów handlowych
złowione w następujących rodzajach 
rybołówstwa 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:

Or. en

Uzasadnienie

Podejście zróżnicowane według rodzaju rybołówstwa jest łatwiejsze do zastosowania, gdyż 
plany wieloletnie określające szczegółowe zasady mogą być przyjęte przed wejściem w życie 
zakazu odrzutu ryb.

Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 15 – ustęp 1 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) najpóźniej od dnia 1 stycznia 2014 r.: a) najpóźniej od dnia 1 stycznia 2015 r.:

Or. en

Uzasadnienie

W razie potrzeby należy zapewnić wystarczający czas na możliwość przyjęcia planów 
wieloletnich określających szczegółowe zasady dotyczące obowiązków wyładunku.

Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 15 – ustęp 1 – litera a) – tiret pierwsze
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– prowadzone na niedużą skalę połowy 
gatunków pelagicznych i połowy do celów 
przemysłowych, [np. gatunków takich jak
makrela, śledź, ostrobok, błękitek, kaprosz, 
sardela, srebrzyk smukły, sardynka, 
sardynela, gromadnik; szprot,
dobijakowate i okowiel]; 

Or. en

Uzasadnienie

Podejście zróżnicowane według rodzaju rybołówstwa. W pierwszej kolejności zakaz odrzutu 
należy wprowadzić w odniesieniu do połowów gatunków pelagicznych, ponieważ będzie to 
stosunkowo łatwe.

Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 15 – ustęp 1 – litera a) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Tekst przeniesiono do lit. b).

Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 15 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) najpóźniej od dnia 1 stycznia 2016 r.:

– połowy gatunków przydennych, głównie 
takich jak sieja/gatunki dorszowate, 
[głównie dorsz, plamiak, morszczuk i
czarniak];
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Or. en

Uzasadnienie

W rybołówstwie, w którym projekty pilotażowe dowiodły już, że zakaz odrzutu jest możliwy, 
zakaz ten zostanie wprowadzony raczej szybko. W razie potrzeby należy zapewnić dodatkowy 
rok na możliwość przyjęcia planów wieloletnich określających zasady szczegółowe.

Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 15 – ustęp 1 – litera b) – tiret pierwsze (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– prowadzone na dużą skalę połowy 
gatunków pelagicznych, [głównie takich 
jak gatunki tuńczyka, miecznik i inne 
żaglicowate];

Or. en

Uzasadnienie

W rybołówstwie, w którym projekty pilotażowe dowiodły już, że zakaz odrzutu jest możliwy, 
zakaz ten zostanie wprowadzony raczej szybko.

Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 15 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 2018 r.: 
wszystkie pozostałe połowy.

Or. en

Uzasadnienie

Docelowo zakazem odrzutu należy objąć wszystkie połowy.
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Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 15 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Niezwłocznie po wprowadzeniu w 
danym rybołówstwie obowiązku 
wyładunku wszystkich połowów wszystkie 
połowy gatunków objętych limitami 
połowowymi są rejestrowane i odliczane 
od kwoty danego rybaka, organizacji 
producentów lub puli przewidzianej w 
ramach zbiorowego zarządzania, z 
wyjątkiem gatunków, które mogą być 
uwalniane do morza na podstawie ust. 1b;

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie połowy należy odjąć od odpowiedniej kwoty danego rybaka.

Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 15 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Z obowiązku wyładunku określonego 
w ust. 1 zwolnione są następujące 
gatunki:
– gatunki, które w świetle najlepszych 
dostępnych opinii naukowych wykazują 
wysoki wskaźnik przeżywalności po 
uwolnieniu do morza w określonych 
warunkach w przypadku danego rodzaju 
rybołówstwa;
– gatunki wymienione jako „gatunki 
objęte zakazem połowów” w odpowiednim 
artykule rozporządzeń Rady 
ustanawiających roczne uprawnienia do 
połowów;
– gatunki, dla których wyznaczono 
całkowity dopuszczalny połów na 



PR\892576PL.doc 57/123 PE483.528v01-00

PL

poziomie zero;

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku niektórych rodzajów rybołówstwa gatunki przeżywające odrzut powinno się 
uwalniać do morza. Gatunki, dla których wyznaczono całkowity dopuszczalny połów na 
poziomie zero, oraz gatunki objęte zakazem połowów powinny być wyłączone z obowiązku 
wyładunku z uwagi na ich wrażliwość, po to aby nie zostały wprowadzone na rynek.

Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 15 – ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Aby uprościć i zharmonizować proces 
wdrażania obowiązku wyładunku 
wszystkich połowów, uniknąć 
niekorzystnych zakłóceń kluczowych 
połowów oraz zmniejszyć ilość 
niechcianych połowów, plany wieloletnie 
przyjęte na podstawie art. 9 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 rodzaju 
rybołówstwa po całkowitym wykorzystaniu 
krajowej rocznej kwoty dla tych gatunków 
niedocelowych i gdy ich łączne połowy nie 
przekraczają 5% udziału ogólnych 
połowów gatunków docelowych oraz gdy 
liczebność stada gatunków niedocelowych 
utrzymuje się na bezpiecznym poziomie 
biologicznym;
– wyłączenia de minimis z obowiązku 
wyładunku wszystkich połowów pewnych 
gatunków w pewnych rodzajach 
rybołówstwa lub młodych osobników 
pewnych gatunków w pewnych rodzajach 
rybołówstwa, w przypadku, gdy 
wykorzystanie do celów innych niż 
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spożycie przez ludzi nie jest możliwe;
– zasady dotyczące zachęt do unikania 
połowów młodych ryb, w tym wyższe 
udziały kwotowe, które podlegają 
odliczeniu od kwoty rybaka w przypadku 
połowu młodych osobników;

Or. en

Uzasadnienie

Wyłączenia i ułatwienia są niezbędne do zapewnienia wykonalności zakazu odrzutu.

Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Ustanawia się minimalne rozmiary 
odniesienia do celów ochrony oparte na 
najlepszym dostępnym doradztwie 
naukowym dla stad ryb objętych 
obowiązkiem wyładunku wszystkich 
połowów określonych w ust. 1 w 
przypadku, gdy obowiązek wyładunku nie 
wystarczy do zapobieżenia połowów 
młodych osobników. Sprzedaż połowów z 
takich ryb, których rozmiar jest mniejszy 
od minimalnego rozmiaru odniesienia do 
celów ochrony, jest ograniczona do 
zastosowań innych niż spożycie przez 
ludzi, np. mączka rybna, olej z ryb lub 
karma dla zwierząt domowych. Komisja 
monitoruje rynek i przyjmuje środki celem 
zakazania wprowadzania do obrotu 
młodych ryb nieprzeznaczonych do 
spożycia przez ludzi w przypadku, gdy 
ceny przekraczają zwykłe ceny rynkowe 
ryb dorosłych przeznaczonych do spożycia 
przez ludzi lub podejmuje inne stosowne 
środki.

Or. en
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Uzasadnienie

Ryb jadalnych nie powinno się przetwarzać na mączkę rybną, jeśli zostały złowione przez 
przypadek. Mimo to w przypadku, gdy występuje minimalny rozmiar i ryby niewymiarowe są 
dopuszczone do sprzedaży wyłącznie w celu spożycia przez ludzi, należy monitorować rynek 
mączki rybnej i Komisja powinna uzyskać prawo do interwencji w przypadku, gdy ceny 
mączki rybnej są zbyt wysokie, i zachęcać do połowu młodych osobników.

Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. Normy handlowe dla połowów ryb w 
ilościach przekraczających ustalone 
uprawnienia do połowów określone 
zgodnie z art. 39 [rozporządzenia w 
sprawie wspólnej organizacji rynków 
produktów rybołówstwa i akwakultury

Or. en

Uzasadnienie

Korekta oczywistego błędu występującego we wniosku Komisji.

Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 okresie 
przejściowym państwa członkowskie 
wspierają dobrowolne pełne 
dokumentowanie za pomocą telewizji 
przemysłowej i inne porównywalne środki 
poprzez przyznawanie dodatkowych 
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uprawnień do połowów zgodnie z art. 29 
ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Nagradzanie zwiększa stopień akceptacji telewizji przemysłowej wśród rybaków.

Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 15 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komitety doradcze ustanowione na 
podstawie art. 52 udzielają porad, w jaki 
sposób należy prowadzić pełne 
dokumentowanie wszystkich połowów i 
działalności przetwórczej na podstawie 
ust. 4. Udzielają one także porad w 
sprawie określonych wyłączeń w 
odniesieniu do gatunków o wysokich 
wskaźnikach przeżywalności w 
określonych warunkach połowowych, o 
których mowa w ust. 1b, jak również w 
sprawie innych określonych środków 
dotyczących obowiązku wyładunku 
wszystkich połowów.

Or. en

Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 określających środki 
ustanowione w ust. 1, aby zapewnić 
zgodność ze zobowiązaniami 
międzynarodowymi Unii i określające 
środki ustanowione w ust. 2, aby zakazać 
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wprowadzania na rynek młodych ryb 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi.

Or. en

Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. Ustalając uprawnienia do połowów
iprzydzielając je państwom członkowskim, 
Rada działa zgodnie z art. 2 i stosuje 
perspektywę długoterminową. Następnie 
Rada zapewnia 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. W czasie 
podejmowania przez Radę decyzji w 
sprawie ustanowienia uprawnień do 
połowów obecna jest delegacja 
Parlamentu Europejskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zwiększyć spójność z celami WPRyb. Można to osiągnąć, wprowadzając w tym miejscu 
odwołanie do art. 2 i kierując delegację PE na posiedzenia Rady.

Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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, ramami czasowymi i 
marginesami w ustanowionymi w planach 
wieloletnich zgodnie z art. 9 ust. 2 oraz art. 
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11 lit. b), c) i h).

Or. en

Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 16 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli w odniesieniu do stada ryb 
wykorzystywanego do celów handlowych 
nie przyjęto żadnego odpowiadającego mu 
planu wieloletniego, Rada zapewnia 
ustalenie maksymalnych wskaźników 
eksploatacji poniżej wskaźnika Fmsy dla 
tego stada.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie podstawowe musi gwarantować podejmowanie niezbędnych działań w celu 
osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego połowu również w przypadku, gdy nie przyjęto 
żadnego planu wieloletniego. F należy ustalić poniżej wskaźnika Fmsy, aby umożliwić 
osiągnięcie poziomów biomasy powyżej Bmsy. Poza tym stada o zbyt dużej populacji 
rozwijają się tylko wtedy, gdy wskaźnik śmiertelności połowowej plasuje się poniżej Fmsy.

Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 16 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W przypadku stad, dla których ze 
względu na brak danych nie można 
ustalić wskaźników wykorzystania 
zgodnych z maksymalnym 
podtrzymywalnym połowem:
(i) do zarządzania rybołówstwem stosuje 
się podejście ostrożnościowe;
(ii) przyjmuje się normy zastępcze oparte 
na metodach określonych w ust. 3.1 i 3.2 
części B załącznika do decyzji 
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2010/477/UE, a śmiertelność połowową
dodatkowo ogranicza się zgodnie z zasadą 
ostrożnościową, aby zapewnić tendencje 
pozytywne lub – w przypadku, gdy można 
uznać, że stan stada jest wystarczająco 
dobry – tendencje stabilne poziomów 
biomasy stosownych stad;
(iii) Komisja i państwa członkowskie 
dokonują oceny barier w zakresie badań 
naukowych i wiedzy i bez zbędnych 
opóźnień podejmują środki w celu 
uzyskania dodatkowych danych o stadzie i 
ekosystemie.

Or. en

Uzasadnienie

Niewystarczająca ilość danych nie powinna być wymówką do niepodejmowania działań. Już 
ustanowiono normy zastępcze dla zarządzania rybołówstwem.

Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 16 – ustęp 3c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. W ciągu miesiąca od ustalenia 
uprawnień do połowów i przydzielenia ich 
państwom członkowskim Rada 
przedstawia wynik i podstawę swojej 
decyzji Parlamentowi Europejskiemu. 
Komisja przedstawia swoją opinię w 
sprawie zgodności tego wyniku z ust. 1.

Or. en

Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Po zgłoszeniu tego faktu Komisji 
państwa członkowskie mogą wymieniać 

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

się całością lub częścią przydzielonych im 
uprawnień do połowów. Wszystkie 
zgłoszenia są publikowane przez Komisję. 
Od dnia 1 stycznia 2015 r. Komisja może 
proponować obowiązkowe przeniesienia 
kwot celem uproszczenia procesu wejścia 
w życie obowiązku wyładunku wszystkich 
połowów. Takie obowiązkowe 
przeniesienia kwot opierają się na 
sprawiedliwym systemie (np. 
ekwiwalentów dorsza), po to aby chronić 
ogólną względną stabilność.

Or. en

Uzasadnienie

Aby wprowadzić obowiązek wyładunku wszystkich połowów (art. 15), należy dopilnować, aby 
kwoty przyłowów potrzebne jednemu państwu członkowskiemu nie były zatrzymywane przez 
inne państwo członkowskie.

Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 17 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) były zgodne z zakresem i celami planu 
wieloletniego;

[Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.]

Or. en

Uzasadnienie

[Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.]

Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 17 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) skutecznie realizowały cele i osiągały 
wymierne cele ustanowione w planie 
wieloletnim;
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Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawki wprowadzonej do art. 11 lit. b).

Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 17 – ustęp 2 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) były zgodne ze środkami 
podejmowanymi na podstawie art. 12 oraz 
21;

Or. en

Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 17 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 rodzaj 
rybołówstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny współpracować ze sobą przy podejmowaniu krajowych 
środków dla tego samego rodzaju rybołówstwa.
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Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 17 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie zasięgają opinii 
odpowiedniego komitetu doradczego 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.

Or. en

Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 17 – ustęp 2c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Państwa członkowskie w sposób 
należyty uwzględniają opinie przekazane 
przez stosowne komitety doradcze i 
STECF i w przypadku, gdy ostatecznie 
przyjęte środki nie są zbieżne z tymi 
opiniami, przekazują szczegółowe 
wyjaśnienia przyczyn tych rozbieżności. 
Państwa członkowskie dokładają 
wszelkich starań, aby włączyć do tych 
konsultacji – na wczesnym etapie, w 
sposób otwarty i przejrzysty – inne 
stosowne zainteresowane strony z danego 
rodzaju rybołówstwa, aby określić poglądy 
i wnioski wszystkich stosownych stron 
podczas przygotowywania 
przewidywanych środków.

Or. en
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Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 17 – ustęp 2d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. W przypadku, gdy państwa 
członkowskie chcą zmienić przyjęte 
środki, zastosowanie mają także ust. 2a–
2c.

Or. en

Poprawka 129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 17 – ustęp 2e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2e. Komisja może przyjąć 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.

Or. en

Poprawka 130
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 19 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja może w każdej chwili momencie 
przeprowadzić ocenę zgodności i 
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 
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planie wieloletnim.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia właściwej realizacji celów wspólnej polityki rybołówstwa oraz środków na 
szczeblu regionalnym lub krajowym niezbędna jest regularna ocena środków państw 
członkowskich.

Poprawka 131
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na proponowane dodatkowe obowiązki państw członkowskich wynikające z 
art. 17 niezbędny jest dłuższy okres.

Poprawka 132
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 20 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 133
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 21 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Zgodność z zastosowanym sformułowaniem zawartym w art. 2 ust. 1 TFUE. Odniesienie do 
wód „Unii” zamiast „ich” wód w celu zapewnienia spójności z art. 17.

Poprawka 134
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 21 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
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obejmujące dany obszar lub rodzaj 
rybołówstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny współpracować ze sobą przy podejmowaniu krajowych 
środków dla tego samego rodzaju rybołówstwa.

Poprawka 135
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 21 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie zasięgają opinii 
odpowiedniego komitetu doradczego oraz 
STECF w sprawie projektu środków wraz 
z uzasadnieniem. Projekty te są 
jednocześnie zgłaszane Komisji.

Or. en

Poprawka 136
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 21 – ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Państwa członkowskie w sposób 
należyty uwzględniają opinie przekazane 
przez stosowne komitety doradcze i 
STECF i w przypadku, gdy ostateczne 
przyjęte środki nie są zbieżne z tymi 
opiniami, przekazują szczegółowe 
wyjaśnienia przyczyn tych rozbieżności. 
Państwa członkowskie dokładają 
wszelkich starań, aby włączyć do tych 
konsultacji – na wczesnym etapie, w 
sposób otwarty i przejrzysty – inne 
stosowne zainteresowane strony z danego 
rodzaju rybołówstwa, aby określić poglądy 
i wnioski wszystkich stosownych stron 
podczas przygotowywania 
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przewidywanych środków.

Or. en

Poprawka 137
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 21 – ustęp 1d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. W przypadku, gdy państwa 
członkowskie chcą zmienić przyjęte 
środki, zastosowanie mają także ust. 1a–
1c.

Or. en

Poprawka 138
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 21 – ustęp 1e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1e. Komisja może przyjąć 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.

Or. en

Poprawka 139
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 22 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmujące środki 
techniczne na podstawie art. 21 zgłaszają 
takie środki Komisji, innym 

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

takie środki Komisji, innym
zainteresowanym państwom członkowskim 
i odpowiednim komitetom doradczym.

Or. en

Poprawka 140
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 23 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja może w każdej chwili momencie 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia właściwej realizacji celów wspólnej polityki rybołówstwa oraz środków na 
szczeblu regionalnym lub krajowym niezbędna jest regularna ocena środków państw 
członkowskich.

Poprawka 141
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 w celu określenia 
środków technicznych objętych ramami 
środków technicznych, jeżeli państwa 
członkowskie upoważnione do 
podejmowania środków zgodnie z art. 21 

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

nie zgłoszą tych środków Komisji w 
terminie sześciu miesięcy po dacie wejścia 
w życie ram środków technicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na proponowane dodatkowe obowiązki państw członkowskich wynikające z 
art. 21 niezbędny jest dłuższy okres.

Poprawka 142
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanowienie systemów przekazywalnych 
koncesji połowowych

Ustanowienie systemów koncesji 
połowowych

Or. en

Poprawka 143
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Do …* każde państwo członkowskie 
ustanawia system koncesji połowowych 
dla wszystkich statków rybackich, które 
prowadzą połowy stad, na które na 
podstawie art. 16 przydzielono unijne 
uprawnienia do połowów. W przypadku 
ustalenia i przydzielenia nowych 
uprawnień do połowów na podstawie 
art. 16 każde zainteresowane państwo 
członkowskie ustanawia także system 
koncesji połowowych dla wszystkich 
statków rybackich, które prowadzą połowy 
tego stada.

a) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości co najmniej 12 
metrów; oraz
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b) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości poniżej 12 metrów z 
narzędziami ciągnionymi.

_______________________
* Dz.U.: Należy wstawić datę jednego 
roku od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Należy ustanowić system, w którym będzie jasne, kto ma prawo do połowów. System koncesji 
połowowych zwiększa indywidualną odpowiedzialność każdego rybaka. Przekazywalność 
powinna być obowiązkowa tylko w przypadku, gdy dane państwo członkowskie nie dostosuje 
swojej zdolności połowowej do dostępnych zasobów. Jeśli koncesje nie są przekazywalne, ale 
stanowią stabilne prawo rybaka do poławiania pewnego udziału stada, nie ma sensu 
wyłączać niektórych statków z tego systemu, ponieważ będzie to prowadzić do nierównego 
traktowania rybaków zajmujących się tradycyjnym łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym.

Poprawka 144
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ustanowienie krajowego systemu 
koncesji połowowych i wdrożenie tego 
systemu na poziomie indywidualnych 
rybaków następuje w sposób otwarty, 
przejrzysty i oparty na zasadzie 
uczestnictwa, przy czym:
a) odbywają się konsultacje z wszystkimi 
obecnymi posiadaczami praw do 
dokonywania połowów i innymi 
stosownymi zainteresowanymi stronami, 
w tym władzami lokalnymi;
b) określane są cele i priorytety państwa 
członkowskiego, w ramach wspólnej 
polityki rybołówstwa i innego 
obowiązującego prawodawstwa;
c) określane są kryteria kwalifikowalności 
zgodne z art. 28, 28a i 28b; kryteria 
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kwalifikowalności muszą obejmować 
sprawiedliwe i przejrzyste kryteria 
społeczne i środowiskowe i mogą 
obejmować inne kryteria, takie jak 
historyczne dane na temat połowów lub 
historię zgodności z zasadami.

Or. en

Uzasadnienie

Przed ustanowieniem nowego systemu należy przeprowadzić sprawiedliwy i przejrzysty 
proces. Kwestia, kto uzyskuje prawo do połowów, jest naturalnie bardzo ważna dla rybaków, 
dlatego państwa członkowskie powinny podjąć jasną i przejrzystą decyzję w sprawie celów i 
priorytetów swojej polityki rybołówstwa.

Poprawka 145
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 146
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przydział przekazywalnych koncesji 
połowowych

Przydział koncesji połowowych

Or. en
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Poprawka 147
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Koncesja połowowa ustanawia prawo do 
stosowania określonej części uprawnień do 
połowów państwa członkowskiego 
przydzielonych zgodnie z art. 16 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie. Koncesje połowowe powinny dawać prawo do 
poławiania w ramach określonego udziału krajowej kwoty.

Poprawka 148
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Każde państwo członkowskie przydziela 
koncesje połowowe w oparciu o 
przejrzyste kryteria kwalifikowalności 
zgodnie z art. 27 odnośnie do każdego 
stada lub grupy stad, dla których 
przydzielono uprawnienia do połowów 
zgodnie z art. 16, z wyjątkiem uprawnień 
do połowów uzyskanych w ramach 
porozumień w sprawie zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem.

Or. en

Poprawka 149
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku przydziału 
przekazywalnych koncesji połowowych 

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

wielogatunkowych państwa członkowskie 
uwzględniają prawdopodobny skład 
połowów statków biorących udział w tych 
połowach.

Or. en

Poprawka 150
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Koncesje połowowe mogą zostać 
przydzielone przez państwo członkowskie 
właścicielowi statku rybackiego 
pływającego pod banderą tego państwa 
członkowskiego, osobom prawnym lub 
fizycznym jedynie dla wykorzystania ich 
na takim statku.

Or. en

Uzasadnienie

Kwestię łączenia przeniesiono do nowego art. 28c.

Poprawka 151
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
okres ważności przekazywalnych koncesji 
połowowych do okresu co najmniej 15 lat 

5. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
okres ważności koncesji połowowych do 
okresu co najmniej ośmiu lat w celu 



PE483.528v01-00 78/123 PR\892576PL.doc

PL

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.

ponownego przydziału takich koncesji. 
Jeżeli państwa członkowskie nie 
ograniczyły okresu ważności koncesji 
połowowych, mogą one wycofać te 
koncesje z okresem wypowiedzenia 
wynoszącym co najmniej ośmiu lat.

Or. en

Uzasadnienie

Okres 15 lat wydaje się zbyt długi i nieadekwatny.

Poprawka 152
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 153
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 154
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Państwa członkowskie mogą 
zarezerwować do 5% swoich koncesji 
połowowych dla osób nowo przyjętych do 
systemu.

Or. en

Uzasadnienie

System koncesji połowowych powinien być na tyle elastyczny, aby umożliwiać przyznawanie 
praw do dokonywania połowów młodym rybakom.

Poprawka 155
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28 – ustęp 7b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b. Państwa członkowskie informują 
Komisję, Parlament Europejski i inne 
państwa członkowskie o wybranym 
sposobie przydziału w odniesieniu do ust. 
2, 3, 4, 5 i 7a.

Or. en

Poprawka 156
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28a
Ochrona tradycyjnego łodziowego 

rybołówstwa przybrzeżnego; nagradzanie 
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połowów selektywnych
1. Przy ustanawianiu systemów koncesji 
połowowych na podstawie art. 27 i przy 
przydzielaniu koncesji połowowych na 
podstawie art. 28 państwa członkowskie 
uwzględniają czynniki społeczne i 
środowiskowe, w tym potencjalne korzyści 
z przyznawania większego udziału 
lokalnym przedsiębiorstwom i 
mikroprzedsiębiorstwom oraz rybakom 
prowadzącym selektywną działalność 
połowową o niskim wpływie na 
środowisko.
2. Przy przydzielaniu koncesji 
połowowych na podstawie art. 28 państwa 
członkowskie wybierają do specjalnego 
traktowania segment lub segmenty floty 
rybołówstwa jako tradycyjne łodziowe 
rybołówstwo przybrzeżne w celu 
odzwierciedlenia specyfiki państwa 
członkowskiego lub poszczególnych 
rodzajów rybołówstwa w państwie 
członkowskim.
3. Właściciele, operatorzy i pracownicy 
statków w segmentach floty przeznaczonej 
do specjalnego traktowania zgodnie z 
ust. 2 są reprezentowani w procesie 
projektowania i opracowywania systemu 
koncesji połowowych mającego 
zastosowanie do przedmiotowego rodzaju 
rybołówstwa.
4. Przy przydzielaniu koncesji 
połowowych na podstawie art. 28 udział 
przydzielony segmentowi floty 
przeznaczonemu do specjalnego 
traktowania zgodnie z ust. 2 nie może być 
nigdy mniejszy od średniego udziału praw 
do dokonywania połowów przydzielonych 
temu segmentowi floty w okresie pięciu lat 
poprzedzających utworzenie systemu 
koncesji połowowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Rybacy zajmujący się tradycyjnym łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym powinni otrzymać 
większe udziały kwotowe, ponieważ tworzą więcej miejsc pracy. Należy chronić ich tradycyjne 
prawa. Należy nagradzać rybaków prowadzących połów selektywny.

Poprawka 157
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28b
Minimalne kryteria kwalifikowalności do 

przydziału koncesji połowowych
1. Osoba prawna lub osoba fizyczna może 
kwalifikować się do przydziału koncesji 
połowowych w przypadku, gdy
a) nie zachodzą istotne przesłanki do 
podania w wątpliwość dobrego imienia 
właściciela statku rybackiego lub uznanej 
organizacji producentów, takie jak wyrok 
skazujący lub nałożenie kar z tytułu 
poważnego naruszenia krajowych zasad 
obowiązujących w zakresie:
(i) prawa rybackiego,
(ii) prawa handlowego,
(iii) prawa upadłościowego,
(iv) warunków wynagrodzenia i 
zatrudnienia w zawodzie,
(v) odpowiedzialności zawodowej,
(vi) handlu ludźmi lub narkotykami; oraz
b) zainteresowany właściciel statku 
rybackiego lub uznana organizacji 
producentów nie zostali skazani w żadnym 
państwie członkowskim za poważne 
przestępstwo lub nie nałożono na nich 
kary za poważne naruszenie unijnych 
zasad dotyczących w szczególności:
(i) czasu pracy i wypoczynku rybaków,
(ii) prawodawstwa z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy,
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(iii) początkowych kwalifikacji i ciągłego 
szkolenia rybaków.

Or. en

Uzasadnienie

Ten artykuł wprowadza się na podstawie przykładu wykorzystanego w sektorze transportu, 
mianowicie rozporządzenia nr 1071/2009/WE ustanawiającego wspólne zasady dotyczące 
warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Poprawka 158
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 28c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28c
Łączenie koncesji połowowych

Posiadacze koncesji połowowych mają 
prawo do łączenia swoich koncesji w celu 
wspólnego zarządzania zasobami 
połowowymi, na przykład za 
pośrednictwem uznanej organizacji 
producentów. Państwa członkowskie 
mogą określić minimalne okresy 
wypowiedzenia obowiązujące w 
przypadku, gdy posiadacz koncesji chce 
opuścić grupę posiadaczy koncesji.

Or. en

Uzasadnienie

Zindywidualizowanie koncesji połowowych nie ogranicza możliwości wspólnego lub 
wspólnotowego zarządzania zasobami, np. za pośrednictwem organizacji producentów.

Poprawka 159
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przydzielają 
indywidualne uprawnienia do połowów 

1. Państwa członkowskie przydzielają 
indywidualne uprawnienia do połowów 
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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.

posiadaczom koncesji połowowych, jak 
określono w art. 28, w oparciu o wszystkie
uprawnienia do połowów przydzielone 
państwom członkowskim i zachowane 
przez państwa członkowskie na podstawie 
art. 16 ust. 1 lub uzyskane na zasadzie 
wymiany z innym państwem 
członkowskim zgodnie z art. 16 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie mogą przyznawać te uprawnienia do połowów wyłącznie posiadaczom 
koncesji połowowych, które zachowują lub które otrzymują w wyniku transakcji zamiany od 
innych państw członkowskich. Nie mogą przyznawać uprawnień, które rozdały posiadaczom 
danej koncesji połowowej. Udział w nakładach wprowadzony rozporządzeniem dotyczącym 
Morza Śródziemnego nie jest zbywalny.

Poprawka 160
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie. Po zmianie sprzętu lub obszaru połowowego statek 
rybacki może kontynuować połowy, jeżeli posiada odpowiedni koszyk uprawnień do połowów.

Poprawka 161
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 29 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie mogą 
zarezerwować do 15% 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. 27 ust. 
1a lit. c) i art. 28 ust. 4.

Or. en

Poprawka 162
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Treść ta jest przedmiotem nowego art. 28a.

Poprawka 163
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 30 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rejestr przekazywalnych koncesji 
połowowych i indywidualnych uprawnień 
do połowów

Rejestr koncesji połowowych i 
indywidualnych uprawnień do połowów

Or. en

Poprawka 164
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 30 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie ustanawiają i 
utrzymują rejestr koncesji połowowych i 
indywidualnych uprawnień do połowów.
Rejestr ten zawiera przekazywane Komisji 
informacje dotyczące wybranej metody 
przydziału koncesji połowowych na 
podstawie art. 28 ust. 7b. Rejestr ten jest 
podawany do publicznej wiadomości i 
integrowany z unijnym rejestrem floty 
rybackiej ustanowionym na mocy art. 36 
ust. 3.

Or. en

Poprawka 165
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekazywanie przekazywalnych koncesji 
połowowych

Przekazywalność koncesji połowowych

Or. en
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Poprawka 166
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Sześć lat po wprowadzeniu systemu 
koncesji połowowych mogą być one 
przekazywane między kwalifikującymi się 
posiadaczami takich koncesji w danym 
państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Państwom członkowskim należy zapewnić czas na dostosowanie zdolności za pomocą innych 
środków, zanim przekazywalność stanie się obowiązkowa.

Poprawka 167
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Na wniosek państwa członkowskiego 
Komisja zezwala temu państwu 
członkowskiemu na to, aby nie 
wprowadzało przekazywalności koncesji 
połowowych w danym rodzaju 
rybołówstwa lub – gdy przekazywalność 
już wprowadzono – aby zawiesiło tę 
przekazywalność, pod warunkiem, że w 
zakresie danego rodzaju rybołówstwa to 
państwo członkowskie spełniło wszystkie 
zobowiązania zgodnie z art. 34 dotyczące 
oceny jego zdolności połowowej oraz 
dostosowania zdolności połowowej do 
dostępnych zasobów.

Or. en

Uzasadnienie

Państwom członkowskim należy zapewnić czas na dostosowanie zdolności za pomocą innych 
środków, zanim przekazywalność stanie się obowiązkowa.
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Poprawka 168
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 169
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 170
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W przypadku obowiązkowego 
wprowadzenia przekazywalnych koncesji 
połowowych na podstawie ust. 1, wszystkie 
środki bezpieczeństwa przyjęte na 
podstawie ust. 2a, które niepotrzebnie 
utrudniają osiągnięcie celów związanych z 
dostosowaniem floty zgodnie z art. 35, 
muszą być ponownie zweryfikowane przez 
państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy ustanowić środki zabezpieczające przed nadmierną koncentracją. Nie powinno się ich 
jednak nadużywać w celu całkowitego zatrzymania handlu w przypadku występowania 
przełowienia, którego państwo członkowskie nie zmniejszyło za pomocą innych środków.

Poprawka 171
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 31 – ustęp 2c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby statki rybackie nie były nadal 
wykorzystywane do działalności 
połowowej w przypadku, gdy właściciel 
statku przekazał wszystkie swoje koncesje 
połowowe i nie dysponuje już żadnymi 
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uprawnieniami do połowów, chyba że 
statek został sprzedany innemu rybakowi, 
który nadal posiada uprawnienia do 
połowów.

Or. en

Uzasadnienie

Bez tego przepisu przewidywane ograniczenie zdolności nie spełnia swojej funkcji.

Poprawka 172
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Indywidualne uprawnienia do połowów 
można w całości lub w części 
wydzierżawić w danym państwie 
członkowskim na rzecz posiadaczy 
indywidualnych uprawnień do połowów. 
Okres dzierżawy nie może przekraczać 
jednego roku. 

Or. en

Uzasadnienie

Uprawnienia do połowów powinny być dzierżawione wyłącznie wśród aktywnych rybaków, 
aby wyeliminować „chytrych szyprów”.

Poprawka 173
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwo członkowskie może zezwolić 
na dzierżawę indywidualnych uprawnień 
do połowów na rzecz i od posiadaczy 
indywidualnych uprawnień do 
połowowych w innych państwach 
członkowskich.

Or. en
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Uzasadnienie

Uprawnienia do połowów powinny być dzierżawione wyłącznie wśród aktywnych rybaków, 
aby wyeliminować „chytrych szyprów”.

Poprawka 174
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 32 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Aby zabezpieczyć i usprawnić 
realizację celów i priorytetów określonych 
w art. 27, 28a i 28b, państwo członkowskie 
może ograniczyć prawa właścicieli 
uprawnień do połowów w zakresie 
dzierżawy indywidualnych uprawnień do 
połowów pod warunkiem, że takie 
ograniczenia nie będą sprzeczne z 
obowiązkami państwa członkowskiego 
wynikającymi z art. 15.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą mieć możliwość kontrolowania, kto ma prawo do połowów. 
Pomimo tego nadrzędny cel wstrzymania odrzutów ryb powinien przeważać w przypadku, gdy 
cel ten można osiągnąć poprzez zezwolenie na dzierżawę.

Poprawka 175
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przydział uprawnień do połowów 
niepodlegających systemowi 
przekazywalnych koncesji połowowych

skreślony

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 
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Komisję o metodzie przydziału.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie uprawnienia do połowów rozdzielane na podstawie art. 16 powinny podlegać 
koncesjom połowowym, dlatego niniejszy artykuł nie jest już potrzebny.

Poprawka 176
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IVa (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZWIĘKSZONA OCHRONA 
I ZRÓWNOWAŻONE 
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW 
MORSKICH W OBSZARZE MORZA 
ŚRÓDZIEMNEGO

Or. en

Poprawka 177
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 33a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33a
Szczególne zasady przejściowe dotyczące 

Morza Śródziemnego; wprowadzenie 
systemu praw do uprawiania rybołówstwa 

na określonym obszarze
1. W terminie do 31 grudnia 2014 r. 
należy ustanowić lub wyznaczyć podmiot 
naukowy, który dostarczy porad 
naukowych w sprawie rybołówstwa 
śródziemnomorskiego, podobny do 
podmiotu Międzynarodowej Rady Badań 
Morza (ICES), w celu dostarczenia porad 
prawnych, aby wspierać zgodność działań 
Unii i organów państw członkowskich z 
celami niniejszego rozporządzenia.
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2. Do … [dwa lata po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia] państwa 
członkowskie określają, a następnie 
wyznaczają i monitorują wszystkie 
chronione obszary połowowe, jak 
określono w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1967/2006, w tym między 
innymi: siedliska chronione zgodnie z art. 
4 tego rozporządzenia, wspólnotowe 
chronione obszary połowowe zgodnie z 
art. 6 i krajowe chronione obszary 
połowowe zgodnie z art. 7 tego
rozporządzenia, jak również obszary 
odbudowy zasobów rybnych ustanowione 
na podstawie art. 7a niniejszego 
rozporządzenia. Państwa członkowskie 
wyznaczają także na swoich wodach 
terytorialnych zasadnicze siedliska ryb i 
obszary wrażliwe, na których występują 
skupiska trawy morskiej, siedliska 
koralowców i skupiska alg morskich.
3. Do … [trzy lata od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] wszystkie 
obszary chronione wyznaczone zgodnie z 
ust. 2 zostaną zamknięte dla całej 
działalności połowowej przez minimalny 
okres pięciu lat w celu umożliwienia 
odbudowy zasobów ryb, chyba że podmiot 
naukowy, o którym mowa w ust. 1, 
stwierdzi w wyniku szczegółowych badań 
połowowych, że populacja zasobów nie 
jest zbyt wysoka i że prowadzona 
działalność połowowa nie utrudnia 
realizacji celów art. 2 i nie zagraża 
chronionym siedliskom ani chronionym 
gatunkom na danym chronionym 
obszarze połowowym. Działalność 
połowową można wznowić dopiero po 
ustanowieniu innego obszaru lub 
obszarów o tych samych wymiarach, na 
którym będzie wprowadzony całkowity 
zakaz połowów.
4. Państwa członkowskie posiadające 
wody przybrzeżne na Morzu Śródziemnym 
ustanawiają system terytorialnie 
określonych praw użytkowników do 
uprawiania rybołówstwa na określonym 
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obszarze w przypadku, gdy państwo 
członkowskie nie wprowadza systemu 
koncesji połowowych. W takim przypadku 
państwa członkowskie wyznaczają na 
swoich wodach terytorialnych obszary, na 
których swą działalność prowadzą ich 
statki rybackie, i ustalają, które statki 
mają prawo prowadzić działalność na 
takim obszarze. Przy wyznaczaniu swoich 
połowów państwa członkowskie 
wyznaczają zarówno zakres przestrzenny 
całego rybołówstwa i umiejscowienie 
wszystkich chronionych obszarów 
połowowych, a także starają się utrzymać 
korzyści wtórne z chronionych obszarów 
połowowych dla kwalifikujących się 
posiadaczy praw.
5. Niezbywalny udział prawa do 
uprawiania rybołówstwa na określonym 
obszarze, wyrażony jako przestrzennie 
wyznaczone uprawnienia użytkownika, 
indywidualne limity połowowe lub 
indywidualne ograniczenia nakładów lub 
ich połączenie, jest przydzielany każdemu 
kwalifikującemu się posiadaczowi w 
ramach prawa do uprawiania 
rybołówstwa na określonym obszarze, 
zgodnie z wymogami kwalifikowalności i 
innymi kryteriami ustanowionymi zgodnie 
z art. 27, 28 i 28a.
6. Śmiertelność połowową ogranicza się 
do poziomów zgodnych z celami 
określonymi w art. 2. Unia stara się 
współpracować z państwami trzecimi przy 
wyznaczaniu limitów odławiania stad 
dzielonych z innymi państwami trzecimi 
zgodnie z następującymi zasadami:
a) Porady naukowe w sprawie 
odpowiednich poziomów śmiertelności 
połowowej w Morzu Śródziemnych należy 
uzyskiwać z najlepszych dostępnych 
źródeł.
b) W tych rodzajach rybołówstwa, w 
których dane są ograniczone, poziomy 
śmiertelności połowowej ustala się za 
pomocą metod oceny i zasad kontroli 
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odławiania odpowiednich dla zarządzania 
rybołówstwem ubogim w dane przy 
zastosowaniu metod określonych w ust. 
3.1 i 3.2. części B załącznika do decyzji 
2010/477/UE w sprawie kryteriów i 
standardów metodologicznych 
dotyczących dobrego stanu środowiska 
wód morskich; jako priorytet ustanawiany 
jest również plan podniesienia jakości 
danych stanowiący część obowiązujących 
planów wieloletnich, lecz nie później niż 
do dnia 31 lipca 2014 r.
c) Państwa członkowskie podejmują 
działania w celu rozszerzenia zakresu 
gromadzonych danych na podstawie art. 
17 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 
1967/2006 w celu objęcia połowów ze 
wszystkich rodzajów rybołówstwa 
realizowanych przez wszystkie statki 
rybackie, w tym rybołówstwa 
rekreacyjnego, lecz nie później niż do 
31 grudnia 2014 r.
d) Państwa członkowskie mogą ustanowić 
i egzekwować dodatkowe środki ochronne 
(w tym wyłączenie rybołówstwa 
rekreacyjnego lub ograniczenia co do 
ilości, rodzaju sprzętu, obszaru lub okresu 
połowów), które doprowadzą do 
zwiększenia liczebności lub rentowności w 
zakresie ich rybołówstwa.
7. Ustanawia się i wdraża działania na 
rzecz odpowiedzialności, dzięki którym 
kwalifikujący się posiadacze praw do 
uprawiania rybołówstwa na określonym 
obszarze będą respektowali wyznaczone 
dla nich limity połowów, obszarów lub 
nakładów. Organy państw członkowskich 
ustanawiają mechanizmy zapewniające 
codzienne rejestrowanie wszystkich 
połowów oraz udostępnienie danych 
dotyczących poszczególnych rodzajów 
rybołówstwa, aby zapewnić zgodność oraz 
do celów związanych z zarządzaniem i 
oceną naukową.
8. Ustanowienie i wprowadzenie praw do 
uprawiania rybołówstwa na określonym 
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obszarze jest finansowo wspierane przez 
Unię. Unia podejmuje również środki w 
celu ograniczenia ewentualnych 
negatywnych skutków praw do 
uprawiania rybołówstwa na określonym 
obszarze dla społeczeństwa i gospodarki.
9. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55, obejmujących środki 
domyślne w odniesieniu do ust. 2, 3, 4, 5, 
6 i 7 w przypadku, gdy dane państwo 
członkowskie nie spełni zobowiązań 
określonych w tych ustępach.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie na potrzeby niniejszego wniosku znajduje się w uzasadnieniu.

Poprawka 178
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część V – artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. Państwa członkowskie wprowadzają 
środki służące dostosowaniu zdolności 
połowowej swojej krajowej floty w celu 
osiągnięcia faktycznej równowagi między 
ich zdolnością połowową a uprawnieniami 
do połowów zgodnie z ogólnymi celami 
określonymi w art. 2.

Or. en

Poprawka 179
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część V – artykuł 34 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Aby osiągnąć cele określone w ust. 1 
państwa członkowskie przeprowadzają 
ocenę zdolności w terminie do …* i 
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przekazują Komisji wyniki tej oceny. 
Ocena zdolności obejmuję analizę 
zdolności całej kwoty według rodzaju 
rybołówstwa i segmentu floty w czasie 
oceny oraz jej wpływ na stada i na cały 
ekosystem morski. Ocena jest 
dokonywana zgodnie z wytycznymi 
Komisji dotyczącymi usprawnienia analizy 
równowagi między zdolności floty a 
uprawnieniami do połowów1.
__________________
* Dz.U. Należy wstawić datę sześciu 
miesięcy od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.
1 DG MARE, 2008 r. Wytyczne dotyczące 
usprawnienia analizy równowagi między 
zdolnościami floty a uprawnieniami do 
połowów. Zastosowanie wskaźników do 
celów sprawozdawczych zgodnie z art. 14 
rozporządzenia Rady nr 2371/2002, 
marzec 2008 r.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny dokonać pełnej oceny swoich zdolności połowowych i 
przestrzegać istniejących wytycznych.

Poprawka 180
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część V – artykuł 34 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Nie naruszając art. 11, do …* 
państwa członkowskie przyjmują plany 
dotyczące ograniczenia zdolności dla 
każdego rodzaju rybołówstwa w 
przypadku, gdy brakuje równowagi 
między zdolnością połowową a dostępnymi 
uprawnieniami do połowów.
__________________________
* Dz.U.: Należy wstawić datę pięciu lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
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rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć wystarczająco dużo czasu na skoordynowane 
dostosowanie zdolności zgodnie z art. 11. Niemniej jednak w przypadku, gdy plany 
wieloletnie nie zostały przyjęte w terminie, musi pozostać jasno określony obowiązek 
dostosowania zdolności.

Poprawka 181
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część V – artykuł 34 – ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Co roku Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące zgodności z 
przepisami niniejszego artykułu i 
postępami w osiąganiu „zrównoważonej 
floty” zgodnie z ust. 1.

Or. en

Poprawka 182
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część V – artykuł 34 – ustęp 1d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Jeśli przez dwa kolejne lata dane 
państwo członkowskie przekracza swój 
dopuszczalny połów w danym 
rybołówstwie o co najmniej 10%, uznaje 
się, że to rybołówstwo ma zbyt wysoką 
zdolność połowową i w ciągu roku 
państwa członkowskie wprowadzą 
przekazywalność koncesji połowowych w 
tym rybołówstwie.

Or. en
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Uzasadnienie

Uporczywe przekraczanie kwoty jest najbardziej oczywistą oznaką stanowczo zbyt wysokiej 
zdolności.

Poprawka 183
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część V – artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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, chyba że zostanie ono 
poprzedzone wycofaniem licencji 
połowowej i zezwoleń połowowych.

Or. en

Poprawka 184
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część V – artykuł 34 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Pomoc na modernizację statków 
rybackich jest warunkiem wdrożenia przez 
państwa członkowskie postanowień 
niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 185
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część V – artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zwrócić się 
do Komisji z wnioskiem o wyłączenie 

skreślony
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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.

Or. en

Poprawka 186
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część V – artykuł 35 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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.
Komisja proponuje zmianę załącznika II 
w terminie do …* i rozważa ustanowienie 
górnych pułapów zdolności dla 
poszczególnych segmentów, np. dla 
statków prowadzących działalność na 
mocy porozumień w sprawie 
zrównoważonego rybołówstwa.
____________________
* Dz.U.: Należy wstawić datę jednego 
roku od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 187
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część V – artykuł 36 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. Z zastrzeżeniem obowiązków 
dotyczących gromadzenia danych zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 199/2008 i 
innych przepisów unijnych państwa 
członkowskie rejestrują i publikują
informacje o cechach statków i sprzętu, 
praw własności i określonej przestrzennie 
i czasowo działalności unijnych statków 
rybackich pływających pod ich banderą, 
które są niezbędne do zarządzania 
środkami ustanowionymi w ramach 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 188
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część V – artykuł 36 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 niniejszego 
artykułu oraz art. 30.

Or. en

Poprawka 189
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część V – artykuł 36 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 190
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część VI – artykuł 37 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) poziomu działalności połowowej, w tym 
ilości niechcianych połowów gatunków 
wykorzystywanych do celów handlowych, 
jaki ma działalność połowowa na żywe 
zasoby morza i na ekosystemy morskie; 
oraz osiągnięcie i utrzymanie dobrego 
stanu środowiska określonego w 
dyrektywie 2008/56/WE i decyzji 
2010/477/UE;

Or. en

Poprawka 191
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część VI – artykuł 37 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewniają dokładność i wiarygodność 
gromadzonych danych;

a) zapewniają terminowe gromadzenie 
danych oraz dokładność i wiarygodność 
gromadzonych danych;

Or. en

Uzasadnienie

Aby podejmować dobre decyzje w zarządzaniu, konieczny jest dostęp do danych w 
odpowiednim czasie.

Poprawka 192
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część VI – artykuł 37 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

gromadzonych danych oraz w stosownych 
przypadkach ochronę, także ich poufności, 
z należytym uwzględnieniem nadrzędnego 
interesu publicznego w ujawnianiu 
informacji; 

Or. en

Uzasadnienie

Konwencja z Aarhus wymaga, aby w należyty sposób uwzględniać nadrzędny interes 
publiczny w ujawnianiu informacji.

Poprawka 193
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część VII – artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Unia wspiera skuteczne wdrożenie 
międzynarodowych instrumentów i 
przepisów dotyczących rybołówstwa i 
wspiera działania organizacji 
międzynarodowych zajmujących się 
rybołówstwem, w tym regionalnych 
organizacji ds. rybołówstwa, zgodnie z 
międzynarodowymi zobowiązaniami i 
celami politycznymi, spójnie z celami 
ustanowionymi w art. 2 i 3 oraz zgodnie z 
zasadami dobrego zarządzania 
określonymi w art. 4.

Or. en

Poprawka 194
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część VII – artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Stanowisko Unii w organizacjach 
międzynarodowych zajmujących się 
rybołówstwem i regionalnych 
organizacjach ds. rybołówstwa opiera się 
na najlepszym dostępnym doradztwie 

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

naukowym i jest zgodne z prawem Unii.
Unia wspiera środki zapewniające 
utrzymanie lub odbudowanie zasobów 
rybnych powyżej poziomów 
umożliwiających uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu. Unia 
dodatkowo wspiera ustanowienie i 
wzmocnienie pozycji komitetów 
regionalnych organizacji ds. rybołówstwa 
zajmujących się kwestiami zgodności, 
okresowych ocen zgodności i 
odpowiednich działań naprawczych, w 
tym skutecznych sankcji zniechęcających, 
które należy stosować w sposób przejrzysty 
i niedyskryminujący.

Or. en

Poprawka 195
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część VII – artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 196
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część VII – artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W porozumieniach w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem z państwami trzecimi 
ustanawia się ramy zarządzania prawnego, 
gospodarczego i środowiskowego w 

1. W porozumieniach w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem z państwami trzecimi 
ustanawia się ramy zarządzania prawnego, 
gospodarczego, społecznego i 
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przypadku działalności połowowej 
prowadzonej przez unijne statki rybackie 
na wodach państw trzecich.

środowiskowego w przypadku działalności 
połowowej prowadzonej przez unijne statki 
rybackie na wodach państw trzecich.

Or. en

Poprawka 197
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część VII – artykuł 41 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu umożliwienia wykrycia 
nadwyżki dopuszczalnych połowów, o 
których mowa w ust. 2, porozumienia w 
sprawie zrównoważonego rybołówstwa 
zapewniają przejrzystość oraz wymianę 
wszelkich istotnych informacji pomiędzy 
Unią i państwami trzecimi na temat 
całkowitego nakładu połowowego w 
odniesieniu do przedmiotowych stad, 
jakim dysponują statki krajowe i, w 
stosownych przypadkach, statki 
zagraniczne.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza państwa trzecie mogą 
zażądać dostępu do nadwyżki dopuszczalnych połowów (art. 62 ust. 2). W wielu przypadkach 
trudno jest ustalić, o ile w ogóle jest to możliwe, ilość nadwyżki dostępnej Unii, co wynika z 
braku danych, przejrzystości itd. Dwustronne unijne porozumienia w sprawie połowów muszą 
przewidywać warunki gwarantujące, że zagraniczna działalność połowowa nie doprowadzi 
do przełowienia.

Poprawka 198
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część VII – artykuł 41 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Porozumienia w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem gwarantują, że unijne 
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statki rybackie mają zezwolenie na 
prowadzenie działalności połowowej 
wyłącznie na wodach państwa trzeciego, z 
którym porozumienie zostało zawarte, pod 
warunkiem że posiadają zezwolenie 
połowowe wydane zgodnie z procedurą 
ustaloną przez obydwie strony 
porozumienia.

Or. en

Uzasadnienie

Tzw. „klauzula wyłączności” oznacza, że w odniesieniu do całej floty UE obowiązują 
określone warunki minimalne, a także określony stopień zgodności. Bez klauzuli wyłączności 
właściciele statków mogliby zawierać prywatne umowy z tymi państwami trzecimi, nad 
którymi Unia Europejska, a nawet państwo członkowskie bandery, nie ma kontroli lub nie 
posiada o nich informacji.

Poprawka 199
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część VII – artykuł 41 – ustęp 2c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Porozumienia w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem zawierają postanowienia 
mające ma celu uniknięcie sytuacji, w 
której unijne statki, które wykorzystały już 
uprawnienia do połowów otrzymanych na 
mocy porozumień, mogą zmienić 
przynależność na przynależność do 
państwa trzeciego w celu uzyskania 
dodatkowych uprawnień do połowów.

Or. en

Poprawka 200
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część VII – artykuł 41 – ustęp 2d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. Porozumienia w sprawie 
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zrównoważonego rybołówstwa określają 
przepisy, które wymagają 
bezwarunkowego poszanowania zasad 
demokratycznych i praw człowieka, 
określonych w Powszechnej deklaracji 
praw człowieka i innych właściwych 
międzynarodowych instrumentach w 
dziedzinie praw człowieka, a także rządów 
prawa.

Or. en

Uzasadnienie

Spójność z ogólnym podejściem do unijnej polityki spraw zagranicznych i polityki rozwoju.

Poprawka 201
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część VII – artykuł 41a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 41a
Porozumienia o współpracy na rzecz 

zrównoważonych połowów
1. Aby osiągnąć bardziej zgodną, spójną i 
zrównoważoną politykę rybołówstwa we 
wspólnych basenach mórz, Unia dąży do 
jak najszybszego zawarcia porozumień o 
współpracy na rzecz zrównoważonych 
połowów z krajami sąsiadującymi. 
Porozumienia te zapewniają unijne 
finansowanie i wsparcie techniczne 
zainteresowanym państwom trzecim. 
Porozumienia te są zawierane w duchu 
uczciwej i sprawiedliwej współpracy i 
mają na celu sprawiedliwy podział zadań 
między Unią a odpowiednim państwem 
partnerskim.

Or. en

Uzasadnienie

Celem porozumień o współpracy na rzecz zrównoważonych połowów jest finansowanie i 
wspieranie krajów sąsiadujących z Unią w zamian za przekazywanie lub wymianę zasad 
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połowowych i wspólne zarządzanie zasobami rybnymi. W tym sensie Unia może zacząć 
„eksportować” swój własny model zarządzania rybołówstwem do krajów sąsiadujących. 
Istnieją pewne obszary geograficzne (w szczególności na Morzu Śródziemnym i na Morzu 
Czarnym), gdzie konieczne jest stosowanie modelu porozumień w sprawie połowów opartych 
na współpracy.

Poprawka 202
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część VIII – artykuł 43 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspieranie akwakultury Wspieranie akwakultury poprzez unijne 
wytyczne i krajowe plany strategiczne

Or. en

Poprawka 203
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część VIII – artykuł 43 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) zwiększenie konkurencyjności sektora 
akwakultury oraz wsparcie jego rozwoju i 
innowacji, tak aby umożliwić pokrycie 
przez unijne produkty akwakultury 
przynajmniej 60% popytu na produkty 
akwakultury w Unii do roku 2023;

Or. en

Poprawka 204
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część VIII – artykuł 43 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stymulowanie działalności 
gospodarczej;

b) stymulowanie i wspieranie działalności 
gospodarczej;

Or. en
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Poprawka 205
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część VIII – artykuł 43 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zróżnicowanie i poprawę jakości życia 
na obszarach przybrzeżnych i wiejskich;

c) uczynienie z akwakultury czynnika 
przyczyniającego się do zróżnicowania i
poprawy wyników gospodarczych oraz 
poprawy jakości życia na obszarach 
przybrzeżnych i wiejskich;

Or. en

Poprawka 206
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część VIII – artykuł 43 – ustęp 1 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wspieranie środowiskowego, 
społecznego i gospodarczego 
zrównoważenia unijnego sektora 
akwakultury;

Or. en

Poprawka 207
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część VIII – artykuł 43 – ustęp 1 – litera db) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) zapewnienie zdrowych i bezpiecznych 
produktów;

Or. en
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Poprawka 208
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część VIII – artykuł 43 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uproszczenia administracyjne, w 
szczególności w odniesieniu do licencji;

a) zmniejszenie biurokracji i uproszczenia 
administracyjne, w szczególności w 
odniesieniu do licencji;

Or. en

Poprawka 209
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część VIII – artykuł 43a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 43a
Unijne inicjatywy na rzecz wspierania 

zrównoważonej akwakultury
1. Unia przyczynia się do wspierania 
zrównoważonej akwakultury za pomocą 
odpowiednich inicjatyw w zakresie:
a) uproszczenia przepisów w tym sektorze 
oraz zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych na szczeblu unijnym;
b) włączenia działań dotyczących 
akwakultury na takich obszarach, jak 
polityka na rzecz obszarów przybrzeżnych, 
morskie strategie i wytyczne na rzecz 
zagospodarowania przestrzennego morza, 
wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej i 
polityki środowiskowej.
2. Unia wspiera wytwarzanie i 
konsumpcję unijnych produktów 
zrównoważonej akwakultury poprzez:
a) ustanowienie najpóźniej do 2014 r. 
rygorystycznych, przejrzystych i 
powszechnie obowiązujących kryteriów 
jakościowych dla akwakultury, których 
wprowadzenie powinno być zapewnione w 
całej Unii i które powinny gwarantować 
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ograniczenie i w miarę możliwości 
wyeliminowanie ewentualnego 
negatywnego wpływu ekologicznego i 
społecznego działalności związanej z 
akwakulturą;
b) podnoszenie świadomości europejskich 
konsumentów w zakresie wysokiej jakości 
unijnych produktów akwakultury;
c) określenie zasad identyfikowalności 
unijnych i importowanych produktów 
akwakultury;
d) wprowadzenie i ugruntowanie 
kryteriów etykietowania w zakresie 
akwakultury na szczeblu unijnym w celu 
wprowadzenia minimalnych norm 
potwierdzających stosowanie metod 
produkcji ekologicznej wysokiej jakości, 
zgodnych z zasadą zrównoważonego 
rozwoju i przyjaznych środowisku;
e) zapewnienie równych szans dla 
unijnych przedsiębiorstw i produktów z 
sektora akwakultury względem 
importowanych produktów akwakultury; 
zagwarantowanie, że importowane 
produkty akwakultury są wytwarzane 
zgodnie z odpowiednimi unijnymi 
normami jakości, tj. normami 
ekologicznymi lub normami dotyczącymi 
dobrostanu zwierząt;
f) przekazywanie dofinansowania ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego dostępnych na 
ekologicznie zrównoważoną akwakulturę, 
w szczególności dla małych i średnich 
przedsiębiorców;

Or. en

Poprawka 210
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część VIII – artykuł 43b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 43b
Dobrostan zwierząt

Unia i państwa członkowskie 
dopilnowują, aby działania w zakresie 
akwakultury przeprowadzono zgodnie z:
a) zaleceniami dotyczącymi dobrostanu 
hodowanych ryb, przyjętymi przez Stały 
Komitet Europejskiej Konwencji w 
sprawie ochrony zwierząt trzymanych w 
celach hodowlanych, oraz
b) zaleceniami Światowej Organizacji 
Zdrowia Zwierząt dotyczącymi dobrostanu 
hodowanych ryb podczas transportu oraz 
aspektów dobrostanu w odniesieniu do 
głównych ogłuszania i uśmiercania ryb 
hodowlanych przeznaczonych do spożycia 
przez ludzi.

Or. en

Poprawka 211
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część VIII – artykuł 44 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Ustanawia się Komitet Doradczy ds. 
Akwakultury zgodnie z art. 52 i 54.

Or. en

Poprawka 212
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IX – artykuł 45 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zwiększenia przejrzystości rynków, w 
szczególności w odniesieniu do wiedzy 

d) zwiększenia przejrzystości rynków, w 
szczególności w odniesieniu do wiedzy 
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gospodarczej i zrozumienia unijnych 
rynków w zakresie produktów 
rybołówstwa i akwakultury wzdłuż całego 
łańcucha dostaw, oraz świadomości 
konsumentów;

gospodarczej i zrozumienia unijnych 
rynków w zakresie produktów 
rybołówstwa i akwakultury wzdłuż całego 
łańcucha dostaw, jak również informacji i 
świadomości konsumentów;

Or. en

Poprawka 213
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część X – artykuł 46 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) rozwoju kultury przestrzegania prawa 
wśród podmiotów gospodarczych;

d) rozwoju kultury przestrzegania prawa 
wśród podmiotów gospodarczych, 
właścicieli statków i rybaków;

Or. en

Poprawka 214
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część XI – artykuł 50 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Mocne zachęty są niezbędne do zwiększenia stopnia zgodności ze wspólną polityką 
rybołówstwa.
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Poprawka 215
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część XI – artykuł 51 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Warunki pomocy finansowej na rzecz 
podmiotów gospodarczych

Warunki pomocy finansowej na rzecz 
podmiotów gospodarczych, właścicieli 
statków i rybaków 

Or. en

Poprawka 216
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część XI – artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Unijna pomoc finansowa na rzecz 
podmiotów gospodarczych, właścicieli 
statków i rybaków jest uzależniona od 
przestrzegania przez podmioty przepisów 
wspólnej polityki rybołówstwa.

Or. en

Poprawka 217
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część XI – artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Poważne naruszenia przepisów wspólnej 
polityki rybołówstwa przez podmioty 
gospodarcze, właścicieli statków lub 
rybaków 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.

Or. en
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Poprawka 218
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część XI – artykuł 51 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie gwarantują, że 
unijna pomoc finansowa jest przyznawana 
wyłącznie w przypadku, gdy 
zainteresowany podmiot gospodarczy, 
właściciel statku lub rybak nie był objęty 
sankcjami za poważne naruszenie w ciągu 
trzech lat przed datą wniosku o unijną 
pomoc finansową.

Or. en

Poprawka 219
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część XII – artykuł 53 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–1. Komisja zasięga opinii komitetów 
doradczych związanych bezpośrednio z 
rybołówstwem na danym obszarze 
geograficznym oraz STECF w sprawie 
wniosków dotyczących środków, które 
mają być przyjęte na podstawie art. 43 ust. 
2 TFUE, takich jak plany wieloletnie lub 
ramy środków technicznych, aktów 
delegowanych przyjmowanych na 
podstawie art. 55 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 220
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część XII – artykuł 53 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informować Komisję i państwa 
członkowskie o problemach związanych z 
zarządzaniem rybołówstwem i akwakulturą 
w obszarze ich kompetencji;

b) informować Komisję i państwa 
członkowskie o problemach związanych z 
zarządzaniem rybołówstwem i akwakulturą 
w obszarze ich kompetencji oraz 
proponować rozwiązania tych problemów;

Or. en

Poprawka 221
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część XII – artykuł 53 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przeprowadzać inne działania 
niezbędne do zrealizowania swoich zadań;

Or. en

Poprawka 222
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część XII – artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
w sposób należyty uwzględniają opinie i 
zalecenia przekazane na podstawie ust. 1, 
a w przypadku, gdy ostateczne przyjęte 
środki nie są zbieżne z tymi opiniami i 
zaleceniami, przekazują szczegółowe 
wyjaśnienia przyczyn tych rozbieżności.
Komisja i w stosownych przypadkach 
zainteresowane państwa członkowskie
odpowiadają w rozsądnym terminie na 
wszelkie opinie, zalecenia, sugestie lub 
informacje otrzymane na podstawie ust. -1 
i 1. Komitety doradcze zasięgają naukowej 
opinii STECF przed przyjęciem opinii, 
zaleceń lub sugestii zgodnie z ust. -1 i 1.
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Or. en

Poprawka 223
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część XII – artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
organizacji reprezentujących podmioty 
gospodarcze z sektora rybołówstwa i inne 
grupy interesu, których dotyczy wspólna 
polityka rybołówstwa, np. pracowników, 
organizacji ekologicznych i grup 
konsumentów, jak również naukowców i 
przedstawicieli administracji krajowej i 
regionalnej. Skład ten gwarantuje, że 
sektor rybołówstwa jest reprezentowany w 
całej swej różnorodności, a przynajmniej 
połowa miejsc w zgromadzeniu ogólnym i 
komitecie wykonawczym jest 
zarezerwowana dla przedstawicieli spoza 
sektora rybołówstwa.

Or. en

Poprawka 224
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część XIV – artykuł 57 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rozporządzenie (WE) nr 199/2008 traci 
moc.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy uchylić dyrektywę dotyczącą gromadzenia danych. Niezbędne poprawki należy 
wprowadzić przy pomocy zwykłej procedury ustawodawczej.
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Poprawka 225
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część XIV – artykuł 57a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 57a
Przegląd

Do końca 2022 r. Komisja przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie funkcjonowania i 
wdrożenia wspólnej polityki rybołówstwa.

Or. en

Poprawka 226
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część XIV – artykuł 58 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od przepisów art. 57 ust. 4 
rozporządzenie (WE) nr 199/2008 ma 
nadal zastosowanie do programów 
krajowych na lata 2011–2013 przyjętych w 
odniesieniu do gromadzenia danych i 
zarządzania nimi.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy uchylić dyrektywę dotyczącą gromadzenia danych. Niezbędne poprawki należy 
wprowadzić przy pomocy zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka 227
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

KOMITETY DORADCZE KOMITETY DORADCZE
Nazwa komitetu 

doradczego
Obszar 

kompetencji
Nazwa komitetu 

doradczego
Obszar 

kompetencji
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Morze Bałtyckie obszary ICES 
IIIb, IIIc i IIId

Morze Bałtyckie obszary ICES 
IIIb, IIIc i IIId

Morze 
Śródziemne

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

Morze
Śródziemne

Wody morskie 
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 wokół 
Azorów) oraz 
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 wokół 
Azorów) oraz 
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/flota 
dalekomorska

Wszystkie wody 
inne niż unijne 

Flota 
pełnomorska/flota 
dalekomorska

Wszystkie wody 
inne niż unijne 

Akwakultura Akwakultura 
zgodnie z 
definicją w art. 5

Akwakultura Akwakultura 
zgodnie z 
definicją w art. 5

Ogólny Komitet 
Doradczy ds. 
Rybołówstwa i 
Rynków

Kwestie 
horyzontalne 
dotyczące 
realizacji celów 
określonych w 
art. 2 i 3 oraz 
kwestie związane 
z wspólną 
organizacją 
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rynku

Or. en
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UZASADNIENIE

Obecna wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) zakończyła się pod wieloma względami 
fiaskiem. Niemożliwie okazało się rozwiązanie wielu utrzymujących się od dawna 
problemów (przełowienie, nadmierna zdolność połowowa, zła sytuacja gospodarcza wielu 
przedsiębiorstw sektora rybołówstwa, problemy społeczne spowodowane schyłkiem 
rybołówstwa w wielu regionach przybrzeżnych). Nowe rozporządzenie podstawowe musi 
stanowić ambitną podstawę do odwrócenia utrzymującej się negatywnej tendencji 
i stworzenia w Europie zrównoważonego rybołówstwa odnoszącego sukcesy.

Opracowany przez sprawozdawczynię projekt sprawozdania opiera się w głównych aspektach 
na jej dokumentach roboczych w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa 
(PE 480.830, PE 491.603 i PE 480.832), przy czym liczne konstruktywne uwagi Parlamentu, 
Rady, Komisji i społeczeństwa do tych dokumentów roboczych były bardzo przydatne do 
dalszego rozwinięcia koncepcji zawartych w projekcie sprawozdania.

W tym miejscu należy przedstawić zarys najważniejszych punktów projektu sprawozdania:

Maksymalny podtrzymywalny połów (MSY)

Komisja proponuje, aby celem rozporządzenia było doprowadzenie wszystkich zasobów do 
poziomu MSY do 2015 r. Sprawozdawczyni popiera ten cel. Dla jego osiągnięcia UE 
powinna dążyć do zrealizowania w możliwie największym stopniu własnych zobowiązań 
podjętych przez nią w 2002 r. w Johannesburgu. 

Jednakże zasadnicze określenie celu w art. 2 nie wystarczy. Oprócz tego Rada powinna być 
w sposób wiążący prawnie zobowiązana do zmniejszenia śmiertelności połowowej do 2015 r. 
do poziomu zgodnego z MSY. W przypadku mocno przełowionych zasobów konieczne jest 
tymczasowe zmniejszenie śmiertelności połowowej do jeszcze niższego poziomu, by 
umożliwić zwiększenie zasobów.

Obowiązek wyładunku wszystkich połowów / zakaz odrzutów

Konieczne jest utrzymanie zaproponowanej zasady wyładunku w celu stworzenia wyraźnej 
zachęty do większej selektywności, a zatem unikania niepożądanego przyłowu. Ten środek, 
przy jego inteligentnym stosowaniu, prowadzi w długim okresie do zwiększenia wyładunku.

Aby nakaz wyładunku doprowadził do pożądanego sukcesu, konieczne są jednak pewnie 
zmiany i uzupełnienia w porównaniu z wnioskiem Komisji. Obejmują one między innymi:

- zobowiązanie państw członkowskich do realizacji projektów pilotażowych służących 
zwiększeniu selektywności, aby przygotować rybaków do nakazu wyładunku i pomóc 
im przy zmniejszeniu przyłowu;

- ustanowienie pomocy finansowej służącej zwiększeniu selektywności w tych 
dziedzinach rybołówstwa, w których wdrożenie nakazu wyładunku jest szczególnie 
trudne;
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- stopniowe i uzależnione od rodzaju rybołówstwa (a nie gatunku) postępowanie, by 
przed wejściem w życie nakazu wyładunku możliwe było opracowanie przepisów 
szczegółowych w planach wieloletnich;

- postanowienia ułatwiające rybakom wdrożenie nakazu wyładunku. Obejmują one 
między innymi wyjątki na mocy zasady de minimis w przypadku niewielkiego 
przyłowu, kiedy ich przetworzenie na lądzie nie jest możliwe, a także wyłączenie tych 
przyłowów, w przypadku których odrzucenie ich do morza daje wysokie 
prawdopodobieństwo przeżycia.

Przejrzysty system indywidualnych i zbiorowych koncesji połowowych

Krytyka zaproponowanych przez Komisję „przekazywalnych koncesji połowowych” wynika 
przede wszystkim z możliwości obrotu nimi i związanej z tym komercjalizacją.

Sprawozdawczyni pragnie zwrócić uwagę na jeszcze inny aspekt koncesji połowowych. Nie 
tylko mają one dla rybaka określoną wartość finansową, lecz także stanowią gwarantowane 
prawo do prowadzenia połowów. Przez pewien okres rybak wie, że otrzymuje prawo do 
odłowienia określonej części kwoty krajowej. To zwiększa jego bezpieczeństwo planowania. 
Takie bezpieczeństwo planowania jest korzystne również dla środowiska naturalnego, 
ponieważ dany rybak ma przez cały rok czas na odłowienie swojej kwoty i nie musi starać się 
możliwie jak najszybciej wyłowić jak najwięcej.

Z tego względu, w celu skorzystania z tych zalet bez komercjalizacji uprawnień połowowych, 
sprawozdawczyni proponuje skreślenie w art. 27 słowa „przekazywalnych”. W ten sposób 
przekazywalne koncesje połowowe stają się koncesjami połowowymi. Jednocześnie koncesje 
połowowe są i pozostają własnością państwa członkowskiego i są przekazywane rybakom 
jedynie na ograniczony okres. 

We wniosku dopuszcza się dobrowolne „łączenie” koncesji połowowych do celów 
tradycyjnego zbiorowego zarządzania lub zarządzania przez organizacje producentów.

Niezwykle istotna kwestia dotyczy oczywiście tego, kto otrzymuje te koncesje połowowe. 
Państwa członkowskie powinny być zobligowane do brania pod uwagę kryteriów 
społecznych i ekologicznych, by w ten sposób wzmacniać łodziowe rybołówstwo przybrzeżne 
i selektywne praktyki połowowe. 

Usuwanie nadmiernej zdolności połowowej

Sprawozdawczyni jest przekonana, że na wielu europejskich łowiskach istnieje wymagający 
pilnego rozwiązania problem nadmiernej zdolności połowowej. Ze względu na koncentrację 
ekonomiczną przekazywalne koncesje połowowe są środkiem umożliwiającym usunięcie 
nadmiernej zdolności połowowej. Dotyczy to jednak tylko tych flot, które prowadzą połowy 
gatunków uregulowanych za pomocą całkowitych dopuszczalnych połowów i kwot. Wydaje 
się, że ograniczenia połowowe oparte na nakładach połowowych, jak przewidziano np. 
w rozporządzeniu nr 1967/2006 dotyczącym Morza Śródziemnego, nie nadają się jako 
przedmiot obrotu handlowego.
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We wniosku daje się zainteresowanym państwom członkowskim możliwość wykorzystania 
alternatywnych środków, by dostosować zdolność połowową do dostępnych możliwości 
połowowych. Dopiero jeżeli nie uda się tego dokonać w okresie 6 lat, należy dopuścić 
możliwość handlu koncesjami połowowym na danych łowiskach.

Dostosowanie zdolności połowowych powinno być przede wszystkim skoordynowane 
pomiędzy państwami członkowskimi – w tym celu można i należy wykorzystać plany 
wieloletnie.

Ponadto we wniosku jasno stwierdza się, że państwa członkowskie mogą ograniczyć 
zbywalność koncesji połowowych, np. poprzez zakaz handlu koncesjami poza granicami 
określonych segmentów flot.

Regionalizacja / Konsultacje z grupami interesów

Celem propozycji sprawozdawczyni jest uzyskanie lepszej koordynacji między państwami 
członkowskimi, by w razie delegowania uprawnień do państw członkowskich w ramach planu 
wieloletniego lub ramowego rozporządzenia technicznego uniknąć powstania „mozaiki” 
zróżnicowanych środków krajowych.

Z tego względu w projekcie sprawozdania wzywa się państwa członkowskie do współpracy 
przy przyjmowaniu środków krajowych („zregionalizowanych”).

Jednocześnie wzmacnia się zespoły doradcze (byłe „regionalne komitety doradcze”) poprzez 
obowiązek przeprowadzenia z nimi konsultacji przed podjęciem działań przez Komisję 
i państwa członkowskie. Komisja i państwa członkowskie muszą przedstawić przekonujące 
uzasadnienie, kiedy chcą odstąpić od zaleceń. Dzięki temu zespoły doradcze mają możliwość 
zapewnienia spójności działań podejmowanych przez państwa członkowskie. Ponadto ich 
udział zwiększa akceptację dla przyjętych uregulowań w sektorze rybołówstwa 
i w społeczeństwie obywatelskim. 

W celu dalszego zwiększenia spójności i zapewnienia realizacji celów WPRyb Komisja 
powinna dokonywać regularnej oceny działań podejmowanych na szczeblu krajowym.

Zespoły doradcze powinny być wysłuchiwane również przy wprowadzaniu nakazu 
wyładunku, a przed jego wejściem w życie przedłożyć propozycje służące prowadzeniu 
w pełni udokumentowanych połowów. Ponadto powinny opracować propozycje uregulowań 
dotyczących odstępstw w przypadku ryb o wysokim prawdopodobieństwie przeżycia. 
Oczywiście muszą one następnie podlegać również ocenie naukowej.

Dodatkowe działania na rzecz odbudowy zasobów ryb 

W projekcie sprawozdania wykracza się poza propozycje Komisji, ponieważ w art. 7a 
(nowym) jako dodatkowy środek proponuje się zobowiązanie państw członkowskich, by 
w okresie 3 lat wyłączyły10–20% swoich wód z połowów. Ten środek może z jednej strony 
zostać wykorzystany do ochrony wrażliwych siedlisk, a z drugiej pomóc również 
w zwiększaniu zdolności reprodukcyjnych zasobów ryb, kiedy na przykład wyłącza się 
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obszary składania ikry z prowadzenia połowów. Ten środek jest szczególnie skuteczny w tych 
obszarach, w których dotychczas stosowano niewystarczające zarządzanie zasobami 
i w przypadku których istnieje deficyt danych.

Środki przejściowe dla Morza Śródziemnego 

Obecnie UE nie ustanawia żadnych ograniczeń połowów dla Morza Śródziemnego. Nawet 
jeżeli istnieją godne pochwały inicjatywy krajowe, a dzięki wdrożeniu rozporządzenia 
nr 1967/2006 dotyczącego Morza Śródziemnego uczyniono krok w kierunku 
śródziemnomorskiego zarządzania rybołówstwem, to sytuacja jest w dalszym ciągu 
niezadowalająca. W Morzu Śródziemnym występuje szczególnie wysoka liczba zasobów 
przełowionych, a sytuacja w zakresie danych jest szczególnie zła. Ze względu na 
rozdrobnioną strukturę floty szczególnie trudne jest wdrożenie środków kontroli.

Jednym z największych problemów w regionie Morza Śródziemnego jest kontrola stosowania 
rozporządzenia nr 1967/2006 i kontrola wyładunku, ponieważ istnieje bardzo wiele różnych 
małych portów i możliwości wyładunku. Z tego względu sprawozdawczyni proponuje 
wprowadzenie na obszarze Morza Śródziemnego systemu praw do uprawiania rybołówstwa 
na określonym obszarze (TURF). W ten sposób grupie rybaków przydziela się określony 
obszar, na którym może ona prowadzić połowy. Taki instrument oparty na prawach zwiększa 
poczucie odpowiedzialności rybaków. Pozwala na wprowadzenie form kontroli lub 
wzajemnej kontroli przez samych rybaków, ponieważ mają oni interes w tym, by nikt nie 
prowadził nielegalnie połowów na ich obszarze. 

Przy geograficznym określaniu TURF państwa członkowskie powinny uwzględnić sytuację 
obszarów wyłączonych z połowów, by połączyć ze sobą te dwa instrumenty zarządzania.

Państwa członkowskie muszą zadbać, by na tyle ograniczyć śmiertelność połowową 
w obszarach TURF, aby osiągnąć cele rozporządzenia, w szczególności cel MSY. Należy 
oczywiście skoordynować te ograniczenia, które mogą przyjąć formę ograniczeń połowów 
lub nakładów połowowych, między tymi TURF, w których łowi się te same gatunki. Jeżeli 
z biegiem czasu poprawi się baza danych, Rada może w dłuższym okresie ustanowić 
ograniczenia połowów lub nakładów dla niektórych zasobów.

Partnerstwa z państwami trzecimi w celu wspólnego zarządzania połowami

UE powinna dążyć do osiągnięcia lepszego wspólnego zarządzania połowami w zlewiskach 
tych mórz, w których UE dzieli zasoby ryb z krajami spoza UE. W tym celu należy nie tylko 
usprawnić współpracę w ramach regionalnych organizacji połowowych, ale również zawrzeć 
dwustronne lub – w stosownych przypadkach – wielostronne porozumienia o współpracy. 
W ramach tych porozumień UE mogłaby udostępnić środki finansowe i pomoc techniczną. 
W zamian kraj partnerski zobowiązuje się do skutecznego zarządzania połowami, 
kompatybilnego z tym stosowanym w UE.


