
AM\905399PL.doc PE491.301v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rozwoju Regionalnego

2011/0195(COD)

14.6.2012

POPRAWKI
63 - 179

Projekt opinii
Younous Omarjee
(PE489.430v01-00)

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))



PE491.301v01-00 2/61 AM\905399PL.doc

PL

AM_Com_LegOpinion



AM\905399PL.doc 3/61 PE491.301v01-00

PL

Poprawka 63
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W ramach wspólnej polityki 
rybołówstwa należy dbać o promowanie 
wysokiego poziomu zatrudnienia w 
sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz o 
poprawę warunków pracy rybaków i 
hodowców zajmujących się akwakulturą, 
poprzez zapewnienie im odpowiedniego 
poziomu zabezpieczenia społecznego, 
zagwarantowanie - w konkretny sposób -
równych i sprawiedliwych warunków 
krajom trzecim i państwom członkowskim 
Unii i zapobieganie zakłóceniom 
konkurencji związanym ze zbyt dużymi 
różnicami w kosztach pracy.  W tym 
zakresie wspólna polityka rybołówstwa 
określa warunki służące harmonizacji 
przepisów socjalnych dotyczących 
pracowników morskich.

Or. fr

Poprawka 64
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Unia jest umawiającą się stroną 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r.
(UNCLOS) oraz podpisała Porozumienie 
Narodów Zjednoczonych w sprawie 
wykonania postanowień Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 

(4) Unia jest umawiającą się stroną 
Konwencji Narodów Zjednoczonych 
o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r.
(UNCLOS) oraz podpisała Porozumienie 
Narodów Zjednoczonych w sprawie 
wykonania postanowień Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza 
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dnia 10 grudnia 1982 r. odnoszących się do 
ochrony międzystrefowych zasobów 
rybnych i zasobów rybnych masowo 
migrujących i zarządzania nimi z dnia 4 
sierpnia 1995 r. (porozumienie Narodów 
Zjednoczonych o zasobach rybnych). Unia 
przyjęła również Porozumienie Organizacji 
Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 
Rolnictwa o wspieraniu przestrzegania 
przez statki rybackie międzynarodowych 
środków ochrony i zarządzania na pełnym 
morzu z dnia 24 listopada 1993 r.
(Porozumienie FAO). W powyższych 
instrumentach międzynarodowych 
przewiduje się głównie obowiązki w 
zakresie ochrony, obejmujące m.in. 
obowiązek podjęcia środków ochronnych i 
zarządzania w celu zachowania zasobów 
morskich na poziomach umożliwiających 
uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu zarówno na 
obszarach morskich podlegających 
jurysdykcji krajowej, jak i na morzu 
pełnym, lub odbudowy zasobów morskich 
do takich poziomów oraz współpracy z 
innymi państwami w tym celu, obowiązek 
powszechnego stosowania podejścia 
ostrożnościowego do ochrony i 
eksploatacji stad oraz zarządzania nimi, 
obowiązek zapewnienia zgodności 
środków ochronnych i zarządzania w 
przypadku, gdy zasoby morskie występują 
na obszarach morskich podlegających 
jurysdykcji różnych państw, a także 
obowiązek należytego przestrzegania 
innych zgodnych z prawem form 
korzystania z mórz. Wspólna polityka 
rybołówstwa powinna przyczyniać się do 
właściwego wywiązywania się przez Unię 
z jej zobowiązań międzynarodowych 
wynikających z powyższych instrumentów 
międzynarodowych. Jeżeli państwa 
członkowskie przyjmują środki ochronne i 
zarządzania, do czego zostały uprawnione 
w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, 
wówczas powinny również działać w 
sposób całkowicie zgodny z 
międzynarodowymi obowiązkami w 

z dnia 10 grudnia 1982 r. odnoszących się 
do ochrony międzystrefowych zasobów 
rybnych i zasobów rybnych masowo 
migrujących i zarządzania nimi z dnia 
4 sierpnia 1995 r. (porozumienie Narodów 
Zjednoczonych o zasobach rybnych). Unia 
przyjęła również Porozumienie Organizacji 
Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa o wspieraniu przestrzegania 
przez statki rybackie międzynarodowych 
środków ochrony i zarządzania na pełnym 
morzu z dnia 24 listopada 1993 r.
(Porozumienie FAO). W powyższych 
instrumentach międzynarodowych 
przewiduje się głównie obowiązki 
w zakresie ochrony, obejmujące 
m.in. obowiązek podjęcia środków 
ochronnych i zarządzania w celu 
zachowania zasobów morskich na 
poziomach umożliwiających uzyskanie 
maksymalnego podtrzymywalnego połowu 
zarówno na obszarach morskich 
podlegających jurysdykcji krajowej, jak 
i na morzu pełnym, lub odbudowy 
zasobów morskich do takich poziomów 
oraz współpracy z innymi państwami 
w tym celu, obowiązek powszechnego 
stosowania podejścia ostrożnościowego do 
ochrony i eksploatacji stad oraz 
zarządzania nimi, obowiązek zapewnienia 
zgodności środków ochronnych 
i zarządzania w przypadku, gdy zasoby 
morskie występują na obszarach morskich 
podlegających jurysdykcji różnych państw, 
a także obowiązek należytego 
przestrzegania innych zgodnych z prawem 
form korzystania z mórz. Art. 66 część V 
Konwencji Narodów Zjednoczonych 
o prawie morza nakłada równocześnie na 
państwa członkowskie obowiązek 
przestrzegania niektórych postanowień 
z myślą o ochronie zasobów gatunków 
anadromicznych. Wspólna polityka 
rybołówstwa powinna przyczyniać się do 
właściwego wywiązywania się przez Unię 
z jej zobowiązań międzynarodowych 
wynikających z powyższych instrumentów 
międzynarodowych. Jeżeli państwa 



AM\905399PL.doc 5/61 PE491.301v01-00

PL

zakresie ochrony i współpracy 
wynikającymi z wymienionych 
instrumentów międzynarodowych.

członkowskie przyjmują środki ochronne 
i zarządzania, do czego zostały uprawnione 
w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, 
wówczas powinny również działać 
w sposób całkowicie zgodny 
z międzynarodowymi obowiązkami 
w zakresie ochrony i współpracy 
wynikającymi z wymienionych 
instrumentów międzynarodowych.

Or. fi

Poprawka 65
Alain Cadec

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 
eksploatacji stad żywych zasobów morza 
zostaną 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.

Or. fr
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Poprawka 66
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 67
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ważne jest, aby zarządzanie wspólną 
polityką rybołówstwa było oparte na 
zasadach dobrych rządów. Zasady te 
obejmują proces decyzyjny oparty na 
najlepszym dostępnym doradztwie 
naukowym, duże zaangażowanie 
zainteresowanych stron i perspektywę 
długoterminową. Skuteczne zarządzanie 
wspólną polityką rybołówstwa zależy 
również od jasnego zdefiniowania zakresu 
obowiązków na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym oraz od 

(10) Ważne jest, aby zarządzanie wspólną 
polityką rybołówstwa było oparte na 
zasadach dobrych rządów. Zasady te 
obejmują proces decyzyjny oparty na 
najlepszym dostępnym doradztwie 
naukowym, duże zaangażowanie 
zainteresowanych stron – na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym – w 
opracowanie, realizację i ocenę tej 
polityki, a także perspektywę 
długoterminową. Skuteczne zarządzanie 
wspólną polityką rybołówstwa zależy 
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wzajemnej zgodności i spójności środków 
podejmowanych w ramach innych 
rodzajów polityki Unii.

również od jasnego zdefiniowania zakresu 
obowiązków na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym oraz od 
wzajemnej zgodności i spójności środków 
podejmowanych w ramach innych 
rodzajów polityki Unii.

Or. es

Poprawka 68
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ważne jest, aby zarządzanie wspólną 
polityką rybołówstwa było oparte na 
zasadach dobrych rządów. Zasady te 
obejmują proces decyzyjny oparty na 
najlepszym dostępnym doradztwie 
naukowym, duże zaangażowanie 
zainteresowanych stron i perspektywę 
długoterminową. Skuteczne zarządzanie 
wspólną polityką rybołówstwa zależy 
również od jasnego zdefiniowania zakresu 
obowiązków na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym oraz od 
wzajemnej zgodności i spójności środków 
podejmowanych w ramach innych 
rodzajów polityki Unii.

(10) Ważne jest, aby zarządzanie wspólną 
polityką rybołówstwa było oparte na 
zasadach dobrych rządów. Zasady te 
obejmują proces decyzyjny oparty na 
najlepszym dostępnym doradztwie 
naukowym, duże zaangażowanie 
zainteresowanych stron, w miarę 
możliwości za pomocą organów 
przedstawicielskich, i perspektywę 
długoterminową. Skuteczne zarządzanie 
wspólną polityką rybołówstwa zależy 
również od jasnego zdefiniowania zakresu 
obowiązków na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym oraz od 
wzajemnej zgodności i spójności środków 
podejmowanych w ramach innych 
rodzajów polityki Unii.

Or. fr

Poprawka 69
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Przy wdrożeniu wspólnej polityki 
rybołówstwa należy uwzględnić interakcje 
z innymi aspektami gospodarki morskiej, 
jak określono w zintegrowanej polityce 
morskiej – uznając, że wszystkie 
zagadnienia związane z oceanami i 
morzami Europy są wzajemne powiązane, 
w tym również morskie planowanie 
przestrzenne. Należy zapewnić spójność i 
integrację w zarządzaniu poszczególnymi 
rodzajami polityki sektorowej w obrębie 
basenów Morza Bałtyckiego, Morza 
Północnego, Morza Celtyckiego, Zatoki 
Biskajskiej i wybrzeża Półwyspu 
Iberyjskiego, Morza Śródziemnego i 
Morza Czarnego.

(12) Przy wdrożeniu wspólnej polityki 
rybołówstwa należy uwzględnić interakcje 
z innymi aspektami gospodarki morskiej, 
jak określono w zintegrowanej polityce 
morskiej – uznając, że wszystkie 
zagadnienia związane z oceanami i 
morzami graniczącymi z terytorium 
europejskim są wzajemne powiązane, w 
tym również morskie planowanie 
przestrzenne. Należy zapewnić spójność i 
integrację w zarządzaniu poszczególnymi 
rodzajami polityki sektorowej w obrębie 
basenów Oceanu Atlantyckiego, Oceanu 
Indyjskiego, Morza Bałtyckiego, Morza 
Północnego, Morza Celtyckiego, Zatoki 
Biskajskiej i wybrzeża Półwyspu 
Iberyjskiego, Morza Śródziemnego i 
Morza Czarnego.

Or. fr

Poprawka 70
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Konieczne jest uznanie w ramach 
zintegrowanej polityki morskiej i wspólnej 
polityki rybołówstwa specyfiki regionów 
najbardziej oddalonych, w szczególności 
tych, które nie posiadają szelfu 
kontynentalnego i których zasoby 
znajdują się przede wszystkim w łowiskach 
i na górach podwodnych.  Zagrożone 
strefy biogeograficzne i dostęp do nich 
muszą być chronione i mogą być 
eksploatowane tylko stosownie do 
dostępnych tam zasobów. 

Or. pt
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Poprawka 71
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Żywe zasoby morza wokół Azorów, 
Madery i Wysp Kanaryjskich nadal 
powinny być szczególnie chronione, 
ponieważ przyczyniają się do zachowania 
lokalnej gospodarki tych wysp, biorąc pod 
uwagę ich sytuację strukturalną, społeczną 
i gospodarczą. Należy zatem utrzymać 
ograniczenie określonych rodzajów 
działalności połowowej w tych wodach do 
statków rybackich zarejestrowanych w 
portach Azorów, Madery i Wysp 
Kanaryjskich.

(15) Żywe zasoby morza wokół regionów 
najbardziej oddalonych nadal powinny 
być szczególnie chronione, ponieważ 
przyczyniają się do zachowania lokalnej 
gospodarki tych wysp, biorąc pod uwagę 
ich sytuację strukturalną, społeczną i 
gospodarczą. Należy zatem utrzymać 
ograniczenie określonych rodzajów 
działalności połowowej w tych wodach do 
statków rybackich zarejestrowanych w 
portach regionów najbardziej oddalonych.

Or. fr

Poprawka 72
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Należy poświęcić szczególną uwagę 
ochronie dzikiego łososia występującego 
w Morzu Bałtyckim. Międzynarodowa 
Rada Badań Morza (ICES) szacuje, że 
zasoby dzikiego łososia nie znajdują się na 
poziomie gwarantującym przetrwanie. 
Zdaniem ICES regulacja zasobów łososia 
powinna bazować na ocenie stanu 
populacji dla każdego cieku wodnego. Jej 
zdaniem połowy na morzu, podczas 
których nie rozróżnia się między 
gatunkami, znacznie utrudniają powrót 
łososia w górę biegu rzek do tarlisk, 
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z których pochodzą. Odbudowa wysokiego 
poziomu zasobów dzikiego łososia jest 
także bardzo ważna z punktu widzenia 
słabo zaludnionych obszarów na północy 
Europy, ponieważ łosoś jest bardzo 
ważnym zasobem dla mieszkańców 
północnych dorzeczy i dla regionalnej 
gospodarki.

Or. fi

Poprawka 73
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Cel zrównoważonej eksploatacji 
żywych zasobów morza osiągnie się 
skuteczniej przy wieloletnim podejściu do 
zarządzania rybołówstwem, 
ustanawiającym jako priorytet plany 
wieloletnie odzwierciedlające specyfikę 
poszczególnych łowisk.

(16) Cel zrównoważonej eksploatacji 
żywych zasobów morza osiągnie się 
skuteczniej przy wieloletnim podejściu do 
zarządzania rybołówstwem, 
ustanawiającym jako priorytet plany 
wieloletnie odzwierciedlające specyfikę 
poszczególnych basenów morskich i 
poszczególnych łowisk.

Or. fr

Poprawka 74
Alain Cadec

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 

(18) Konieczne są środki służące obniżeniu 
poziomów niechcianych połowów i 
odrzutów. Niechciane połowy i odrzuty 
stanowią w istocie znaczne marnowanie 
zasobów i negatywnie wpływają na 
zrównoważoną eksploatację żywych 
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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.

zasobów morza i ekosystemów morskich 
oraz rentowność rybołówstwa.

Or. fr

Poprawka 75
María Irigoyen Pérez

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 
zapobieganiu obecnym wysokim 
poziomom niechcianych połowów i 
odrzutów oraz ich obniżeniu. 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 w sposób zaplanowany 
obowiązek wyładunku wszystkich 
połowów stad będących przedmiotem 
zarządzania, połowionych w trakcie 
działalności połowowej na wodach Unii 
lub przez unijne statki rybackie.

Or. es

Uzasadnienie

Wyeliminowanie odrzutów, które musi uwzględniać specyfikę poszczególnych łowisk, powinno 
odbywać się stopniowo, w sposób zaplanowany i we właściwym czasie.
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Poprawka 76
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W świetle niejasnego stanu 
gospodarczego uprawnień do połowów 
oraz faktu, że niektóre społeczności stref 
przybrzeżnych zależą od działalności 
połowowej, konieczne jest zapewnienie 
względnej stabilności tej działalności 
poprzez przydzielanie państwom 
członkowskim uprawnień do połowów w 
oparciu o przewidywalny udział każdego 
państwa członkowskiego w stadach.

(22) W świetle niejasnego stanu 
gospodarczego uprawnień do połowów 
oraz faktu, że liczne społeczności stref
przybrzeżnych i wyspiarskich zależą od 
działalności połowowej, konieczne jest 
przeprowadzenie przeglądu koncepcji 
względnej stabilności i zapewnienie 
stabilności działalności połowowej oraz 
społeczno-gospodarczej wykonalności w 
sektorze i w zależnych odeń regionach 
poprzez przydzielanie państwom 
członkowskim uprawnień do połowów w 
oparciu o przewidywalny udział każdego 
państwa członkowskiego w stadach oraz o 
ich zdolności połowowe.

Or. es

Poprawka 77
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Państwa członkowskie powinny 
również mieć możliwość przyjęcia 
środków ochronnych i technicznych 
służących wdrożeniu wspólnej polityki 
rybołówstwa, aby umożliwić lepsze 
ukierunkowanie polityki na realia i 
specyfikę poszczególnych łowisk oraz 
zapewnić lepsze stosowanie się do polityki.

(26) Państwa członkowskie powinny 
również mieć możliwość przyjęcia 
środków ochronnych i technicznych 
służących wdrożeniu wspólnej polityki 
rybołówstwa, aby umożliwić lepsze 
ukierunkowanie polityki na realia i 
specyfikę poszczególnych basenów 
morskich i poszczególnych łowisk oraz 
zapewnić lepsze stosowanie się do polityki.

Or. fr
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Poprawka 78
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) W ramach swojej strefy 12 mil 
morskich państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość przyjęcia środków 
ochronnych i zarządzania mających 
zastosowanie do wszystkich unijnych 
statków rybackich, pod warunkiem że jeśli 
środki te mają zastosowanie do unijnych 
statków rybackich z innych państw 
członkowskich, przyjęte środki są 
niedyskryminujące, były wcześniej 
przedmiotem konsultacji z innymi 
zainteresowanymi państwami 
członkowskim, oraz że Unia nie przyjęła 
środków ukierunkowanych w 
szczególności na ochronę i zarządzanie w 
obrębie przedmiotowej strefy 12 mil 
morskich.

(27) W ramach swojej strefy 12 mil 
morskich i w ramach strefy 100 mil 
morskich w przypadku regionów 
najbardziej oddalonych w granicach ich 
wyłącznej strefy ekonomicznej państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
przyjęcia środków ochronnych i 
zarządzania mających zastosowanie do 
wszystkich unijnych statków rybackich, 
pod warunkiem że jeśli środki te mają 
zastosowanie do unijnych statków 
rybackich z innych państw członkowskich, 
przyjęte środki są niedyskryminujące, były 
wcześniej przedmiotem konsultacji z 
innymi zainteresowanymi państwami 
członkowskim, oraz że Unia nie przyjęła 
środków ukierunkowanych w 
szczególności na ochronę i zarządzanie w 
obrębie przedmiotowej strefy.

Or. fr

Poprawka 79
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) uważa, że transfer statków między 
różnymi morskimi obszarami 
geograficznymi może być dozwolony tylko 
wtedy, gdy zostanie zapewnione, że 
zwiększenie liczby statków dokonujących 
połowów w określonej strefie nie zagraża 
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zrównoważonemu rozwojowi rybołówstwa 
i stabilności lokalnych społeczności.

Or. pt

Poprawka 80
Alain Cadec

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.

skreślony

Or. fr
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Poprawka 81
Patrice Tirolien

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 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 15 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 15
metrów inne niż statki używające narzędzi 
ciągnionych. Taki system powinien 
przyczyniać się do dostosowania zdolności 
połowowej flot w przypadku stwierdzenia 
wystąpienia nadmiernej eksploatacji oraz
do osiągania 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.

Or. fr

Poprawka 82
Luís Paulo Alves
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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 przekazywalnych koncesji 
połowowych stosowany na zasadzie 
dobrowolności w poszczególnych 
państwach członkowskich i obowiązujący
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.

Or. pt

Poprawka 83
Luís Paulo Alves
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) mając na uwadze, że ewentualne 
wdrożenie przekazywalnych koncesji 
połowowych doprowadzi w sposób 
nieunikniony do prywatyzacji i 
komercjalizacji możliwości rybołówstwa 
oraz do jego koncentracji w 
przedsiębiorstwach i na jednostkach 
pływających o większych rozmiarach 
konieczne jest zabezpieczenie i ochrona 
rybołówstwa łodziowego i przybrzeżnego, 
które w pierwszym rzędzie odpowiadają za 
miejsca pracy i działalność gospodarczą 
na obszarach przybrzeżnych.  

Or. pt

Poprawka 84
Alain Cadec

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.

skreślony

Or. fr

Poprawka 85
Luís Paulo Alves
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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 
przekazywalne i możliwe do oddania w 
dzierżawę zgodnie z systemem określonym 
w poszczególnych państwach 
członkowskich i w ramach wspólnej 
polityki rybołówstwa w celu 
zdecentralizowania zarządzania 
uprawnieniami do połowów w kierunku 
sektora rybołówstwa i dopilnowania, by 
rybacy opuszczający sektor nie 
potrzebowali publicznej pomocy 
finansowej.

Or. pt

Poprawka 86
Alain Cadec

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.

skreślony

Or. fr

Poprawka 87
Luís Paulo Alves
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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 dobrowolny charakter
systemu przekazywalnych koncesji 
połowowych w poszczególnych państwach 
członkowskich. System przekazywalnych 
koncesji połowowych powinien mieć 
zastosowanie do stad, dla których 
przydzielone zostały uprawnienia do 
połowów.

Or. pt

Poprawka 88
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Uwzględniając fakt, że w regionach 
najbardziej oddalonych uprawia się 
głównie tradycyjne łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne, zapewnienie odpowiedniego 
systemu zarządzania zdolnością połowową 
flot zarejestrowanych w portach tych 
regionów należy pozostawić odpowiednim 
organom regionalnym.

Or. fr

Poprawka 89
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Państwa członkowskie powinny 
zarządzać zgromadzonymi danymi oraz 
udostępniać je użytkownikom końcowym 
danych naukowych w oparciu o wieloletni 
program Unii. Państwa członkowskie 
powinny także współpracować ze sobą w 
celu koordynacji działalności w zakresie 
gromadzenia danych. W stosownych 
przypadkach państwa członkowskie 
powinny również współpracować w
zakresie gromadzenia danych z państwami 
trzecimi w obrębie tego samego basenu 
morza.

(36) Państwa członkowskie powinny 
zarządzać zgromadzonymi danymi oraz 
udostępniać je użytkownikom końcowym 
danych naukowych w oparciu o wieloletni 
program Unii. Państwa członkowskie 
powinny także współpracować ze sobą w 
celu koordynacji działalności w zakresie 
gromadzenia danych. W stosownych 
przypadkach państwa członkowskie 
powinny również współpracować w 
zakresie gromadzenia danych z państwami 
trzecimi w obrębie tego samego basenu 
morza, w miarę możliwości w ramach 
ustanowionego w tym celu organu 
regionalnego.

Or. fr

Poprawka 90
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Wiedza naukowa na temat 
rybołówstwa ukierunkowana na politykę
powinna zostać wzmocniona poprzez 
przyjmowane na poziomie krajowym 
programy gromadzenia danych naukowych 
na temat rybołówstwa i programy badań i 
innowacji w zakresie rybołówstwa w 
koordynacji z innymi państwami 
członkowskimi oraz za pomocą unijnych 
narzędzi badań i innowacji.

(37) Wiedza naukowa na temat 
rybołówstwa powinna zostać wzmocniona 
poprzez przyjmowane na poziomie 
krajowym programy gromadzenia danych 
naukowych na temat rybołówstwa i 
programy badań i innowacji w zakresie 
rybołówstwa w koordynacji z innymi 
państwami członkowskimi, za pomocą 
unijnych narzędzi badań i innowacji oraz 
wzmocnienia zasobów ludzkich, 
poszerzenia wiedzy fachowej i zwiększenia 
wsparcia finansowego Unii.

Or. fr



AM\905399PL.doc 21/61 PE491.301v01-00

PL

Poprawka 91
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) W przypadku zawierania 
porozumień w sprawie zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem z krajami 
trzecimi mającymi wspólny basen morski z 
regionami najbardziej oddalonymi, Unia 
musi dopilnować sprawiedliwego 
rozdziału zasobów, wspierającego rozwój 
sektora rybołówstwa w tych regionach.

Or. fr

Poprawka 92
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41a) Należy zagwarantować przejrzyste 
ramy dla wszelkich konsultacji w 
dziedzinie rybołówstwa prowadzonych 
między Unią i sąsiadującymi krajami 
trzecimi w celu dokonania wymiany i 
rozdziału uprawnień do połowów lub 
przyznania dostępu do wzajemnych wód 
dla ich statków.

Or. fr

Poprawka 93
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 45 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Działalność w zakresie akwakultury w 
Unii jest uwarunkowana różnymi 
czynnikami w poszczególnych państwach, 
dotyczącymi m.in. zezwoleń dla 
podmiotów gospodarczych. Należy
opracować strategiczne wytyczne unijne 
dla krajowych planów strategicznych w 
celu poprawy konkurencyjności sektora 
akwakultury, wsparcia jego rozwoju i 
innowacyjności oraz promowania 
działalności gospodarczej, dywersyfikacji i 
poprawy jakości życia na obszarach 
przybrzeżnych i wiejskich, jak również 
mechanizmy wymiany informacji i 
najlepszych praktyk między państwami 
członkowskimi poprzez otwartą metodę 
koordynacji krajowych środków 
dotyczących bezpieczeństwa działalności 
gospodarczej, dostępu do wód i przestrzeni 
Unii oraz administracyjnego uproszenia 
procesu wydawania licencji.

(45) Ponieważ działalność w zakresie 
akwakultury w Unii jest uwarunkowana 
różnymi czynnikami w poszczególnych 
państwach, dotyczącymi m.in. zezwoleń 
dla podmiotów gospodarczych, należy
uprościć i zharmonizować proces
wydawania licencji.  Należy opracować 
strategiczne wytyczne unijne dla 
krajowych planów strategicznych w celu 
poprawy konkurencyjności sektora 
akwakultury, wsparcia jego rozwoju i 
innowacyjności oraz promowania 
działalności gospodarczej, dywersyfikacji i 
poprawy jakości życia na obszarach 
przybrzeżnych i wiejskich, jak również 
mechanizmy wymiany informacji i 
najlepszych praktyk między państwami 
członkowskimi poprzez otwartą metodę 
koordynacji krajowych środków 
dotyczących bezpieczeństwa działalności 
gospodarczej, dostępu do wód i przestrzeni 
Unii

Or. fr

Poprawka 94
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Konieczne jest zwiększenie 
konkurencyjności unijnego sektora 
rybołówstwa i akwakultury oraz wezwanie 
do uproszczenia w celu lepszego 
zarządzania działalnością sektora w 
zakresie produkcji i wprowadzania do 
obrotu; wspólna organizacja rynków dla 
produktów rybołówstwa i akwakultury 
powinna zapewniać równe szanse dla 
wszystkich produktów rybołówstwa i 

(47) Konieczne jest zwiększenie 
konkurencyjności unijnego sektora 
rybołówstwa i akwakultury oraz wezwanie 
do uproszczenia w celu lepszego 
zarządzania działalnością sektora w 
zakresie produkcji i wprowadzania do 
obrotu; wspólna organizacja rynków dla 
produktów rybołówstwa i akwakultury 
powinna zapewniać równe szanse dla 
wszystkich produktów rybołówstwa i 
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akwakultury wprowadzanych do obrotu w
Unii, umożliwiać konsumentom 
dokonywanie bardziej świadomych 
wyborów oraz wspierać odpowiedzialną 
konsumpcję, a także zwiększać wiedzę 
ekonomiczną i zrozumienie unijnych 
rynków w całym łańcuchu dostaw.

akwakultury wprowadzanych do obrotu
baz względu na to, czy pochodzą one z
Unii czy też z krajów trzecich, umożliwiać 
konsumentom dokonywanie bardziej 
świadomych wyborów oraz wspierać 
odpowiedzialną konsumpcję, a także 
zwiększać wiedzę ekonomiczną i 
zrozumienie unijnych rynków w całym 
łańcuchu dostaw. Istotne jest, aby przepisy 
w zakresie wspólnej organizacji rynku 
produktów rybołówstwa i akwakultury 
uzależniały przywóz produktów 
rybołówstwa i akwakultury od 
przestrzegania uznanych na szczeblu 
międzynarodowym norm społecznych i 
środowiskowych.

Or. fr

Poprawka 95
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Konieczne jest zwiększenie 
konkurencyjności unijnego sektora 
rybołówstwa i akwakultury oraz wezwanie 
do uproszczenia w celu lepszego 
zarządzania działalnością sektora w 
zakresie produkcji i wprowadzania do 
obrotu; wspólna organizacja rynków dla 
produktów rybołówstwa i akwakultury 
powinna zapewniać równe szanse dla 
wszystkich produktów rybołówstwa i 
akwakultury wprowadzanych do obrotu w 
Unii, umożliwiać konsumentom 
dokonywanie bardziej świadomych 
wyborów oraz wspierać odpowiedzialną 
konsumpcję, a także zwiększać wiedzę 
ekonomiczną i zrozumienie unijnych 
rynków w całym łańcuchu dostaw.

(47) Konieczne jest zwiększenie 
konkurencyjności unijnego sektora 
rybołówstwa i akwakultury oraz wezwanie 
do uproszczenia w celu lepszego
zarządzania działalnością sektora w 
zakresie produkcji i wprowadzania do 
obrotu przy jednoczesnym zapewnieniu 
wzajemności w wymianie handlowej z 
państwami trzecimi, aby zagwarantować 
równe warunki na rynku Unii 
Europejskiej nie tylko w zakresie 
zrównoważonego rozwoju połowów, lecz 
także kontroli sanitarnej; wspólna 
organizacja rynków dla produktów 
rybołówstwa i akwakultury powinna 
ponadto zapewniać równe szanse dla 
wszystkich produktów rybołówstwa i 
akwakultury wprowadzanych do obrotu w 
Unii, umożliwiać konsumentom 
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dokonywanie bardziej świadomych 
wyborów oraz wspierać odpowiedzialną 
konsumpcję, a także zwiększać wiedzę 
ekonomiczną i zrozumienie unijnych 
rynków w całym łańcuchu dostaw.

Or. pt

Poprawka 96
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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 dwóch nowych 
komitetów doradczych i zmiany obszarów 
kompetencji istniejących komitetów 
doradczych, w szczególności 
uwzględniając specyfikę Morza Czarnego 
i regionów najbardziej oddalonych.

Or. fr

Poprawka 97
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54a) uważa, że zgodnie z wytycznymi 
Komisji Europejskiej dotyczącymi zasady 
regionalizacji i zasady pomocniczości oraz 
w celu pełniejszego włączenia 
zainteresowanych stron musi zostać 
utworzony regionalny komitet doradczy 
ds. regionów najbardziej oddalonych ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na 
delikatny charakter specyfiki tych 
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regionów.  

Or. pt

Poprawka 98
Rosa Estaràs Ferragut

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 
gwarantuje eksploatację żywych zasobów 
wodnych zapewniającą rybołówstwo i 
akwakulturę w zrównoważonych 
warunkach środowiskowych, 
gospodarczych i społecznych poprzez 
wspieranie konkurencyjności sektora, jak 
również ochrony socjalnej oraz poprawy w 
zakresie zatrudnienia i jakości życia na 
obszarach połowowych i objętych 
akwakulturą.

Or. es

Uzasadnienie

Aspekty społeczno-gospodarcze powinny odgrywać nie jedynie drugorzędną, lecz bardziej 
istotną rolę w ramach celów wspólnej polityki rybołówstwa.

Poprawka 99
Luís Paulo Alves

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 

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

oraz przyczyniała się do stabilności
społeczności rybackich różnych obszarów 
europejskich i bezpieczeństwa dostaw 
żywności.

Or. pt

Poprawka 100
Rosa Estaràs Ferragut

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 
podejście ostrożnościowe i ma na celu 
dopilnować, by – tam, gdzie to możliwe –
eksploatacja żywych zasobów morza 
odbudowała i zachowała populacje 
poławianych gatunków w pobliżu
poziomów pozwalających wytworzyć 
maksymalny podtrzymywalny połów do 
2020 r.

Or. es

Uzasadnienie

Proponowany przez Komisję cel maksymalnego zrównoważonego połowu jest nierealistyczny 
i może prowadzić do bolesnych dostosowań w zakresie floty, konieczne byłoby zatem 
wyznaczenie celów bardziej osiągalnych.

Poprawka 101
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wspólna polityka rybołówstwa stosuje 
wobec zarządzania rybołówstwem 

2. Wspólna polityka rybołówstwa stosuje 
wobec zarządzania rybołówstwem 
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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.

podejście ostrożnościowe i ma na celu
zachowanie lub odbudowę populacji
poławianych gatunków na poziomach
pozwalających wytworzyć maksymalny 
podtrzymywalny połów do 2020 r.

Or. fr

Poprawka 102
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Wspólna polityka rybołówstwa wdraża 
podejście ekosystemowe jako podstawową 
zasadę w celu zapewnienia 
zrównoważonego rozwoju rybołówstwa z 
uwzględnieniem dostępnych zasobów i 
zasady równości szans oraz w celu 
zapewnienia ograniczenia skutków 
działalności połowowej dla ekosystemu 
morskiego.

Or. pt

Poprawka 103
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Powinna istnieć możliwość 
wykorzystania zgromadzonego 
doświadczenia zawodowego i tradycji 
istniejących w strefach połowowych, 
w celu utworzenia nowych specjalności 
z myślą o trwałym rozwoju i poprawie 
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jakości życia w tych strefach oraz 
o przyciągnięciu młodych ludzi do tej 
dziedziny działalności.

Or. ro

Poprawka 104
James Nicholson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Wspólna polityka rybołówstwa popiera 
politykę zregionalizowaną, aby umożliwić 
państwom członkowskim opracowywanie i 
wdrażanie planów zarządzania.

Or. en

Poprawka 105
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 3 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) eliminuje niechciane połowy stad 
handlowych i niehandlowych i stopniowo 
zapewnia wyładunek wszystkich połowów 
takich stad, konieczna przy tym jest 
wypłata odszkodowań dla podmiotów 
znajdujących się niżej w łańcuchu dostaw 
z powodu trudności wynikłych z polityki 
zakazu odrzutów;

Or. pt

Poprawka 106
Alain Cadec
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 3 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) istotnie ogranicza niechciane połowy 
stad handlowych;

Or. fr

Poprawka 107
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 3 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) zapobiega niechcianym połowom stad 
handlowych i zmniejsza je oraz stopniowo 
zapewnia wyładunek wszystkich połowów 
takich stad;

Or. es

Uzasadnienie

Należy zapobiegać niechcianym połowom i je zmniejszać.

Poprawka 108
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 3 – ustęp 1 – 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 
działalności połowowej w ramach 
rentownego i konkurencyjnego przemysłu 
rybnego, przy zapewnieniu warunków 
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zrównoważonej konkurencji w ramach 
wymiany produktów rybołówstwa i 
akwakultury z krajami trzecimi;

Or. fr

Poprawka 109
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 3 – ustęp 1 – 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 
działalności połowowej w ramach 
zrównoważonego i konkurencyjnego 
przemysłu rybnego, z uwzględnieniem 
bezwzględnej konieczności zabezpieczenia 
przyszłości sektora;

Or. pt

Poprawka 110
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 3 – ustęp 1 – 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 zrównoważonej i
efektywnej w sensie społeczno-
gospodarczym działalności połowowej w 
ramach rentownego i konkurencyjnego 
przemysłu rybnego;

Or. es

Poprawka 111
Rosa Estaràs Ferragut
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 3 – ustęp 1 – 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 dzięki 
uwzględnianiu trudności spowodowanych 
uwarunkowaniami gospodarczymi, 
społecznymi i geograficznymi, takimi jak 
wyspiarski charakter i znaczne oddalenie;

Or. es

Poprawka 112
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 3 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) uznaje znaczenie tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego 
oraz połowu skorupiaków dla 
powstrzymania odpływu mieszkańców, 
tworzenia dobrobytu i zapewnienia 
zrównoważonego modelu eksploatacji.

Or. es

Poprawka 113
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jasno zdefiniowany zakres obowiązków 
na poziomie unijnym, krajowym, 
regionalnym i lokalnym;

a) jasno zdefiniowany zakres obowiązków 
na poziomie unijnym, krajowym, 
regionalnym i lokalnym dla zapewnienia 
zdecentralizowanego zarządzania z bliska 
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uwzględniającego rzeczywistą sytuację i 
cechy szczególne poszczególnych państw, 
stref połowów, flot i zasobów połowowych;

Or. pt

Poprawka 114
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 4 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) uwzględnianie specyfiki 
poszczególnych obszarów połowowych
poprzez podejście zregionalizowane;

Or. es

Poprawka 115
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ustanowienie środków zgodnie z 
najlepszym dostępnym doradztwem 
naukowym;

b) ustanowienie środków zgodnie z 
najlepszym dostępnym doradztwem 
naukowym poprzez, w razie konieczności, 
stopniowe wprowadzanie tych zmian lub 
poprzez okresy przejściowe;

Or. es

Poprawka 116
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 4 – ustęp 1 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) duże zaangażowanie zainteresowanych 
stron, w szczególności poprzez komitety 
doradcze, na wszystkich etapach od 
opracowania po wdrożenie środków;

Or. fr

Poprawka 117
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 4 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 118
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 5 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „wody Unii” oznaczają wody 
podlegające suwerenności lub jurysdykcji 
państw członkowskich, z wyjątkiem wód 
sąsiadujących z terytoriami wymienionymi 
w załączniku II do Traktatu;

poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. fr
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Poprawka 119
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 5 – ustęp 1 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „żywe zasoby morza” oznaczają 
dostępne, żywe morskie gatunki wodne, w 
tym gatunki anadromiczne i katadromiczne 
na wszystkich etapach ich cyklu życia;

– „żywe zasoby morza” oznaczają 
dostępne, żywe morskie gatunki wodne;

Or. fi

Uzasadnienie

Gatunki anadromiczne, które rozmnażają się w wodzie słodkiej, nie są, właściwie rzecz 
biorąc, żywym zasobem morza.

Poprawka 120
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 5 – ustęp 1 – 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 
1967/200634, które posiadacz może 
przenieść na innych kwalifikujących się 
posiadaczy takich przekazywalnych 
koncesji połowowych;

skreślone

Or. fr
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Poprawka 121
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część I – artykuł 5 – ustęp 1 – tiret dwudzieste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– „tradycyjne łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne” oznacza rybołówstwo 
praktykowane przez statki o długości 
poniżej 15 metrów lub wypływające w 
morze na mniej niż 24 godziny.

Or. es

Poprawka 122
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część II – artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W pasach wodnych do 100 mil morskich 
od linii podstawowej oraz w wodach 
okalających łowiska i góry podwodne 
znajdujących się w odległości ponad 100 
mil morskich od Azorów, Madery i Wysp 
Kanaryjskich od dnia 1 stycznia 2013 r. do 
dnia 31 grudnia 2022 r. państwa 
członkowskie są uprawnione do 
ograniczenia rybołówstwa do statków 
rybackich zarejestrowanych w portach tych 
wysp. Obsługa techniczna dostępu do 
statków unijnych, które tradycyjnie łowią 
na tych wodach, zostaje obwarowana 
wymogiem zrównoważonego rozwoju 
zasobów rybołówstwa. Państwa 
członkowskie informują Komisję o 
ograniczeniach ustanowionych na 
podstawie niniejszego ustępu.

Or. pt
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Poprawka 123
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część II – artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 124
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część II – artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

statki nie przekraczają tradycyjnie 
wykorzystywanych nakładów 
połowowych. Państwa członkowskie 
informują Komisję o ograniczeniach 
ustanowionych na podstawie niniejszego 
ustępu.

Or. fr

Poprawka 125
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – artykuł 7 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) przyjmowanie środków dotyczących 
obowiązku wyładowania wszystkich 
połowów;

g) przyjmowanie środków 
umożliwiających istotne ograniczenie 
niechcianych połowów stad handlowych; 

Or. fr

Poprawka 126
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł II – 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. Jako priorytetowe ustanawia się plany 
wieloletnie, w których przewidziano środki 
ochronne mające na celu zachowanie lub 
odbudowę stad na poziomach
umożliwiających uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu.

Or. fr

Poprawka 127
James Nicholson
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł II – artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Plany wieloletnie opierają się na
najlepszych dostępnych danych 
naukowych i stosują podejście 
ostrożnościowe w razie ograniczenia 
dostępnych danych i metod oceny oraz 
wszystkie określone ilościowo źródła 
niepewności w sposób rzetelny naukowo.

Or. en

Uzasadnienie

Plany wieloletnie opierają się na podejściu ostrożnościowym jedynie w przypadku braku 
najlepszych dostępnych danych naukowych.

Poprawka 128
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł II – artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Podczas projektowania i wdrażania
planów wieloletnich bierze się pod uwagę 
konieczność stopniowego dokonywania 
odpowiednich dostosowań, przy unikaniu 
narzucania nadmiernie krótkich terminów 
z wyjątkiem nagłych przypadków, i po 
sporządzeniu badania wpływu społeczno-
gospodarczego, do którego mogą 
nieustannie wnosić wkład zaangażowane 
podmioty.

Or. es

Poprawka 129
Rosa Estaràs Ferragut
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł II – artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W planach wieloletnich przewiduje się 
dostosowanie wskaźnika śmiertelności 
połowowej, aby w rezultacie taki wskaźnik 
zapewniał odbudowę i zachowanie 
poziomów wszystkich stad w pobliżu
poziomów umożliwiających uzyskanie 
maksymalnego podtrzymywalnego połowu 
w miarę możliwości do 2020 r.

Or. es

Poprawka 130
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł II – artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W planach wieloletnich przewiduje się 
dostosowanie wskaźnika śmiertelności 
połowowej, aby w rezultacie taki wskaźnik 
zapewniał odbudowę i zachowanie 
poziomów wszystkich stad na poziomach 
umożliwiających uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu do 2020 r.

Or. fr

Poprawka 131
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł II – artykuł 10 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W planach wieloletnich przewiduje się 
dostosowanie wskaźnika śmiertelności 
połowowej, aby w rezultacie taki wskaźnik
miał na celu zapewnienie odbudowy i 
zachowania poziomów wszystkich stad
handlowych powyżej poziomów 
umożliwiających uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu do 2015 r.

Or. en

Uzasadnienie

Osiągnięcie maksymalnego podtrzymywalnego połowu do 2015 r. jest nierealne i powinno 
zostać zastąpione fMSY do 2015 r. i bMSY w miarę możliwości później.

Poprawka 132
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł II – 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 w pobliżu poziomów 
umożliwiających uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu, w planach 
wieloletnich przewiduje się środki 
ostrożności zapewniające porównywalny 
poziom ochrony odpowiednich stad.

Or. es

Poprawka 133
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł II – artykuł 10 – ustęp 2
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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 na poziomach 
umożliwiających uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu, w planach 
wieloletnich przewiduje się środki 
ostrożności zapewniające porównywalny 
poziom ochrony odpowiednich stad.

Or. fr

Poprawka 134
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł II – artykuł 11 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wyraźne ramy czasowe na osiągnięcie 
wymiernych celów;

d) wyraźne i realistyczne ramy czasowe na 
osiągnięcie wymiernych celów;

Or. en

Poprawka 135
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł II – artykuł 11 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) środki techniczne obejmujące środki 
dotyczące eliminacji niechcianych 
połowów;

e) środki techniczne obejmujące środki 
dotyczące istotnego ograniczenia 
niechcianych połowów;

Or. fr
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Poprawka 136
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł II – artykuł 11 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

g) środki i cele szczególne dotyczące 
słodkowodnego etapu cyklu życia 
gatunków anadromicznych i 
katadromicznych; szczególne środki w celu 
zdefiniowania zrównoważonego połowu 
gatunków anadromicznych w zależności 
od stada;

Or. en

Uzasadnienie

Wielogatunkowy połów gatunków anadromicznych nie jest selektywny i wobec tego należy 
zwrócić szczególną uwagę na jego ograniczenie i środki, dzięki którym WPRyb może 
zapewnić żywotność różnych stad.

Poprawka 137
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł II – artykuł 11 – ustęp 1 – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) środki mające na celu złagodzenie 
skutków społeczno-gospodarczych 
wynikłych z ich stosowania.

Or. es

Poprawka 138
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł II – artykuł 11 – ustęp 1 – litera j a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) mechanizm reagowania na 
nieprzewidziane sytuacje.

Or. en

Uzasadnienie

Zarządzanie zasobami biologicznymi danego regionu może ulec zmianie w stosunkowo 
krótkim czasie, zarówno na lepsze, jak i na gorsze. Potwierdza to doświadczenie regionów 
związane z planami wieloletnimi, które ze względu na obecnie obowiązujące nieelastyczne 
przepisy nie są dostosowane do sytuacji związanej z zasobami oraz możliwości ich 
eksploatacji.

Poprawka 139
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł II – artykuł 14 – ustęp 1 – 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 stad na poziomach
umożliwiających uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu poprzez 
poprawę selekcji rozmiaru i w stosownych 
przypadkach selekcji gatunku;

Or. fr

Poprawka 140
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł II – artykuł 14 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) uwzględniają skutki społeczno-
ekonomiczne przyjęcia tych środków.
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Or. es

Poprawka 141
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł II – artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. fr

Poprawka 142
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł II – 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 2024 r.:

Or. es

Uzasadnienie

Wyeliminowanie odrzutów powinno być poprzedzone co najmniej dziesięcioletnim okresem 
przejściowym, tak aby statki miały wystarczająco dużo czasu na dodanie bardziej 
selektywnych narzędzi połowowych.

Poprawka 143
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł II – 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 2025 r.: 
dorsz, morszczuk, sola;
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Or. es

Uzasadnienie

Wyeliminowanie odrzutów powinno być poprzedzone co najmniej dziesięcioletnim okresem 
przejściowym, tak aby statki miały wystarczająco dużo czasu na dodanie bardziej 
selektywnych narzędzi połowowych.

Poprawka 144
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł II – 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 2026 r.: 
łupacz, witlinek, smuklica, żabnicowate, 
gładzica, molwa, czarniak, rdzawiec, 
złocica, turbot, nagład, molwa niebieska, 
pałasz czarny, buławik czarny, gardłosz 
atlantycki, halibut niebieski, brosma, 
karmazyn.

Or. es

Uzasadnienie

Wyeliminowanie odrzutów powinno być poprzedzone co najmniej dziesięcioletnim okresem 
przejściowym, tak aby statki miały wystarczająco dużo czasu na dodanie bardziej 
selektywnych narzędzi połowowych. Wyeliminowanie odrzutów nie powinno dotyczyć 
gatunków objętych całkowitym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami.

Poprawka 145
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł II – artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
Istotne ograniczenie niechcianych 
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połowów stad handlowych
1. Parlament Europejski i Rada, przy 
uwzględnieniu opinii STECF, właściwych 
komitetów doradczych oraz wyników 
oceny wpływu służącej analizie przyczyn 
niechcianych połowów, ustalają cele 
służące znacznemu ograniczeniu 
niechcianych połowów stad handlowych 
będących przedmiotem zarządzania, 
biorąc pod uwagę specyfikę 
poszczególnych łowisk. Cele te mogą być 
wyszczególnione w planach wieloletnich w 
podziale na łowiska lub na obszary 
regionalne.
2. Ustanawia się minimalne rozmiary 
odniesienia do celów ochrony oparte na 
najlepszym dostępnym doradztwie 
naukowym dla stad ryb określonych w ust. 
1. Połowy z takich stad ryb, których 
rozmiar jest mniejszy od minimalnego 
rozmiaru odniesienia do celów ochrony 
mogą być sprzedawane jedynie do celów 
innych niż spożycie przez ludzi lub 
przekazane zatwierdzonym organizacjom 
charytatywnym.

Or. fr

Poprawka 146
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł II – artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr
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Poprawka 147
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł II – artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Każde państwo członkowskie decyduje 
o sposobie przypisywania przyznanych 
temu państwu uprawnień do połowów 
statkom pływającym pod banderą tego 
państwa, zgodnie z prawem 
wspólnotowym. Państwo członkowskie 
informuje Komisję o metodzie przydziału.

Or. fr

Uzasadnienie

Ta poprawka towarzyszy usunięciu Tytułu IV wprowadzającego przekazywalne koncesje 
połowowe. Należy pozostawić państwom członkowskim możliwość wyboru metody przydziału 
przyznanych temu państwu uprawnień do połowów, zgodnie z zasadą pomocniczości. Pozwoli 
to państwom członkowskim, które sobie tego życzą, na ustanowienie systemu przekazywalnych 
koncesji połowowych.

Poprawka 148
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł III – rozdział I – artykuł 17 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki ochronne przyjmowane zgodnie z 
planami wieloletnimi

Środki ochronne i środki techniczne 
ustanowione na poziomie regionalnym

Or. fr

Poprawka 149
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł III – rozdział I – artykuł 17 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W celu ustanowienia lub realizacji 
planów wieloletnich ustanowionych na 
podstawie art. 9, 10 i 11 państwa 
członkowskie posiadające bezpośrednie 
interesy na danym łowisku uczestniczą, w
wścisłej współpracy z komitetami 
doradczymi, w opracowywaniu 
dostosowanych do specyfiki 
poszczególnych łowisk środków 
technicznych lub ochronnych.

Or. fr

Poprawka 150
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł III – rozdział I – artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana z „mogą zostać upoważnione” na „upoważnia się” ma zasadnicze znaczenie dla 
istotnej regionalizacji oraz dla przekazania państwom członkowskim i ich regionom 
uprawnień do przyjmowania własnych środków ochronnych.
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Poprawka 151
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł III – rozdział I – artykuł 17 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie posiadające 
bezpośrednie interesy na danym łowisku
dopilnowują, w ścisłej współpracy z 
komitetami doradczymi, aby środki 
ochronne lub środki techniczne:

Or. fr

Poprawka 152
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł III – rozdział I – artykuł 17 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) uwzględniały wnioski złożone przez 
Regionalne Komitety Doradcze.

Or. es

Poprawka 153
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł III – rozdział I – 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 

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w 
celu sprecyzowania środków ochronnych 
w przypadku łowisk objętych planem 
wieloletnim, z uwzględnieniem wniosków 
złożonych przez Regionalne Komitety 
Doradcze, jeżeli państwa członkowskie 
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nie zgłoszą tych środków Komisji w 
terminie trzech miesięcy po dacie wejścia 
w życie planu wieloletniego.

upoważnione do przyjmowania środków 
zgodnie z art. 17 nie zgłoszą tych środków 
Komisji w terminie określonym w
poszczególnych planach wieloletnich.

Or. es

Poprawka 154
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł III – rozdział I – artykuł 20 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 55, z 
uwzględnieniem wniosków złożonych 
przez Regionalne Komitety Doradcze, w 
celu sprecyzowania środków ochronnych 
w przypadku łowisk objętych planem 
wieloletnim, jeżeli

Or. es

Poprawka 155
James Nicholson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł III – rozdział II – artykuł 21 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 156
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł III – rozdział II – artykuł 21 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) uwzględniały wnioski złożone przez 
Regionalne Komitety Doradcze.

Or. es

Poprawka 157
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł III – rozdział II – artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia
aktów delegowanych zgodnie z art. 55 w 
celu określenia środków technicznych 
objętych ramami środków technicznych, z 
uwzględnieniem wniosków złożonych 
przez Regionalne Komitety Doradcze, 
jeżeli państwa członkowskie upoważnione 
do przyjmowania środków zgodnie z art. 
21 nie zgłoszą tych środków Komisji w 
terminie trzech miesięcy po dacie wejścia 
w życie ram środków technicznych.

Or. es

Poprawka 158
Rosa Estaràs Ferragut
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł III – rozdział II – artykuł 24 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 159
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł IV – artykuł 26 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki państw członkowskich w strefie 12 
mil morskich

Środki państw członkowskich w strefie 12 
mil morskich oraz w strefie 100 mil 
morskich wokół regionów najbardziej 
oddalonych.

Or. fr

Poprawka 160
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł IV – artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie może podjąć 
niedyskryminacyjne środki na rzecz 
ochrony stad i zarządzania nimi oraz w 
celu zminimalizowania wpływu połowów 

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

na ochronę morskich ekosystemów w 
strefie 12 mil morskich od linii 
podstawowej i w strefie 100 mil morskich 
wokół regionów najbardziej oddalonych w 
granicach ich wyłącznej strefy 
ekonomicznej, pod warunkiem że Unia nie 
przyjęła środków ukierunkowanych w 
szczególności na ochronę i zarządzanie w 
odniesieniu do tej strefy. Środki państwa 
członkowskiego są zgodne z celami 
określonymi w art. 2 i 3 i nie mniej 
rygorystyczne niż środki istniejące w 
prawodawstwie unijnym.

Or. fr

Poprawka 161
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Usunięciu przekazywalnych koncesji połowowych towarzyszy nowy ustęp do art. 16, który 
pozostawia państwom członkowskim możliwość wyboru metody przydziału przyznanych temu 
państwu uprawnień do połowów, zgodnie z zasadą pomocniczości. Pozwoli to państwom 
członkowskim, które sobie tego życzą, na ustanowienie systemu przekazywalnych koncesji 
połowowych.

Poprawka 162
James Nicholson

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 163
Luís Paulo Alves

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 164
Patrice Tirolien

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wszystkich statków rybackich o 
całkowitej długości co najmniej 15
metrów; et
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Or. fr

Poprawka 165
Patrice Tirolien

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 166
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć 
system przekazywalnych koncesji 
połowowych na wszystkie statki 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i 
informują o tym Komisję.

Or. es

Poprawka 167
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Systemu przekazywalnych koncesji 
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połowowych nie stosuje się w regionach 
najbardziej oddalonych, jednakże 
właściwe władze regionalne muszą 
opracować system zarządzania zdolnością 
połowową flot i przedłożyć go do 
zatwierdzenia przez Komisję. 

Or. fr

Poprawka 168
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Systemu przekazywalnych koncesji 
połowowych nie stosuje się w regionach 
najbardziej oddalonych

Or. fr

Poprawka 169
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część IV – artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przekazywalne koncesje połowowe nie 
mają zastosowania do stad gatunków 
anadromicznych.

Or. fi

Poprawka 170
James Nicholson

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

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

4. Przekazywalne koncesje połowowe 
mogą zostać przydzielone przez państwo 
członkowskie właścicielowi statku 
rybackiego, który prowadzi aktywną 
działalność połowową, pływającego pod 
banderą tego państwa członkowskiego 
bądź osobom prawnym lub fizycznym, 
które prowadzą aktywną działalność 
połowową w tym państwie członkowskim,
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.

Or. en

Uzasadnienie

Handel przekazywalnymi koncesjami połowowymi powinien być możliwy wyłącznie między 
rybakami prowadzącymi aktywną działalność połowową w danym państwie członkowskim.

Poprawka 171
James Nicholson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Podczas wprowadzania systemu 
przekazywalnych koncesji połowowych 
państwa członkowskie powinny 
dostosować swoje własne przepisy do 
ochrony interesów rybołówstwa 
przybrzeżnego oraz do ochrony przed 
negatywnymi aspektami tego systemu, 
takimi jak nadmierna koncentracja lub 
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spekulacje.

Or. en

Uzasadnienie

Koncentracja koncesji połowowych i spekulacje koncesjami połowowymi, a także brak 
ochrony interesów rybołówstwa przybrzeżnego na szczeblu regionalnym stanowią rzeczywiste 
zagrożenie właściwego funkcjonowania systemu przekazywalnych koncesji połowowych.

Poprawka 172
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część V – artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Poprawka 173
Alain Cadec

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 
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 

skreślony
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połowowych.

Or. fr

Poprawka 174
Alain Cadec

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.

skreślony

Or. fr

Poprawka 175
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część XII – artykuł 52 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komitet doradczy, który zostanie 
stworzony dla regionów najbardziej 
oddalonych, będzie składał się z 3 sekcji: 
sekcja Karaibów obejmująca Gwadelupę, 
Martynikę i Gujanę Francuską; sekcja 
południowo-zachodniego basenu Oceanu 
Indyjskiego obejmująca Reunion i 
Majottę oraz sekcja Makaronezji 
obejmująca Wyspy Kanaryjskie, Azory i 
Maderę

Or. fr
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Poprawka 176
Rosa Estaràs Ferragut

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 
odpowiadają w rozsądnym terminie na 
wszelkie zalecenia, sugestie lub informacje 
otrzymane na podstawie ust. 1 i przy 
podejmowaniu decyzji uwzględniają 
wnioski złożone przez Regionalne 
Komitety Doradcze.

Or. es

Poprawka 177
Riikka Manner

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, 
stowarzyszenia broniące ujść rzek
i naturalnych cieków wodnych i inne 
grupy interesu, których dotyczy wspólna 
polityka rybołówstwa.

Or. fi

Poprawka 178
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część XII – artykuł 54 – ustęp 1
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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 głównie
z organizacji reprezentujących podmioty 
gospodarcze z sektora rybołówstwa; w ich 
skład wchodzą również inne grupy 
interesu, których dotyczy wspólna polityka 
rybołówstwa.

Or. fr

Poprawka 179
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tabela – tytuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Morze Czarne
Obszar kompetencji – podobszar 
geograficzny GFCM zdefiniowany w 
rezolucji GFCM/33/2009/2

Or. en


