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POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o wprowadzenie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Projekt rezolucji ustawodawczej
odniesienie 1a (nowe)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

– uwzględniając art. 349 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Or. fr

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Położenie geograficzne regionów 
najbardziej oddalonych i specyfika 
sektora rybołówstwa w tych regionach 
wymagają, aby wspólna polityka 
rybołówstwa i związane z nią fundusze 
mogły być dostosowywane do specyfiki, 
utrudnień, kosztów dodatkowych i realiów 
właściwych dla tych regionów, różniących 
się gruntownie od pozostałej części Unii 
Europejskiej. Należałoby w tym 
kontekście stosować art. 349, aby dążyć do
celów właściwych dla tych regionów i 
zapewnić zrównoważony rozwój ich 
sektorów rybołówstwa, ponieważ 
rozporządzenie nie jest dostosowane do 
specyfiki tych regionów.

Or. fr

Poprawka 4

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 
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 

(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 
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 
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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 
zakresie ochrony i współpracy 
wynikającymi z wymienionych 
instrumentów międzynarodowych.

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. W tym kontekście 
utworzenie komitetu doradczego ds. 
regionów najbardziej oddalonych, 
złożonego z trzech podkomitetów (ds. wód 
południowo-zachodnich, ds. wód 
południowo-zachodniej części Oceanu 
Indyjskiego i ds. wód basenu Antyli-
Gujany), mogłoby także umożliwić 
wniesienie pozytywnego wkładu w 
osiąganie tych celów na wodach 
międzynarodowych, gdzie przełowienie i 
nielegalne połowy stanowią rzeczywisty 
problem na skalę światową. Wspólna 
polityka rybołówstwa powinna przyczyniać 
się do właściwego wywiązywania się przez 
Unię z jej zobowiązań międzynarodowych 
wynikających z powyższych instrumentów 
międzynarodowych. Jeżeli państwa 
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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. fr

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Na konferencji światowej 
poświęconej różnorodności biologicznej, 
która odbyła się w Nagoi w 2010 r., Unia 
Europejska i jej państwa członkowskie 
zobowiązały się do przeciwdziałania 
utracie różnorodności biologicznej. Został 
przyjęty dziesięcioletni strategiczny 
program ochrony różnorodności 
biologicznej na świecie; w przypadku 
sektora rybołówstwa jego cele dotyczą: (1) 
zarządzania zasobami ryb i bezkręgowców 
oraz eksploatacji tych zasobów w sposób
zrównoważony, z zastosowaniem podejścia 
ekosystemowego w celu uniknięcia 
przełowienia dzięki przedsięwzięciu 
środków służących odbudowie wszystkich 
gatunków osłabionych lub zagrożonych i z 
uniknięciem negatywnych skutków 
rybołówstwa dla wrażliwych ekosystemów 
morskich; (2) zrównoważonego 
zarządzania obszarami, na których 
prowadzona jest akwakultura; (3) 
utrzymania różnorodności genetycznej 
roślin uprawnych, zwierząt użytkowych i 
domowych oraz ich dzikich odmian przy 
ograniczeniu do minimum ich erozji 
genetycznej; (4) zapewnienia do 2020 r. 
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ochrony co najmniej 10% obszarów 
przybrzeżnych i morskich.

Or. fr

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Wspólna polityka rybołówstwa 
powinna w pełni brać pod uwagę, tam 
gdzie to konieczne, zdrowie zwierząt, 
dobrostan zwierząt oraz bezpieczeństwo 
żywności dla ludzi i pasz dla zwierząt. 

(11) Wspólna polityka rybołówstwa 
powinna w pełni brać pod uwagę, tam 
gdzie to konieczne, zdrowie zwierząt, 
dobre traktowanie zwierząt oraz 
bezpieczeństwo żywności dla ludzi i pasz 
dla zwierząt. 

Or. fr

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Unijne statki rybackie powinny mieć 
równy dostęp do wód i zasobów Unii z 
zastrzeżeniem przepisów WPRyb.

skreślony

Or. fr

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 9

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 Azorów, 
Madery i Wysp Kanaryjskich nadal 
powinny być szczególnie chronione, a 
ochrona ta powinna objąć także 
Gwadelupę, Gujanę, Martynikę, Majottę i 
Reunion, ponieważ wspomniane zasoby 
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 oraz utrzymać ścisłe 
ograniczenie działalności połowowej na 
wodach Gwadelupy, Gujany, Martyniki, 
Majotty i Reunion do statków rybackich 
zarejestrowanych w ich portach, z 
wyjątkiem sytuacji, gdy porozumienia 
stanowią inaczej i zostały formalnie 
zatwierdzone przez właściwe organy 
lokalne.
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Or. fr

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) Konieczne są środki służące obniżeniu 
w możliwie największym stopniu 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, bądź – w razie 
braku możliwości wyładunku –
bezwarunkowego i ścisłego policzenia 
przed wyrzuceniem do morza wszystkich 
połowów stad będących przedmiotem 
zarządzania, połowionych w trakcie 
działalności połowowej na wodach Unii 
lub przez unijne statki rybackie. 

Or. fr

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Komisja powinna mieć możliwość 
przyjęcia środków tymczasowych w razie 
poważnego zagrożenia dla ochrony 
żywych zasobów morza lub dla 
ekosystemu morskiego, które wymaga 
niezwłocznego działania i wynika z 
działalności połowowej. 

(25) Komisja powinna mieć możliwość 
przyjęcia środków nadzwyczajnych 
stosowanych tymczasowo w razie 
poważnego zagrożenia dla ochrony 
żywych zasobów morza lub dla 
ekosystemu morskiego, które wymaga 
niezwłocznego działania i wynika z 
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działalności połowowej. 

Or. fr

Poprawka 12

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 13

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 14

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
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Unia powinna promować cele 
wspólnej polityki rybołówstwa na 
poziomie międzynarodowym. W tym celu 
Unia powinna dążyć do poprawy wyników 
organizacji regionalnych i 
międzynarodowych w zakresie ochrony 
międzynarodowych stad i zarządzania nimi 
poprzez promowanie procesu decyzyjnego 
opartego na wiedzy oraz lepsze 
przestrzeganie przepisów, większą 
przejrzystość i udział zainteresowanych 
stron, a także poprzez zwalczanie 
nielegalnej, nieraportowanej i 
nieuregulowanej (NNN) działalności 
połowowej. 

(38) Unia powinna promować cele 
wspólnej polityki rybołówstwa na 
poziomie międzynarodowym. W tym celu 
Unia powinna dążyć do poprawy wyników 
organizacji regionalnych i 
międzynarodowych w zakresie ochrony 
międzynarodowych stad i zarządzania nimi 
poprzez promowanie procesu decyzyjnego 
opartego na wiedzy oraz lepsze 
przestrzeganie przepisów, większą 
przejrzystość i zapewnienie efektywnego 
udziału zainteresowanych stron, a także 
poprzez zwalczanie nielegalnej, 
nieraportowanej i nieuregulowanej (NNN) 
działalności połowowej. 

Or. fr

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Porozumienia w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem zawarte z państwami 
trzecimi powinny gwarantować, że 
działalność połowowa Unii na wodach 
państwa trzeciego opiera się na najlepszym 
dostępnym doradztwie, zapewniając 
zrównoważoną eksploatację żywych 
zasobów morza. Porozumienia te, 
zapewniając prawa dostępu w zamian za 
finansowy wkład Unii, powinny 
przyczyniać się do ustanowienia ram 
wysokiej jakości administracji w celu 
zapewnienia w szczególności skutecznych 

(39) Porozumienia w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem zawarte z państwami 
trzecimi powinny gwarantować, że 
działalność połowowa Unii na wodach 
państwa trzeciego opiera się na najlepszym 
dostępnym doradztwie, zapewniając 
zrównoważoną eksploatację żywych 
zasobów morza. Porozumienia te, 
zapewniając prawa dostępu w zamian za 
finansowy wkład Unii, powinny 
przyczyniać się do ustanowienia ram 
wysokiej jakości administracji w celu 
zapewnienia w szczególności skutecznych 
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środków monitorowania, kontroli i 
nadzoru.

środków monitorowania, kontroli i 
nadzoru. Działalność połowowa 
prowadzona przez statki unijne w ramach 
przedmiotowych porozumień nie powinna 
prowadzić do ograniczenia działalności 
połowowej rybaków z państw, z którymi 
podpisano porozumienia, ani do ich 
zubożenia.

Or. fr

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) Porozumienia w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem zawarte z państwami 
trzecimi powinny zawierać klauzulę 
zawieszającą, która mogłaby być 
stosowana w przypadku stwierdzenia przez 
rybaków z państw trzecich, że działalność 
połowowa prowadzona przez statki 
europejskie przynosi szkodę zasobom, 
przyczynia się do ograniczenia 
działalności połowowej rybaków z tych 
państw lub do ich zubożenia.

Or. fr

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39b) Należałoby stopniowo zapewnić, aby 
do 2020 r. większość połowów uzyskanych 
w ramach porozumień w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
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rybołówstwem zawartych z państwami 
trzecimi była wyładowywana w portach 
państw trzecich, które podpisały dane 
porozumienie, aby przyczynić się do 
rzeczywistego i zrównoważonego rozwoju 
tych państw w zakresie zagospodarowania 
obszarów przybrzeżnych i wprowadzania 
do obrotu produktów rybołówstwa.

Or. fr

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Wspólna polityka rybołówstwa 
powinna przyczyniać się do Strategii 
Europa 2020 na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz uczestniczyć 
w realizacji celów ustanowionych w tej 
strategii. 

skreślony

Or. fr

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Przy wdrażaniu wspólnej organizacji 
rynków należy zachować zgodność z 
międzynarodowymi zobowiązaniami Unii, 
w szczególności w odniesieniu do 
przepisów Światowej Organizacji Handlu. 
Sukces wspólnej polityki rybołówstwa 
wymaga efektywnego systemu kontroli, 
inspekcji i egzekwowania prawa, w tym 
zwalczania działalności połowowej NNN. 

(48) Sukces wspólnej polityki rybołówstwa 
wymaga efektywnego systemu kontroli, 
inspekcji i egzekwowania prawa, w tym 
zwalczania działalności połowowej NNN. 
Należy ustanowić unijny system kontroli, 
inspekcji i egzekwowania prawa, aby 
zapewnić przestrzeganie przepisów 
wspólnej polityki rybołówstwa.
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Należy ustanowić unijny system kontroli, 
inspekcji i egzekwowania prawa, aby
zapewnić przestrzeganie przepisów 
wspólnej polityki rybołówstwa.

Or. fr

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 50 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Aby zapewnić zaangażowanie 
właściwych podmiotów gospodarczych w 
unijny system kontroli, inspekcji i 
egzekwowania prawa, państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
wymagania od posiadaczy licencji 
połowowej unijnych statków połowowych 
o długości całkowitej co najmniej 12 
metrów, pływających pod ich banderą, 
proporcjonalnego udziału w kosztach 
takiego systemu. 

skreślony

Or. fr

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 54 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(54) Komisję powinna być uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych w 
odniesieniu do tworzenia nowych 
komitetów doradczych i zmiany obszarów 
kompetencji istniejących komitetów 
doradczych, w szczególności 
uwzględniając specyfikę Morza Czarnego. 
Niemniej jednak należałoby objąć 
działaniem komitetów doradczych 
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wszystkie baseny morskie, a pokrzywdzone 
regiony powinny złożyć skargę do 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, aby zmusić Komisję do 
utworzenia komitetów doradczych dla 
regionów nieobjętych działaniem takich 
komitetów i podlegających w związku z 
tym dyskryminacji.

Or. fr

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Wspólna polityka rybołówstwa stosuje 
wobec zarządzania rybołówstwem 
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 
2017 r.

Or. fr

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Wspólna polityka rybołówstwa wdraża 
podejście ekosystemowe do zarządzania 
rybołówstwem, aby zapewnić ograniczenie 
skutków działalności połowowej dla 
ekosystemu morskiego w celu 
zagwarantowania trwałej ochrony 
różnorodności biologicznej środowiska 
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morskiego i zrównoważenia 
środowiskowego wód.

Or. fr

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) eliminuje w miarę możliwości
niechciane połowy stad handlowych i 
stopniowo zapewnia wyładunek 
wszystkich połowów takich stad lub, jeśli 
nie jest to możliwe, wprowadza w 
odniesieniu do statków obowiązek ścisłego 
zidentyfikowania i policzenia 
niechcianych połowów przez wyrzuceniem 
ich do morza;

Or. fr

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – 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 uwzględnieniu tego, że 
systemy socjalne nie są zharmonizowane 
na szczeblu europejskim;

Or. fr
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) przyczynia się do zapewnienia 
odpowiedniego poziomu życia i godziwego 
dochodu osobom zależnym od działalności 
połowowej;

Or. fr

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – 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 przy stałym 
dążeniu do wielopoziomowego 
sprawowania rządów;

Or. fr

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tiret szóste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– „maksymalny podtrzymywalny połów” 
oznacza największą ilość biomasy, jaką 
można uzyskać średnio w perspektywie 
długookresowej ze stada w istniejących 
warunkach środowiskowych bez 
naruszania procesu reprodukcyjnego i 
rozwoju zasobów;
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Or. fr

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Unijne statki rybackie mają równy 
dostęp do wód i zasobów na wszystkich 
wodach unijnych, z wyjątkiem tych 
określonych w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem 
środków przyjętych na mocy części III. 

1. Unijne statki rybackie mają równy 
dostęp do wód i zasobów na wszystkich 
wodach unijnych, z wyjątkiem tych 
określonych w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem 
środków przyjętych na mocy części III i z 
wyjątkiem wód regionów najbardziej 
oddalonych, o których mowa w art. 349 
Traktatu. 

Or. fr

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 Azorów, Madery,
Wysp Kanaryjskich, Gwadelupy, Gujany, 
Martyniki, Majotty i Reunion 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 
nieprzerwanie od ponad 50 lat i mogą to 
udowodnić, o ile te statki nie przekraczają 
tradycyjnie wykorzystywanych nakładów 
połowowych. Państwa członkowskie 
informują Komisję o ograniczeniach 
ustanowionych na podstawie niniejszego 
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ustępu. 

Or. fr

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. 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. Plany te 
uwzględniają aspekty społeczno-
ekonomiczne związane z koniecznymi 
środkami ochronnymi i przewidują 
odszkodowania dla rybaków i gospodarek 
lokalnych, aby nie szkodzić rozwojowi 
regionów przybrzeżnych i morskich.

Or. fr

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W planach wieloletnich przewiduje się 
dostosowanie wskaźnika śmiertelności 
połowowej, aby w rezultacie taki wskaźnik 
przyczyniał się do odbudowy i zachowania 
poziomów wszystkich stad powyżej 
poziomów umożliwiających uzyskanie 
maksymalnego podtrzymywalnego połowu 
do 2017 r.

Or. fr
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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.

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

Or. fr
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W planie wieloletnim ustanowionym na 
podstawie art. 9, 10 i 11 państwa 
członkowskie upoważnia się, po 
zasięgnięciu opinii regionalnych 
organizacji ds. rybołówstwa, 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. fr

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki ochronne przyjęte przez Komisję 
mają na celu zapewnienie osiągnięcia 

3. Środki ochronne przyjęte przez Komisję, 
uchwalone po zasięgnięciu opinii 
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zadań i celów ustanowionych w planie 
wieloletnim. Z chwilą przyjęcia przez 
Komisję aktu delegowanego środki państw 
członkowskich tracą moc.

odpowiednich regionalnych organizacji 
ds. rybołówstwa, mają na celu zapewnienie 
osiągnięcia zadań i celów ustanowionych 
w planie wieloletnim. Z chwilą przyjęcia 
przez Komisję aktu delegowanego środki 
państw członkowskich niezgodne z tym 
aktem lub nieodpowiednie do realizacji 
celów tracą moc.

Or. fr

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) niespełniające skutecznie celów 
określonych w ramach środków 
technicznych. 

b) niespełniające celów określonych w 
ramach środków technicznych. 

Or. fr

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki techniczne przyjęte przez 3. Środki techniczne przyjęte przez 



PA\901563PL.doc 25/33 PE489.430v01-00

PL

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

Komisję, uchwalone po zasięgnięciu 
opinii odpowiednich regionalnych 
organizacji ds. rybołówstwa, mają na celu 
zapewnienie osiągnięcia celów ram 
środków technicznych. Z chwilą przyjęcia 
przez Komisję aktu delegowanego środki 
państw członkowskich niezgodne z tym 
aktem lub nieodpowiednie do realizacji 
celów tracą moc.

Or. fr

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Koncesje połowowe łączy się do celów 
zbiorowego zarządzania przez osoby 
prawne lub fizyczne, przez uznane 
organizacje producentów lub przez 
regionalne organizacje ds. rybołówstwa. 
Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
kwalifikowalność do otrzymania 
przekazywalnych koncesji połowowych 
w oparciu o obiektywne kryteria. 

Or. fr
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Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Przekazywalne koncesje połowowe 
mogą być w całości lub w części 
przekazywane w danym państwie 
członkowskim między kwalifikującymi się 
posiadaczami takich koncesji za 
pośrednictwem regionalnych organizacji 
ds. rybołówstwa lub w ramach organizacji 
producentów. Koncesje te nie mogą w 
żadnym wypadku być przedmiotem 
wymiany o charakterze handlowym.

Or. fr
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32 skreślony
Dzierżawa indywidualnych uprawnień do 

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

Or. fr

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie wprowadzają, o 
ile okaże się to konieczne, środki służące 
dostosowaniu zdolności połowowej swojej 
floty w celu osiągnięcia faktycznej 
równowagi między przedmiotową 
zdolnością połowową a uprawnieniami do 
połowów.

Or. fr

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Unia uczestniczy w działaniach 
organizacji międzynarodowych 
zajmujących się rybołówstwem, w tym 
regionalnych organizacji ds. rybołówstwa, 
zgodnie z międzynarodowymi 
zobowiązaniami i celami politycznymi 
oraz spójnie z celami ustanowionymi w art. 
2 i 3. Unia upoważnia właściwe organy 
regionalne lub komitety doradcze 
regionów, o których mowa w art. 349 
Traktatu, do uczestnictwa w odpowiednich 
regionalnych organizacjach ds. 
rybołówstwa.

Or. fr

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Stanowisko Unii w organizacjach 
międzynarodowych zajmujących się 
rybołówstwem i regionalnych 
organizacjach ds. rybołówstwa opiera się 
na najlepszym dostępnym doradztwie 
naukowym oraz na opiniach regionów, 
komitetów doradczych i odpowiednich 
regionalnych organizacji ds. rybołówstwa 
w celu zapewnienia utrzymania lub 
odbudowania zasobów rybnych powyżej 
poziomów umożliwiających uzyskanie 
maksymalnego podtrzymywalnego połowu 
oraz w celu należytego uwzględnienia i 
przedstawienia stanowisk regionów, 
komitetów doradczych i regionalnych 
organizacji ds. rybołówstwa.



PE489.430v01-00 30/33 PA\901563PL.doc

PL

Or. fr

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Unijne statki rybackie łowią jedynie 
nadwyżki dopuszczalnych połowów 
określone przez państwo trzecie, o których 
mowa w art. 62 ust. 2 Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza, i 
ustanowione w oparciu o najlepsze 
dostępne doradztwo naukowe oraz 
właściwe informacje dotyczące 
całkowitego nakładu połowowego w 
odniesieniu do przedmiotowych stad 
wymieniane między Unią a 
zainteresowanymi państwami trzecimi, aby 
zapewnić zachowanie zasobów rybnych 
powyżej poziomów umożliwiających 
uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu i aby 
zagwarantować rybakom z państwa bądź 
państw trzecich, których dotyczy dane 
porozumienie, że ich zdolność połowowa 
nie zostanie w związku z nim ograniczona. 

Or. fr

Poprawka 55

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Porozumienia zawarte przez Unię 
przewidują obowiązek wyładunku całości 
lub większości połowów uzyskanych na 
wodach państwa bądź państw trzecich, z 
którymi podpisano porozumienie, w 
portach tego państwa bądź tych państw, 
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aby aktywnie przyczyniać się do ich 
rozwoju i do rozwoju ich sektora 
rybołówstwa.

Or. fr

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ustanowienia przez państwa trzecie 
straży przybrzeżnej zdolnej do 
zapewnienia ochrony wód i kontroli 
połowów uzyskiwanych przez statki Unii 
działające na ich wodach terytorialnych.

Or. fr

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 dotyczących zmian do 
tego załącznika w celu zmiany obszarów 
kompetencji, utworzenia nowych obszarów 
kompetencji komitetów doradczych lub 
utworzenia nowych komitetów 
doradczych. 

2. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 55 dotyczących zmian do 
tego załącznika w celu zmiany obszarów 
kompetencji, utworzenia nowych obszarów 
kompetencji komitetów doradczych lub 
utworzenia nowych komitetów 
doradczych. Niemniej jednak w 
przypadku, gdy dany basen morski nie jest 
objęty działaniem żadnego komitetu 
doradczego, Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej zobowiązuje Komisję do 
utworzenia brakującego komitetu 
doradczego na wniosek państwa 
członkowskiego, regionu lub regionalnej 
organizacji ds. rybołówstwa.
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Or. fr

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) przedstawiać Komisji zalecenia i 
sugestie dotyczące stanowisk, jakich 
powinna ona bronić na forum 
regionalnych organizacji ds. rybołówstwa. 

Or. fr

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja zasięga opinii komitetu 
doradczego w sytuacji, gdy zamierza 
przedsięwziąć nowe środki dotyczące tego 
komitetu lub przepisy dotyczące 
podlegającego mu obszaru połowowego.

Or. fr

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 

1. Komitety doradcze składają się z 
organizacji reprezentujących podmioty 
gospodarcze z sektora rybołówstwa i inne 
grupy interesu, których dotyczy wspólna 
polityka rybołówstwa. Państwa trzecie 
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polityka rybołówstwa. bądź organizacje reprezentujące sektor 
rybołówstwa państw trzecich danego 
basenu morskiego mogą mieć status 
obserwatora.

Or. fr

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – kolumna 1 – linia 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wody południowo-zachodnie Wody południowo-zachodnie, wody 
południowo-zachodniej części Oceanu 
Indyjskiego i wody Antyli-Gujany

Or. fr

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – kolumna 2 – linia 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Obszary ICES VIII, IX i X (wody dookoła 
Azorów) i obszary CECAF 34.1.1. 34.1.2 i 
34.2.0 (wody dookoła Madery i Wysp 
Kanaryjskich), wody południowo-
zachodniej części Oceanu Indyjskiego i 
wody Antyli-Gujany

Or. fr


