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Poprawka 42
Brian Crowley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek w sprawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) 
nr 850/98, (WE) nr 2187/2005, (WE) nr 
1967/2006, (WE) nr1098/2007, nr 
254//2002, (WE) nr 2347/2002 i (WE) 
nr1224/2009 oraz uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr1434/98 w 
odniesieniu do obowiązku wyładunku

Wniosek w sprawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) 
nr 850/98, (WE) nr 2187/2005, (WE) nr 
1967/2006, (WE) nr1098/2007, nr 
254//2002, (WE) nr 2347/2002, (WE) 
nr1224/2009 i (UE) nr 1380/2013 oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) 
nr1434/98 w odniesieniu do obowiązku 
wyładunku

Or. en

Uzasadnienie

Według Komisji z prawnego punktu widzenia nie jest możliwe włączenie żadnych środków 
technicznych do regionalnych planów w zakresie odrzutów. Brak możliwości dodania 
środków takich jak zmiana rozmiaru oczek czy tymczasowe zamknięcie danego obszaru w celu 
ochrony młodych osobników będzie stanowić przeszkodę dla skutecznego wdrożenia 
obowiązku wyładunku. Poprawka ta ma zapobiec takiej sytuacji poprzez dodanie zmian w 
rozporządzeniu Rady (UE) nr 1380/2013.

Poprawka 43
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek w sprawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) 
nr 850/98, (WE) nr 2187/2005, (WE) nr 
1967/2006, (WE) nr1098/2007, nr 
254//2002, (WE) nr 2347/2002 i (WE) 
nr1224/2009 oraz uchylającego 

Wniosek w sprawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) 
nr 850/98, (WE) nr 2187/2005, (WE) nr 
1967/2006, (WE) nr1098/2007, nr 
254//2002, (WE) nr 2347/2002, (WE) 
nr1224/2009 i (UE) nr 1380/2013 oraz 
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rozporządzenie (WE) nr1434/98 w 
odniesieniu do obowiązku wyładunku

uchylającego rozporządzenie (WE) 
nr1434/98 w odniesieniu do obowiązku 
wyładunku

Or. en

Poprawka 44
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Głównym celem rozporządzenia (UE) 
nr [xxxx] jest stopniowe wyeliminowanie 
odrzutów na wszystkich łowiskach UE
poprzez wprowadzenie obowiązku 
wyładunku połowów podlegających 
limitom połowowym i gatunków objętych 
minimalnymi rozmiarami w Morzu 
Śródziemnym. W celu wprowadzenia w 
życie obowiązku wyładunku należy znieść 
lub zmienić niektóre przepisy w ramach 
obecnych środków technicznych i 
uregulowań w zakresie kontroli, które są 
sprzeczne z obowiązkiem wyładunku i 
zobowiązują rybaków do dokonywania 
odrzutów.

(1) Jednym z głównych celów
rozporządzenia (UE) nr [xxxx] jest 
stopniowe wyeliminowanie odrzutów na 
wszystkich łowiskach Unii poprzez 
wprowadzenie obowiązku wyładunku 
połowów podlegających limitom 
połowowym i gatunków objętych 
minimalnymi rozmiarami w Morzu 
Śródziemnym. W celu wprowadzenia w 
życie obowiązku wyładunku należy znieść 
lub zmienić niektóre przepisy w ramach 
obecnych środków technicznych i 
uregulowań w zakresie kontroli, które są 
sprzeczne z obowiązkiem wyładunku i 
zobowiązują rybaków do dokonywania 
odrzutów.

Or. fr

Poprawka 45
Brian Crowley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 
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wspólnej polityki rybołówstwa, 
zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 
1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz 
uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 
2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz 
decyzję Rady 2004/585/WE należy 
zmienić.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 nie przewiduje uwzględnienia technicznych środków 
ochronnych podczas realizacji regionalnych planów w zakresie odrzutów, w związku z czym 
należy je zmienić.

Poprawka 46
Ian Hudghton

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Fakt, że eliminacja odrzutów 
następuje stopniowo, oznacza, że 
niezbędne zmiany pewnych przepisów w 
ramach obecnych środków technicznych i 
obowiązujących rozporządzeń w sprawie 
kontroli można wprowadzić również 
stopniowo, a z ogólnych zasad dobrego 
stanowienia prawa faktycznie wynika, że 
szanse na prawidłowe opracowanie aktu 
ustawodawczego są większe, kiedy działa 
się krok po kroku.

Or. en

Poprawka 47
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Aby umożliwić uwzględnienie 
technicznych środków ochronnych 
podczas realizacji regionalnych planów w 
zakresie odrzutów, należy zmienić 
rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 
wspólnej polityki rybołówstwa, 
zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 
1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz 
uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 
2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz 
decyzję Rady 2004/585/WE.

Or. en

Poprawka 48
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Przewiduje się, że nowe ramy środków 
technicznych zostaną opracowane w 
oczekiwaniu na reformę wspólnej polityki 
rybołówstwa (WPRyb). Znikome 
prawdopodobieństwo opracowania takich 
nowych ram do początku 2015 r., kiedy to 
obowiązek wyładunku zostanie 
wprowadzony po raz pierwszy, uzasadnia 
zmianę lub usunięcie niektórych 
elementów obowiązujących rozporządzeń 
w sprawie środków technicznych w celu 
usunięcia rozbieżności pomiędzy tymi 
rozporządzeniami a obowiązkiem 
wyładunku.

(2) Przewiduje się, że nowe ramy środków 
technicznych zostaną opracowane, pomimo 
że upłynął już pewien czas od przyjęcia 
reformy wspólnej polityki rybołówstwa
(WPRyb). Należy ubolewać w związku ze 
znikomym prawdopodobieństwem 
ustanowienia takich nowych ram na
początku 2015 r., przed wprowadzeniem 
obowiązku wyładunku; sytuacja ta 
prowadzi do konieczności zmiany lub 
skreślenia niektórych elementów 
obowiązujących rozporządzeń w sprawie 
środków technicznych w celu usunięcia 
rozbieżności pomiędzy tymi 
rozporządzeniami a obowiązkiem 
wyładunku.

Or. fr
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Poprawka 49
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Należy doprecyzować aktualne 
brzmienie art. 15 ust. 6 rozporządzenia 
(UE) nr 1380/2013 dotyczącego 
możliwości uwzględnienia w planie 
odrzutów środków technicznych ściśle 
związanych z obowiązkiem wyładunku, 
pozwalających na wzmożoną selektywność 
i ograniczenie, w miarę możliwości, 
niezamierzonych połowów organizmów 
morskich.

Or. fr

Poprawka 50
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W szczególności w celu zapewnienia 
wdrożenia obowiązku wyładunku należy 
zmienić rozporządzenie Rady (WE) nr 
850/98 w sprawie zachowania zasobów 
połowowych poprzez środki techniczne dla 
ochrony niedojrzałych organizmów 
morskich poprzez wprowadzenie wymogu, 
zgodnie z którym wszystkie niezamierzone 
połowy organizmów morskich 
podlegających obowiązkowi wyładunku 
przekraczające wartości procentowe 
dopuszczone w przepisach dotyczących 
składu połowów muszą być 
wyładowywane i wliczane do kwot; 
poprzez zastąpienie minimalnych 

(3) W szczególności w celu zapewnienia 
wdrożenia obowiązku wyładunku należy 
zmienić rozporządzenie Rady (WE) nr 
850/98 w sprawie zachowania zasobów 
połowowych poprzez środki techniczne dla 
ochrony niedojrzałych organizmów 
morskich poprzez wprowadzenie wymogu, 
zgodnie z którym wszystkie niezamierzone 
połowy organizmów morskich 
podlegających obowiązkowi wyładunku 
przekraczające wartości procentowe 
dopuszczone w przepisach dotyczących 
składu połowów muszą być 
wyładowywane i organizmy osiągające 
minimalny rozmiar odniesienia muszą być
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rozmiarów ryb do wyładunku w 
odniesieniu do organizmów morskich 
podlegających obowiązkowi wyładunku 
minimalnymi rozmiarami odniesienia do 
celów ochrony; oraz poprzez 
wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym 
wszystkie niezamierzone połowy 
organizmów morskich przekraczające 
poziom określony w przepisach 
dotyczących przyłowów w określonych 
obszarach, w określonym czasie i w 
odniesieniu do określonych rodzajów 
narzędzi połowowych, muszą być 
wyładowywane i wliczane do kwot.

wliczane do kwot; poprzez zastąpienie 
minimalnych rozmiarów ryb do wyładunku 
w odniesieniu do organizmów morskich 
podlegających obowiązkowi wyładunku 
minimalnymi rozmiarami odniesienia do 
celów ochrony; oraz poprzez 
wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym 
wszystkie niezamierzone połowy 
organizmów morskich przekraczające 
poziom określony w przepisach 
dotyczących przyłowów w określonych 
obszarach, w określonym czasie i w 
odniesieniu do określonych rodzajów 
narzędzi połowowych, muszą być 
wyładowywane i organizmy osiągające 
minimalny rozmiar odniesienia muszą być
wliczane do kwot.

Or. fr

Uzasadnienie

Kwoty powinny stanowić dla rybaków wyznacznik przewidywań gospodarczych. Niedojrzałe 
organizmy zostaną udokumentowane do celów naukowych; objęcie ich kwotami 
powodowałoby konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na sortowanie, które nie 
znajduje uzasadnienia związanego z ochroną gatunków ani uzasadnienia gospodarczego.

Poprawka 51
Ian Duncan, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Ponadto w celu zapewnienia pewności 
prawnej należy zmienić przepisy dotyczące 
zamknięcia obszaru w celu ochrony 
młodych osobników plamiaka w rejonie 
ICES VIb.

skreślony

Or. en
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Poprawka 52
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Ponadto w celu zapewnienia pewności 
prawnej należy zmienić przepisy dotyczące 
zamknięcia obszaru w celu ochrony 
młodych osobników plamiaka w rejonie 
ICES VIb.

skreślony

Or. it

Poprawka 53
Brian Crowley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Ponadto w celu zapewnienia pewności
prawnej należy zmienić przepisy 
dotyczące zamknięcia obszaru w celu 
ochrony młodych osobników plamiaka w 
rejonie ICES VIb.

(4) Ponadto w celu umożliwienia połowów 
przegrzebka królewskiego na obszarze VIa 
przy użyciu oczek o odpowiednim 
rozmiarze oraz zagwarantowania
pewności prawa należy zmienić przepisy 
dotyczące zamknięcia obszaru w celu 
ochrony młodych osobników plamiaka w 
rejonie ICES VIb.

Or. en

Uzasadnienie

Połowy przegrzebka królewskiego są zabronione na części obszaru VIa, chyba że używa się 
włoka o rozmiarze oczek worka 120 mm zgodnie z planem odbudowy zasobów dorsza. 
Stosowanie takiego rozmiaru oczek uniemożliwia złowienie przegrzebka królewskiego. 
Odpowiedni rozmiar oczka wynosi 80 mm.
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Poprawka 54
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Ponadto w celu zapewnienia pewności
prawnej należy zmienić przepisy 
dotyczące zamknięcia obszaru w celu 
ochrony młodych osobników plamiaka w 
rejonie ICES VIb.

(4) Ponadto w celu umożliwienia połowów 
przegrzebka królewskiego na obszarze VIa 
przy użyciu oczek o odpowiednim 
rozmiarze oraz zagwarantowania
pewności prawa należy zmienić przepisy 
dotyczące zamknięcia obszaru w celu 
ochrony młodych osobników plamiaka w 
rejonie ICES VIb.

Or. en

Poprawka 55
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W celu zapewnienia wdrożenia 
obowiązku wyładunku należy zmienić 
rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 
w sprawie zachowania zasobów 
połowowych w wodach Morza 
Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez 
zastosowanie środków technicznych oraz 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1434/98 i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 88/98 poprzez wprowadzenie wymogu, 
zgodnie z którym wszystkie niezamierzone 
połowy organizmów morskich 
podlegających obowiązkowi wyładunku w 
Morzu Bałtyckim przekraczające poziom 
określony w przepisach dotyczących 
składu połowów muszą być 
wyładowywane i wliczane do kwot; 
poprzez zastąpienie minimalnych 
rozmiarów ryb do wyładunku w 

(5) W celu zapewnienia wdrożenia 
obowiązku wyładunku należy zmienić 
rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 
w sprawie zachowania zasobów 
połowowych w wodach Morza 
Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez 
zastosowanie środków technicznych oraz 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1434/98 i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 88/98 poprzez wprowadzenie wymogu, 
zgodnie z którym wszystkie niezamierzone 
połowy organizmów morskich 
podlegających obowiązkowi wyładunku w 
Morzu Bałtyckim przekraczające poziom 
określony w przepisach dotyczących 
składu połowów muszą być 
wyładowywane i organizmy 
przekraczające minimalny rozmiar 
odniesienia muszą być wliczane do kwot; 
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odniesieniu do organizmów morskich
podlegających obowiązkowi wyładunku 
minimalnymi rozmiarami odniesienia do 
celów ochrony; oraz poprzez zakaz połowu 
łososia i pstrąga potokowego w 
określonym czasie i w określonych 
obszarach za pomocą pułapek sieciowych.

poprzez zastąpienie minimalnych 
rozmiarów ryb do wyładunku w 
odniesieniu do organizmów morskich 
podlegających obowiązkowi wyładunku 
minimalnymi rozmiarami odniesienia do 
celów ochrony; oraz poprzez zakaz połowu 
łososia i pstrąga potokowego w 
określonym czasie i w określonych 
obszarach za pomocą pułapek sieciowych.

Or. fr

Poprawka 56
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu zapewnienia wdrożenia 
obowiązku wyładunku należy zmienić 
rozporządzenie Rady (WE) nr 254/2002 
ustanawiające środki obowiązujące w 
roku 2002 w celu odbudowy stada dorsza 
w Morzu Irlandzkim (rejon ICES VIIa) 
przez wprowadzenie wymogu, zgodnie z 
którym w połowach przegrzebka 
grzebieniowatego dokonywanych włokami 
wszystkie niezamierzone połowy 
organizmów morskich podlegających 
obowiązkowi wyładunku przekraczające 
dozwolone wielkości procentowe przyłowu 
muszą być wyładowywane i wliczane do 
kwot.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Motyw ten nie dotyczy obowiązku wyładunku przewidzianego na styczeń 2015 r.
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Poprawka 57
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia wdrożenia 
obowiązku wyładunku należy zmienić 
rozporządzenie Rady (WE) nr 2347/2002 
ustanawiające szczególne wymagania 
dostępu oraz warunki z tym związane 
mające zastosowanie do połowów zasobów 
głębokowodnych poprzez wprowadzenie 
wymogu, zgodnie z którym wszystkie 
połowy gatunków głębinowych muszą być 
wyładowywane i wliczane do kwot.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Motyw ten nie dotyczy obowiązku wyładunku przewidzianego na styczeń 2015 r.

Poprawka 58
Ian Duncan, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu zapewnienia wdrożenia 
obowiązku wyładunku należy zmienić 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 
ustanawiające wspólnotowy system 
kontroli w celu zapewnienia 
przestrzegania przepisów wspólnej polityki 
rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia 
(WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, 
(WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, 
(WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, 
(WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, 
(WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, 

skreślony
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(WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i 
uchylające rozporządzenia (EWG) nr 
2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 
1966/2006, aby zagwarantować 
monitorowanie przestrzegania obowiązku 
wyładunku. W tym celu upoważnienia do 
połowów powinny mieć zastosowanie do 
połowów podlegających obowiązkowi 
wyładunku; dane dotyczące połowów 
wszystkich gatunków należy rejestrować 
niezależnie od maksymalnego progu 
wagowego; dane dotyczące połowów 
poniżej minimalnych rozmiarów 
odniesienia do celów ochrony należy 
rejestrować oddzielnie; z uwagi na 
trudność w ustaleniu dokładnej ilości 
niewielkich połowów na statku rybackim 
należy stosować większy margines 
tolerancji w odniesieniu do szacunków 
dotyczących niewielkich połowów w 
dziennikach pokładowych i deklaracjach 
przeładunkowych; należy ustanowić 
przepisy dotyczące zdalnego 
monitorowania elektronicznego (REM) w 
odniesieniu do rejestrowania danych w 
zakresie monitorowania obowiązku 
wyładunku na morzu; należy ustanowić 
przepisy w sprawie oddzielnego 
sztauowania połowów i kontroli 
wprowadzania do obrotu połowów o 
rozmiarze mniejszym od minimalnego 
rozmiaru odniesienia do celów ochrony; 
należy także określić warunki 
wykorzystania obserwatorów kontroli do 
celów monitorowania.

Or. en

Poprawka 59
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu zapewnienia wdrożenia 
obowiązku wyładunku należy zmienić 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 
ustanawiające wspólnotowy system 
kontroli w celu zapewnienia przestrzegania 
przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, 
zmieniające rozporządzenia (WE) nr 
847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 
811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 
2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 
388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 
676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 
1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i 
uchylające rozporządzenia (EWG) nr 
2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 
1966/2006, aby zagwarantować 
monitorowanie przestrzegania obowiązku 
wyładunku. W tym celu upoważnienia do 
połowów powinny mieć zastosowanie do 
połowów podlegających obowiązkowi 
wyładunku; dane dotyczące połowów
wszystkich gatunków należy rejestrować
niezależnie od maksymalnego progu
wagowego; dane dotyczące połowów 
poniżej minimalnych rozmiarów 
odniesienia do celów ochrony należy 
rejestrować oddzielnie; z uwagi na 
trudność w ustaleniu dokładnej ilości 
niewielkich połowów na statku rybackim 
należy stosować większy margines 
tolerancji w odniesieniu do szacunków 
dotyczących niewielkich połowów w 
dziennikach pokładowych i deklaracjach 
przeładunkowych; należy ustanowić 
przepisy dotyczące zdalnego 
monitorowania elektronicznego (REM) w 
odniesieniu do rejestrowania danych w 
zakresie monitorowania obowiązku 
wyładunku na morzu; należy ustanowić 
przepisy w sprawie oddzielnego 
sztauowania połowów i kontroli 
wprowadzania do obrotu połowów o 
rozmiarze mniejszym od minimalnego 
rozmiaru odniesienia do celów ochrony;
należy także określić warunki 

(10) W celu zapewnienia wdrożenia 
obowiązku wyładunku należy zmienić 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 
ustanawiające wspólnotowy system 
kontroli w celu zapewnienia przestrzegania 
przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, 
zmieniające rozporządzenia (WE) nr 
847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 
811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 
2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 
388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 
676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 
1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i 
uchylające rozporządzenia (EWG) nr 
2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 
1966/2006, aby zagwarantować 
monitorowanie przestrzegania obowiązku 
wyładunku. Połowy wszystkich gatunków 
należy rejestrować od progu 50 kg; dane 
dotyczące połowów poniżej minimalnych 
rozmiarów odniesienia do celów ochrony 
należy rejestrować oddzielnie; z uwagi na 
trudność w ustaleniu dokładnej ilości 
niewielkich połowów na statku rybackim 
należy stosować większy margines 
tolerancji w odniesieniu do szacunków 
dotyczących niewielkich połowów w 
dziennikach pokładowych i deklaracjach 
przeładunkowych; należy przestrzegać 
uprawnień państw członkowskich w 
odniesieniu do monitorowania i kontroli
obowiązku wyładunku na morzu; należy 
ustanowić przepisy w sprawie oddzielnego 
sztauowania połowów i kontroli 
wprowadzania do obrotu połowów o 
rozmiarze mniejszym od minimalnego 
rozmiaru odniesienia do celów ochrony;
należy także określić warunki 
wykorzystania obserwatorów kontroli do 
celów monitorowania.
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wykorzystania obserwatorów kontroli do 
celów monitorowania.

Or. it

Poprawka 60
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu zapewnienia wdrożenia 
obowiązku wyładunku należy zmienić 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 
ustanawiające wspólnotowy system 
kontroli w celu zapewnienia przestrzegania 
przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, 
zmieniające rozporządzenia (WE) nr 
847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 
811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 
2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 
388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 
676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 
1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i 
uchylające rozporządzenia (EWG) nr 
2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 
1966/2006, aby zagwarantować 
monitorowanie przestrzegania obowiązku 
wyładunku. W tym celu upoważnienia do 
połowów powinny mieć zastosowanie do 
połowów podlegających obowiązkowi 
wyładunku; dane dotyczące połowów 
wszystkich gatunków należy rejestrować
niezależnie od maksymalnego progu
wagowego; dane dotyczące połowów 
poniżej minimalnych rozmiarów 
odniesienia do celów ochrony należy 
rejestrować oddzielnie; z uwagi na 
trudność w ustaleniu dokładnej ilości 
niewielkich połowów na statku rybackim 
należy stosować większy margines 
tolerancji w odniesieniu do szacunków 
dotyczących niewielkich połowów w 
dziennikach pokładowych i deklaracjach 

(10) W celu zapewnienia wdrożenia 
obowiązku wyładunku należy zmienić 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 
ustanawiające wspólnotowy system 
kontroli w celu zapewnienia przestrzegania 
przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, 
zmieniające rozporządzenia (WE) nr 
847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 
811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 
2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 
388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 
676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 
1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i 
uchylające rozporządzenia (EWG) nr 
2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 
1966/2006, aby zagwarantować 
monitorowanie przestrzegania obowiązku 
wyładunku. Dane dotyczące połowów 
wszystkich gatunków należy rejestrować
od progu 50 kg masy w relacji pełnej; dane 
dotyczące połowów poniżej minimalnych 
rozmiarów odniesienia do celów ochrony 
należy rejestrować oddzielnie; z uwagi na 
trudność w ustaleniu dokładnej ilości 
niewielkich połowów na statku rybackim 
należy stosować większy margines 
tolerancji w odniesieniu do szacunków 
dotyczących niewielkich połowów w 
dziennikach pokładowych i deklaracjach 
przeładunkowych; należy ustanowić 
przepisy dotyczące zdalnego 
monitorowania elektronicznego (REM) w 
odniesieniu do rejestrowania danych w 
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przeładunkowych; należy ustanowić 
przepisy dotyczące zdalnego 
monitorowania elektronicznego (REM) w 
odniesieniu do rejestrowania danych w 
zakresie monitorowania obowiązku 
wyładunku na morzu; należy ustanowić 
przepisy w sprawie oddzielnego 
sztauowania połowów i kontroli 
wprowadzania do obrotu połowów o 
rozmiarze mniejszym od minimalnego 
rozmiaru odniesienia do celów ochrony;
należy także określić warunki 
wykorzystania obserwatorów kontroli do 
celów monitorowania.

zakresie monitorowania obowiązku 
wyładunku na morzu; należy ustanowić 
przepisy w sprawie oddzielnego 
sztauowania połowów i kontroli 
wprowadzania do obrotu połowów o 
rozmiarze mniejszym od minimalnego 
rozmiaru odniesienia do celów ochrony;
należy także określić warunki 
wykorzystania obserwatorów kontroli do 
celów monitorowania.

Or. fr

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę całkowity nakład połowowy, próg 50 kg pozwala nie uwzględniać bardzo 
niewielkich połowów bez wartości naukowej, które jednak oznaczałyby sporo dodatkowej 
pracy dla rybaków.

Poprawka 61
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Konieczne jest, by środki kontroli 
technicznej i kontroli z wykorzystaniem 
zasobów ludzkich były zgodne z prawem 
pracy, wizerunkiem i zasadami ochrony 
życia prywatnego marynarzy.

Or. fr

Poprawka 62
Isabelle Thomas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Z uwagi na fakt, że odrzuty stanowią
w istocie znaczne marnowanie zasobów i 
negatywnie wpływają na zrównoważoną 
eksploatację żywych zasobów morza i 
ekosystemów morskich, oraz ponieważ 
ogólne przestrzeganie obowiązku 
wyładunku przez operatorów ma 
zasadnicze znaczenie dla jego powodzenia, 
pogwałcenie obowiązku wyładunku należy 
określić jako poważne naruszenie
przepisów. Wprowadzenie obowiązku 
wyładunku w połączeniu z niektórymi 
nowymi przepisami dotyczącymi 
elastyczności kwot w poszczególnych 
latach wymaga dostosowania 
obowiązujących przepisów w zakresie 
odliczania kwot i nakładu połowowego.

(11) Z uwagi na fakt, że obowiązek 
dokonywania odrzutów wprowadzony na 
mocy obowiązującego ustawodawstwa 
stanowi w istocie znaczne marnowanie 
zasobów i że niezamierzone połowy
negatywnie wpływają na zrównoważoną 
eksploatację żywych zasobów morza i 
ekosystemów morskich, oraz ponieważ 
ogólne przestrzeganie obowiązku 
wyładunku przez operatorów ma 
zasadnicze znaczenie dla jego powodzenia, 
pogwałcenie obowiązku wyładunku należy 
określić jako zwykłe naruszenie przepisów 
od chwili wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, zaś po upływie dwóch lat 
od wejścia w życie rozporządzenia – jako
poważne naruszenie. Wprowadzenie 
obowiązku wyładunku w połączeniu z 
niektórymi nowymi przepisami 
dotyczącymi elastyczności kwot w 
poszczególnych latach wymaga 
dostosowania obowiązujących przepisów 
w zakresie odliczania kwot i nakładu 
połowowego.

Or. fr

Uzasadnienie
Należy dać czas osobom wykonującym ten zawód na dostosowanie się i mieć na uwadze, że w 
okresie pierwszych dwóch lat mogą one popełniać błędy bezwiednie.

Poprawka 63
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Z uwagi na fakt, że odrzuty stanowią 
w istocie znaczne marnowanie zasobów i 

(11) Z uwagi na fakt, że odrzuty stanowią 
w istocie znaczne marnowanie zasobów i 
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negatywnie wpływają na zrównoważoną 
eksploatację żywych zasobów morza i 
ekosystemów morskich, oraz ponieważ 
ogólne przestrzeganie obowiązku 
wyładunku przez operatorów ma 
zasadnicze znaczenie dla jego powodzenia, 
pogwałcenie obowiązku wyładunku należy 
określić jako poważne naruszenie 
przepisów. Wprowadzenie obowiązku 
wyładunku w połączeniu z niektórymi 
nowymi przepisami dotyczącymi 
elastyczności kwot w poszczególnych 
latach wymaga dostosowania 
obowiązujących przepisów w zakresie 
odliczania kwot i nakładu połowowego.

negatywnie wpływają na zrównoważoną 
eksploatację żywych zasobów morza i 
ekosystemów morskich, oraz ponieważ 
ogólne przestrzeganie obowiązku 
wyładunku przez operatorów ma 
zasadnicze znaczenie dla jego powodzenia, 
pogwałcenie obowiązku wyładunku należy 
określić jako poważne naruszenie 
przepisów. Mając jednak na uwadze, że 
oznacza to radykalną zmianę dla rybaków, 
należy przewidzieć dwuletni okres 
dostosowania, podczas którego przypadki 
naruszenia obowiązku wyładunku nie 
będą postrzegane jako poważne 
wykroczenia. Wprowadzenie obowiązku 
wyładunku w połączeniu z niektórymi 
nowymi przepisami dotyczącymi 
elastyczności kwot w poszczególnych 
latach wymaga dostosowania 
obowiązujących przepisów w zakresie 
odliczania kwot i nakładu połowowego.

Or. it

Poprawka 64
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić 
rozporządzenia (WE) nr 850/98, (WE) nr 
2187/2005, (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 
1098/2007, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 
2347/2002 i (WE) nr 1224/2009.

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić 
rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98, 
(WE) nr 2187/2005, (WE) nr 1098/2002 i 
(WE) nr 1224/2009.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie należy zmieniać dwóch rozporządzeń, które nie dotyczą gatunków podlegających 
wyładunkowi z dniem 1 stycznia 2015 r.
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Poprawka 65
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział -1 – artykuł -1 (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1380/2013
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst obowiązujący Poprawka

Rozdział -1

Rozporządzenie podstawowe

Artykuł -1

Zmiana w rozporządzeniu (UE) nr 
1380/2013

W rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013
wprowadza się następujące zmiany:

art. 15 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. W przypadku braku przyjęcia planu 
wieloletniego lub planu zarządzania 
zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) 
nr 1967/2006 dla danego rodzaju 
rybołówstwa, Komisja jest uprawniona do
przyjęcia, zgodnie z art. 18 niniejszego 
rozporządzenia, aktów delegowanych 
zgodnie z art. 46 niniejszego 
rozporządzenia określających tymczasowo 
i na okres nie dłuższy niż trzy lata 
konkretny plan w zakresie odrzutów 
obejmujący specyfikacje, o których mowa 
w ust. 5 lit. a) - e) niniejszego artykułu.
Państwa członkowskie mogą 
współpracować zgodnie z art. 18 
niniejszego rozporządzenia przy 
opracowywaniu takiego planu z myślą o 
przyjęciu przez Komisję takich aktów lub 
przedstawieniu przez nią wniosku zgodnie
ze zwykłą procedurą ustawodawczą.

„6. W przypadku braku przyjęcia planu 
wieloletniego lub planu zarządzania 
zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) 
nr 1967/2006 dla danego rodzaju 
rybołówstwa, Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia, zgodnie z art. 18 niniejszego 
rozporządzenia, aktów delegowanych,
zgodnie z art. 46 niniejszego 
rozporządzenia, określających tymczasowo 
i na okres nie dłuższy niż trzy lata 
konkretny plan w zakresie odrzutów 
obejmujący specyfikacje, o których mowa 
w ust. 5 lit. a) – e) niniejszego artykułu, i 
jeżeli jest to konieczne, środki techniczne, 
o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. a)–e) 
niniejszego rozporządzenia, pod 
warunkiem że środki te pozwolą na lepszą 
selektywność, unikanie i ograniczenie 
niezamierzonych połowów w jak 
największym możliwym stopniu. Państwa 
członkowskie mogą współpracować 
zgodnie z art. 18 niniejszego 
rozporządzenia przy opracowywaniu 
takiego planu z myślą o przyjęciu przez 
Komisję takich aktów lub przedstawieniu 
przez nią wniosku zgodnie ze zwykłą 
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procedurą ustawodawczą.”

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić z służbami prawnymi Komisji, Rady i Parlamentu, czy środki techniczne 
związane ściśle z wprowadzeniem obowiązku wyładunku mogą zostać włączone do planów w 
zakresie odrzutów. W oczekiwaniu na takie wyjaśnienia sprawozdawca proponuje niniejszą 
poprawkę.

Poprawka 66
Brian Crowley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział -1 – artykuł -1 (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1380/2013
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst obowiązujący Poprawka

Rozdział -1

Rozporządzenie podstawowe

Artykuł -1

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 
1380/2013

W rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013 
wprowadza się następujące zmiany:

w art. 15 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. W przypadku braku przyjęcia planu 
wieloletniego lub planu zarządzania 
zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) 
nr 1967/2006 dla danego rodzaju 
rybołówstwa, Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia, zgodnie z art. 18 niniejszego 
rozporządzenia, aktów delegowanych 
zgodnie z art. 46 niniejszego 
rozporządzenia określających tymczasowo 
i na okres nie dłuższy niż trzy lata 
konkretny plan w zakresie odrzutów 
obejmujący specyfikacje, o których mowa 
w ust. 5 lit. a) - e) niniejszego artykułu.
Państwa członkowskie mogą 

„6. W przypadku braku przyjęcia planu 
wieloletniego lub planu zarządzania 
zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) 
nr 1967/2006 dla danego rodzaju 
rybołówstwa, Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia, zgodnie z art. 18 niniejszego 
rozporządzenia, aktów delegowanych 
zgodnie z art. 46 niniejszego 
rozporządzenia określających tymczasowo 
i na okres nie dłuższy niż trzy lata 
konkretny plan w zakresie odrzutów 
obejmujący specyfikacje, o których mowa 
w ust. 5 lit. a) - e) niniejszego artykułu, 
oraz, w razie konieczności, środki 
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współpracować zgodnie z art. 18 
niniejszego rozporządzenia przy 
opracowywaniu takiego planu z myślą o 
przyjęciu przez Komisję takich aktów lub 
przedstawieniu przez nią wniosku zgodnie 
ze zwykłą procedurą ustawodawczą.

techniczne opisane w art. 7 ust. 2 lit. a)–e) 
niniejszego rozporządzenia, pod 
warunkiem że takie środki sprzyjają 
zwiększeniu selektywności oraz unikaniu i 
ograniczeniu, na tyle, na ile to możliwe, 
przypadkowych połowów. Państwa 
członkowskie mogą współpracować 
zgodnie z art. 18 niniejszego 
rozporządzenia przy opracowywaniu 
takiego planu z myślą o przyjęciu przez 
Komisję takich aktów lub przedstawieniu 
przez nią wniosku zgodnie ze zwykłą 
procedurą ustawodawczą.”

Or. en

Uzasadnienie

Według Komisji z prawnego punktu widzenia nie jest możliwe włączenie żadnych środków 
technicznych do regionalnych planów w zakresie odrzutów. Brak możliwości dodania 
środków takich jak zmiana rozmiaru oczek czy tymczasowe zamknięcie danego obszaru w celu 
ochrony młodych osobników będzie stanowić przeszkodę dla skutecznego wdrożenia 
obowiązku wyładunku.  Poprawka ta ma zapobiec takiej sytuacji poprzez dodanie zmian w 
rozporządzeniu Rady (UE) nr 1380/2013.

Poprawka 67
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział -1 – artykuł -1 (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1380/2013
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział -1

Rozporządzenie podstawowe

Artykuł -1

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 
1380/2013

W rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013 
wprowadza się następujące zmiany:

w art. 15 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
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6. W przypadku braku przyjęcia planu 
wieloletniego lub planu zarządzania 
zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) 
nr 1967/2006 dla danego rodzaju 
rybołówstwa, Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia, zgodnie z art. 18 niniejszego 
rozporządzenia, aktów delegowanych 
zgodnie z art. 46 niniejszego 
rozporządzenia określających tymczasowo 
i na okres nie dłuższy niż trzy lata 
konkretny plan w zakresie odrzutów 
obejmujący specyfikacje, o których mowa 
w ust. 5 lit. a) - e) niniejszego artykułu.
Państwa członkowskie mogą 
współpracować zgodnie z art. 18 
niniejszego rozporządzenia przy 
opracowywaniu takiego planu z myślą o 
przyjęciu przez Komisję takich aktów lub 
przedstawieniu przez nią wniosku zgodnie 
ze zwykłą procedurą ustawodawczą.

„6. W przypadku braku przyjęcia planu 
wieloletniego lub planu zarządzania 
zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) 
nr 1967/2006 dla danego rodzaju 
rybołówstwa, Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia, zgodnie z art. 18 niniejszego 
rozporządzenia, aktów delegowanych 
zgodnie z art. 46 niniejszego 
rozporządzenia określających tymczasowo 
i na okres nie dłuższy niż trzy lata 
konkretny plan w zakresie odrzutów 
obejmujący specyfikacje, o których mowa 
w ust. 5 lit. a) - e) niniejszego artykułu, 
oraz, w razie konieczności, środki 
techniczne opisane w art. 7 ust. 2 lit. a)–e) 
niniejszego rozporządzenia, pod 
warunkiem że takie środki sprzyjają 
zwiększeniu selektywności oraz unikaniu i 
ograniczeniu, na tyle, na ile to możliwe, 
przypadkowych połowów. Państwa 
członkowskie mogą współpracować 
zgodnie z art. 18 niniejszego 
rozporządzenia przy opracowywaniu 
takiego planu z myślą o przyjęciu przez 
Komisję takich aktów lub przedstawieniu 
przez nią wniosku zgodnie ze zwykłą 
procedurą ustawodawczą.”

Or. en

Poprawka 68
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w art. 3 dodaje się lit. i) w brzmieniu: skreślona

„i) „»niezamierzone połowy« oznaczają 
przypadkowe połowy organizmów 
morskich, których połowy są zakazane w 
odpowiednich okolicznościach.”
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Or. en

Uzasadnienie

Osobna definicja „niezamierzonych połowów” jest zbędna, ponieważ zgodnie z zakazem 
odrzutów teraz cały połów będzie podlegać obowiązkowi wyładunku. Ponadto taki 
„niezamierzony” charakter mógłby okazać się kłopotliwy z uwagi na związany z nim znaczny 
element subiektywności.

Poprawka 69
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w art. 3 dodaje się lit. i) w brzmieniu: skreślona

„i) „ »niezamierzone połowy« oznaczają 
przypadkowe połowy organizmów 
morskich, których połowy są zakazane w 
odpowiednich okolicznościach.”;

Or. en

Poprawka 70
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „ »niezamierzone połowy« oznaczają 
przypadkowe połowy organizmów 
morskich, których połowy są zakazane w 
odpowiednich okolicznościach.”;

i) „»niezamierzone połowy« oznaczają 
przypadkowe połowy organizmów 
morskich, które podlegają obowiązkowi 
wyładunku na mocy art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.”;
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Or. it

Uzasadnienie

Aktualne brzmienie jest zbyt ogólne, termin „niezamierzone połowy” należy zdefiniować 
precyzyjnie.

Poprawka 71
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 4 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: skreślona

„Zakazuje się połowów wszelkich 
gatunków wymienionych w załącznikach 
I-V z wykorzystaniem sieci o rozmiarze 
oczek niewyszczególnionych w tych 
załącznikach w odniesieniu do tych 
gatunków.”;

Or. en

Uzasadnienie

Zakaz odrzutów stanowi sam w sobie największą zachętę do poszukiwania rozwiązań 
sprzyjających zwiększeniu selektywności. Wspomniany zakaz należy zatem usunąć. W 
przypadkach, w których konieczne jest podjęcie decyzji co do rozmiaru oczek, należy to robić 
na szczeblu regionalnym.

Poprawka 72
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego, wyładunki nie są zakazane, 
jeżeli warunki ustanowione w załączniku X 
nie mogą być spełnione z powodu 
niezamierzonych połowów organizmów 
morskich podlegających obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx]. Te 
niezamierzone połowy są wyładowywane i 
wliczane do kwot.

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego, wyładunki nie są zakazane, 
jeżeli warunki ustanowione w załączniku X 
nie mogą być spełnione z powodu 
niezamierzonych połowów organizmów 
morskich podlegających obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx].  Te 
niezamierzone połowy są wyładowywane i, 
w przypadku połowów okazów o rozmiarze 
przekraczającym minimalne rozmiary 
odniesienia do celów ochrony, wliczane 
do kwot.

Or. fr

Uzasadnienie

Kwoty powinny stanowić dla rybaków wyznacznik przewidywań gospodarczych. Niedojrzałe 
organizmy zostaną udokumentowane do celów naukowych; objęcie ich kwotami 
powodowałoby konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na sortowanie, które nie 
znajduje uzasadnienia związanego z ochroną gatunków ani uzasadnienia gospodarczego.

Poprawka 73
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego, wyładunki nie są zakazane, 
jeżeli warunki ustanowione w załączniku 
X nie mogą być spełnione z powodu 
niezamierzonych połowów organizmów 
morskich podlegających obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx]. Te 
niezamierzone połowy są wyładowywane i 

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego przepisy dotyczące składu 
połowów ustanowione w załączniku X do 
niniejszego rozporządzenia nie mają 
zastosowania wyłącznie do połowów 
podlegających obowiązkowi wyładunku 
określonemu w art. 15 rozporządzenia
(UE) nr 1380/2013 od dnia 1 stycznia 2015 
r.
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wliczane do kwot.

Or. en

Uzasadnienie

Zakaz odrzutów, który ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., będzie miał wpływ jedynie 
na niektóre gatunki. W odniesieniu do tych właśnie gatunków przepisy dotyczące składu 
połowów stają się bezpodstawne, ponieważ zobowiązują one rybaków do odrzutów w 
przypadku przekroczenia wartości procentowych składu.

Poprawka 74
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego, wyładunki nie są zakazane, 
jeżeli warunki ustanowione w załączniku 
X nie mogą być spełnione z powodu 
niezamierzonych połowów organizmów 
morskich podlegających obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx]. Te 
niezamierzone połowy są wyładowywane i 
wliczane do kwot.

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego przepisy dotyczące składu 
połowów ustanowione w załącznikach I–V 
do niniejszego rozporządzenia nie mają 
zastosowania do połowów podlegających 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 
od dnia 1 stycznia 2015 r.

Or. de

Poprawka 75
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego, wyładunki nie są zakazane, 
jeżeli warunki ustanowione w załącznikach 
I-V nie mogą być spełnione z powodu 
niezamierzonych połowów organizmów 
morskich podlegających obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx]. Te 
niezamierzone połowy są wyładowywane i 
wliczane do kwot.

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego, wyładunki nie są zakazane, 
jeżeli warunki ustanowione w załącznikach 
I-V nie mogą być spełnione z powodu 
niezamierzonych połowów organizmów 
morskich podlegających obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx].  Te 
niezamierzone połowy są wyładowywane i, 
w przypadku połowów okazów o rozmiarze 
przekraczającym minimalne rozmiary 
odniesienia do celów ochrony, wliczane 
do kwot.

Or. fr

Uzasadnienie

Kwoty powinny stanowić dla rybaków wyznacznik przewidywań gospodarczych. Niedojrzałe 
organizmy zostaną udokumentowane do celów naukowych; objęcie ich kwotami 
powodowałoby konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na sortowanie, które nie 
znajduje uzasadnienia związanego z ochroną gatunków ani uzasadnienia gospodarczego.

Poprawka 76
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego, wyładunki nie są zakazane, 
jeżeli warunki ustanowione w 
załącznikach I-V nie mogą być spełnione z 
powodu niezamierzonych połowów
organizmów morskich podlegających 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx]. Te 
niezamierzone połowy są wyładowywane i 

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego przepisy dotyczące składu 
połowów ustanowione w załącznikach I–V 
do niniejszego rozporządzenia nie mają 
zastosowania wyłącznie do połowów 
podlegających obowiązkowi wyładunku 
określonemu w art. 15 rozporządzenia
(UE) nr 1380/2013 od dnia 1 stycznia 2015 
r.
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wliczane do kwot.

Or. en

Uzasadnienie

Zakaz odrzutów, który ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., będzie miał wpływ jedynie 
na niektóre gatunki. W odniesieniu do tych właśnie gatunków przepisy dotyczące składu 
połowów stają się bezpodstawne, ponieważ zobowiązują one rybaków do odrzutów w 
przypadku przekroczenia wartości procentowych składu.

Poprawka 77
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego, wyładunki nie są zakazane, 
jeżeli warunki ustanowione w
załącznikach I-V nie mogą być spełnione 
z powodu niezamierzonych połowów
organizmów morskich podlegających 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx]. Te 
niezamierzone połowy są wyładowywane i 
wliczane do kwot.

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego przepisy dotyczące składu 
połowów ustanowione w załączniku X do 
niniejszego rozporządzenia nie mają 
zastosowania do połowów podlegających 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 
od dnia 1 stycznia 2015 r.

Or. de

Poprawka 78
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 7 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) w art. 7 ust. 5 dodaje się akapit w 
brzmieniu:

skreślony

„Akapit pierwszy nie ma zastosowania, 
gdy skorupiaki z gatunku Pandalus 
podlegają obowiązkowi wyładunku 
określonemu w art. 15 rozporządzenia 
(UE) nr [xxxx]. Jednakże zabrania się 
dokonywania połowów tych skorupiaków 
sieciami, o których mowa w akapicie 
pierwszym, jeżeli nie są one wyposażone 
zgodnie z tym akapitem. Niezamierzone 
połowy dokonane takimi sieciami zostają 
wyładowane i wliczone do kwot.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Akapit ten nie dotyczy obowiązku wyładunku przewidzianego na styczeń 2015 r.

Poprawka 79
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) w art. 7 ust. 5 dodaje się akapit w 
brzmieniu:

skreślony

„Akapit pierwszy nie ma zastosowania, 
gdy skorupiaki z gatunku Pandalus 
podlegają obowiązkowi wyładunku 
określonemu w art. 15 rozporządzenia 
(UE) nr [xxxx]. Jednakże zabrania się 
dokonywania połowów tych skorupiaków 
sieciami, o których mowa w akapicie 
pierwszym, jeżeli nie są one wyposażone 
zgodnie z tym akapitem. Niezamierzone 
połowy dokonane takimi sieciami zostają 
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wyładowane i wliczone do kwot.”

Or. en

Poprawka 80
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) w art. 7 ust. 5 dodaje się akapit w 
brzmieniu:

skreślony

„Akapit pierwszy nie ma zastosowania, 
gdy skorupiaki z gatunku Pandalus 
podlegają obowiązkowi wyładunku 
określonemu w art. 15 rozporządzenia 
(UE) nr [xxxx]. Jednakże zabrania się 
dokonywania połowów tych skorupiaków 
sieciami, o których mowa w akapicie 
pierwszym, jeżeli nie są one wyposażone 
zgodnie z tym akapitem. Niezamierzone 
połowy dokonane takimi sieciami zostają 
wyładowane i wliczone do kwot.”

Or. de

Poprawka 81
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) w art. 10 dodaje się akapit w brzmieniu: skreślony

„W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego lit. b) zatrzymanie na 
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pokładzie oraz wyładunek nie są 
zabronione, jeżeli minimalny udział 
procentowy małż nie może być osiągnięty 
z powodu niezamierzonych połowów 
organizmów morskich podlegających 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx]. Te 
niezamierzone połowy są wyładowywane i 
wliczane do kwot.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Akapit ten nie dotyczy obowiązku wyładunku przewidzianego na styczeń 2015 r.

Poprawka 82
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) w art. 10 dodaje się akapit w brzmieniu: skreślony

„W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego lit. b) zatrzymanie na 
pokładzie oraz wyładunek nie są 
zabronione, jeżeli minimalny udział 
procentowy małż nie może być osiągnięty 
z powodu niezamierzonych połowów 
organizmów morskich podlegających 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx]. Te 
niezamierzone połowy są wyładowywane i 
wliczane do kwot.”

Or. en

Poprawka 83
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) w art. 10 dodaje się akapit w brzmieniu: skreślony

„W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego lit. b) zatrzymanie na 
pokładzie oraz wyładunek nie są 
zabronione, jeżeli minimalny udział 
procentowy małż nie może być osiągnięty 
z powodu niezamierzonych połowów 
organizmów morskich podlegających 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx]. Te 
niezamierzone połowy są wyładowywane i 
wliczane do kwot.”

Or. de

Poprawka 84
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego lit. a) wykorzystanie lub 
zatrzymanie na pokładzie dennych sieci 
skrzelowych, sieci oplątujących i drygawic 
nie jest zabronione, jeżeli nie można 
spełnić warunków określonych w tej lit. a) 
z powodu niezamierzonych połowów 
organizmów morskich podlegających 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx]. Te 
niezamierzone połowy są wyładowywane i 
wliczane do kwot.

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego lit. a) wykorzystanie lub 
zatrzymanie na pokładzie dennych sieci 
skrzelowych, sieci oplątujących i drygawic 
nie jest zabronione, jeżeli nie można 
spełnić warunków określonych w tej lit. a) 
z powodu niezamierzonych połowów 
organizmów morskich podlegających 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx]  Te 
niezamierzone połowy są wyładowywane i, 
w przypadku połowów okazów o rozmiarze 
przekraczającym minimalne rozmiary 
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odniesienia do celów ochrony, wliczane 
do kwot.

Or. fr

Uzasadnienie

Kwoty powinny stanowić dla rybaków wyznacznik przewidywań gospodarczych. Niedojrzałe 
organizmy zostaną udokumentowane do celów naukowych; objęcie ich kwotami 
powodowałoby konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na sortowanie, które nie 
znajduje uzasadnienia związanego z ochroną gatunków ani uzasadnienia gospodarczego.

Poprawka 85
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego lit. a) wykorzystanie lub 
zatrzymanie na pokładzie dennych sieci 
skrzelowych, sieci oplątujących i drygawic 
nie jest zabronione, jeżeli nie można 
spełnić warunków określonych w tej lit. a) 
z powodu niezamierzonych połowów
organizmów morskich podlegających 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx]. Te 
niezamierzone połowy są wyładowywane i
wliczane do kwot.

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego lit. a) przepisy dotyczące 
składu połowów ustanowione w 
załączniku X do niniejszego 
rozporządzenia nie mają zastosowania 
wyłącznie do połowów podlegających 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 
od dnia 1 stycznia 2015 r.

Or. en

Uzasadnienie

Zakaz odrzutów, który ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., będzie miał wpływ jedynie 
na niektóre gatunki. W odniesieniu do tych właśnie gatunków przepisy dotyczące składu 
połowów stają się bezpodstawne, ponieważ zobowiązują one rybaków do odrzutów w 
przypadku przekroczenia wartości procentowych składu.
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Poprawka 86
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego lit. a) wykorzystanie lub 
zatrzymanie na pokładzie dennych sieci 
skrzelowych, sieci oplątujących i drygawic 
nie jest zabronione, jeżeli nie można 
spełnić warunków określonych w tej lit. a) 
z powodu niezamierzonych połowów
organizmów morskich podlegających 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx]. Te 
niezamierzone połowy są wyładowywane i 
wliczane do kwot.

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego lit. a) przepisy dotyczące 
składu połowów ustanowione w 
załącznikach VI–VII do niniejszego 
rozporządzenia nie mają zastosowania do 
połowów podlegających obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 od dnia 
1 stycznia 2015 r.

Or. de

Poprawka 87
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organizmy morskie złowione w 
ilościach przekraczających dopuszczalny 
udział procentowy określony w art. 20 ust. 
2, art. 21 ust. 2, art. 22 ust. 2 lit. b), art. 27 
ust. 2, art. 29d ust. 5 lit. d), art. 29d ust. 6 
lit. d), art. 29d ust. 7 lit. c), art. 29g ust. 2, 
art. 34b ust. 3 lit. c) i art. 34b ust. 11 oraz 
w załącznikach I-VII, X i XI i które nie 
podlegają obowiązkowi wyładunku 
określonemu w art. 15 rozporządzenia
(UE) nr [xxxx] są wyładowywane i 

2. Organizmy morskie złowione w 
ilościach przekraczających dopuszczalny 
udział procentowy określony w art. 20 ust. 
2, art. 21 ust. 2, art. 22 ust. 2 lit. b), art. 27 
ust. 2, art. 29d ust. 5 lit. d), art. 29d ust. 6 
lit. d), art. 29d ust. 7 lit. c), art. 29g ust. 2, 
art. 34b ust. 3 lit. c) i art. 34b ust. 11 oraz 
w załącznikach I-VII, X i XI i które nie 
podlegają obowiązkowi wyładunku 
określonemu w art. 15 rozporządzenia
(UE) nr [xxxx] są wyładowywane i, w 
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wliczane do kwot. przypadku gdy przekraczają minimalny 
rozmiar odniesienia do celów ochrony,
wliczane do kwot.

Or. fr

Uzasadnienie

Kwoty powinny stanowić dla rybaków wyznacznik przewidywań gospodarczych. Niedojrzałe 
organizmy zostaną udokumentowane do celów naukowych; objęcie ich kwotami 
powodowałoby konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na sortowanie, które nie 
znajduje uzasadnienia związanego z ochroną gatunków ani uzasadnienia gospodarczego.

Poprawka 88
Brian Crowley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed rozpoczęciem połowów na 
jakimkolwiek obszarze zarządzania w 
danym rejsie połowowym kapitanowie 
statków rybackich zapewniają posiadanie 
kwot dotyczących stad podlegających 
limitom połowowym, które są 
wystarczające, aby objąć prawdopodobny 
skład ich połowów i dopuszczalny udział 
procentowy w trakcie tego rejsu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Szyprowie nie mogą zagwarantować osiągnięcia kwot wystarczających do pokrycia ich 
prawdopodobnego składu połowów podczas rejsów. Działalność połowowa ma to do siebie, 
że nie można przewidzieć, ile ryb złowi się podczas danego rejsu.

Poprawka 89
Liadh Ní Riada
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed rozpoczęciem połowów na 
jakimkolwiek obszarze zarządzania w 
danym rejsie połowowym kapitanowie 
statków rybackich zapewniają posiadanie 
kwot dotyczących stad podlegających 
limitom połowowym, które są 
wystarczające, aby objąć prawdopodobny 
skład ich połowów i dopuszczalny udział 
procentowy w trakcie tego rejsu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Szyprowie nie mogą zagwarantować osiągnięcia kwot wystarczających do pokrycia ich 
prawdopodobnego składu połowów podczas rejsów. Działalność połowowa ma to do siebie, 
że nie można przewidzieć, ile ryb złowi się podczas danego rejsu.

Poprawka 90
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed rozpoczęciem połowów na 
jakimkolwiek obszarze zarządzania w 
danym rejsie połowowym kapitanowie 
statków rybackich zapewniają posiadanie 
kwot dotyczących stad podlegających 
limitom połowowym, które są 
wystarczające, aby objąć prawdopodobny 
skład ich połowów i dopuszczalny udział 
procentowy w trakcie tego rejsu.”;

skreślony
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Or. it

Uzasadnienie

Z natury rzeczy w przypadku operacji połowowych niemożliwe jest przewidzenie, ile ryb 
zostanie złowionych podczas danego rejsu.

Poprawka 91
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed rozpoczęciem połowów na 
jakimkolwiek obszarze zarządzania w 
danym rejsie połowowym kapitanowie 
statków rybackich zapewniają posiadanie 
kwot dotyczących stad podlegających 
limitom połowowym, które są 
wystarczające, aby objąć prawdopodobny 
skład ich połowów i dopuszczalny udział 
procentowy w trakcie tego rejsu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W związku z zakazem odrzutów przepisy dotyczące składu połowów nie są już potrzebne, 
ponieważ obowiązkowi wyładunku podlega cały połów. Ponadto szyper nie może 
zagwarantować składu przyszłego połowu przed rejsem.

Poprawka 92
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 15 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed rozpoczęciem połowów na 
jakimkolwiek obszarze zarządzania w 
danym rejsie połowowym kapitanowie 
statków rybackich zapewniają posiadanie
kwot dotyczących stad podlegających 
limitom połowowym, które są 
wystarczające, aby objąć prawdopodobny 
skład ich połowów i dopuszczalny udział 
procentowy w trakcie tego rejsu.

3. Kapitanowie statków rybackich unikają 
połowów w strefach, w których wykazano 
dużą gęstość występowania danego 
gatunku, jeżeli nie posiadają kwot
wystarczających do wprowadzenia go do 
obrotu.

Or. fr

Uzasadnienie

Niemożliwe jest prawne ograniczenie w odniesieniu do przewidywań na przyszłość. 
Zaproponowana poprawka jest lepiej dostosowana do rzeczywistych praktyk. Ponadto ciężar 
dowodu musi zostać potwierdzony przy okazji kontroli.

Poprawka 93
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed rozpoczęciem połowów na 
jakimkolwiek obszarze zarządzania w 
danym rejsie połowowym kapitanowie 
statków rybackich zapewniają posiadanie 
kwot dotyczących stad podlegających 
limitom połowowym, które są 
wystarczające, aby objąć prawdopodobny 
skład ich połowów i dopuszczalny udział 
procentowy w trakcie tego rejsu.”;

skreślony

Or. de
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Poprawka 94
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed rozpoczęciem połowów na 
jakimkolwiek obszarze zarządzania w 
danym rejsie połowowym kapitanowie 
statków rybackich zapewniają posiadanie 
kwot dotyczących stad podlegających 
limitom połowowym, które są 
wystarczające, aby objąć prawdopodobny 
skład ich połowów i dopuszczalny udział 
procentowy w trakcie tego rejsu.

3. Przed rozpoczęciem połowów na 
jakimkolwiek obszarze zarządzania w 
danym rejsie połowowym kapitanowie 
statków rybackich starają się zapewnić
posiadanie kwot dotyczących stad 
podlegających limitom połowowym, które 
są wystarczające, aby objąć 
prawdopodobny skład ich połowów i 
dopuszczalny udział procentowy w trakcie 
tego rejsu.

Or. en

Poprawka 95
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niewymiarowych organizmów 
morskich, które należą do gatunku 
niepodlegającego obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx], nie 
zatrzymuje się na pokładzie, ani się ich 
nie przeładowuje, wyładowuje, przewozi, 
składuje, sprzedaje, wystawia lub oferuje 
do sprzedaży, ale niezwłocznie wrzuca się 
je do morza.

1. W regionach 1, 2, 3 i 4 w trakcie 
operacji połowowych zakazane są odrzuty 
gatunków podlegających kwotom, które 
mogą być legalnie wyładowane, z 
wyjątkiem połowów metodą łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego za pomocą 
sieci okrążającej z liną ściągającą, w 
przypadku których, jak dowiedziono, 
współczynnik przeżycia jest bardzo wysoki, 
jeżeli odrzuty są wypuszczane za pomocą 
narzędzi okrążających. 
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Or. es

Poprawka 96
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 
niewymiarowa sardynka europejska, 
sardela, bops lub makrela, złowione w 
celu wykorzystania jako żywa przynęta, 
mogą być zatrzymane na pokładzie, pod 
warunkiem że będą trzymane żywe.

Or. es

Poprawka 97
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 19 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1 i 1a dozwolony jest wyładunek 10% 
ogólnej masy w relacji pełnej wyładunku 
sardynki europejskiej, sardeli, śledzia, 
ostroboka, makreli i bopsa, które nie 
osiągnęły minimalnego rozmiaru 
odniesienia, w celu sprzedaży z 
przeznaczeniem do bezpośredniego 
spożycia przez ludzi. Nie można 
przekroczyć granicy 10% podczas 
przeładunku, wyładunku, transportu, 
składowania, wystawiania ani sprzedaży.
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W ramach realizacji celu określonego w 
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1379/2013 w planach produkcji i obrotu 
przedkładanych na mocy art. 28 
rozporządzenia (UE) nr 1379/2013 
organizacje producentów muszą 
zagwarantować, że wyładunek 
organizmów morskich, o których mowa w 
tym ustępie, nie pociągnie za sobą działań 
mających szczególnie na celu połowy tych 
produktów, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) i 
art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013.

Państwa członkowskie dopilnowują za 
pomocą kontroli przeprowadzanych na 
mocy art. 28 ust. 7 rozporządzenia (UE) 
nr 1379/2013, aby organizacje 
producentów wypełniały obowiązek 
przewidziany w ustępie pierwszym.

Or. es

Poprawka 98
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niewymiarowe organizmy morskie, 
które należą do gatunku podlegającego 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], 
zostają zatrzymane na pokładzie, 
wyładowane i wliczone do kwot. Nie są 
sprzedawane, wystawiane lub oferowane 
do sprzedaży w celu spożycia przez ludzi.

2. Niewymiarowe organizmy morskie, 
które należą do gatunku podlegającego 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx]
zatrzymuje się na pokładzie i wyładowuje
się je. Nie są sprzedawane, wystawiane lub 
oferowane do sprzedaży w celu spożycia 
przez ludzi. Po ich wyładunku kapitan 
statku nie jest odpowiedzialny za 
zapewnienie ich składowania ani 
znalezienie ich rynku zbytu.

Or. fr
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Uzasadnienie

Mając na uwadze dużą niepewność co do rynków zbytu wyładowywanych organizmów 
morskich o takich rozmiarach oraz mając na uwadze, że kapitanowie statków nie uzyskają 
żadnych korzyści z takiego wyładunku, należy przewidywać problem gromadzenia tych 
organizmów na nabrzeżach i na tym etapie doprecyzować, że w żadnym wypadku nie mogą 
być za to odpowiedzialni rybacy.

Poprawka 99
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niewymiarowe organizmy morskie, 
które należą do gatunku podlegającego 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], 
zostają zatrzymane na pokładzie, 
wyładowane i wliczone do kwot. Nie są 
sprzedawane, wystawiane lub oferowane 
do sprzedaży w celu spożycia przez 
ludzi.”;

2. Niewymiarowe organizmy morskie, 
które należą do gatunku podlegającego 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], 
zostają zatrzymane na pokładzie, 
wyładowane i wliczone do kwot. Nie są 
sprzedawane, wystawiane lub oferowane 
do sprzedaży w celu spożycia przez 
ludzi.”;

Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego niewymiarowe sardynki, 
sardele, ostroboki i makrele złowione w 
celu wykorzystania jako żywa przynęta 
mogą być zatrzymywane na pokładzie, pod 
warunkiem że są zatrzymywane żywe.

Or. it

Uzasadnienie

Wyładowanych połowów nienadających się do sprzedaży (w szczególności organizmów 
niedojrzałych) nie można przeznaczać do spożycia przez ludzi.

Poprawka 100
Izaskun Bilbao Barandica
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niewymiarowe organizmy morskie, 
które należą do gatunku podlegającego 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx] 
zatrzymuje się na pokładzie, wyładowuje 
się je i wlicza do kwot. Nie sprzedaje się 
ich, nie wystawia, ani nie oferuje się ich 
do sprzedaży w celu spożycia przez ludzi.

2. W regionach 1, 2, 3 i 4 jest zakazane 
wyrzucanie za burtę makreli, śledzi lub 
ostroboków przed całkowitym 
wciągnięciem sieci na pokład statku 
rybackiego, jeżeli spowoduje to straty w 
postaci martwych lub umierających ryb, z 
wyjątkiem połowów metodą łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego za pomocą 
sieci okrążającej z liną ściągającą, w 
przypadku których, jak dowiedziono, 
współczynnik przeżycia jest bardzo wysoki, 
jeżeli odrzuty są wypuszczane za pomocą 
narzędzi okrążających.

Or. es

Poprawka 101
Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niewymiarowe organizmy morskie, 
które należą do gatunku podlegającego 
obowiązkowi wyładunku określonemu w
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx] 
zatrzymuje się na pokładzie, wyładowuje 
się je i wlicza do kwot. Nie sprzedaje się 
ich, nie wystawia, ani nie oferuje się ich 
do sprzedaży w celu spożycia przez ludzi.

2. W odniesieniu do niewymiarowych 
organizmów morskich, które należą do 
gatunku podlegającego obowiązkowi 
wyładunku, obowiązuje art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 
Artykuł 2 ust. 2 lit. h) rozporządzenia 
(WE) nr 1069/2009 i odnośny przepis 
wykonawczy rozporządzenia (WE) nr 
142/2011 nie mają zastosowania.

Or. de
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Poprawka 102
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W ramach realizacji celu określonego 
w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1379/2013 w planach produkcji i obrotu 
przedkładanych na mocy art. 28 
rozporządzenia (UE) nr 1379/2013 
organizacje producentów muszą 
zagwarantować, że wyładunek 
organizmów morskich, o których mowa w 
ustępie drugim, nie pociągnie za sobą 
działań mających szczególnie na celu 
połowy tych produktów, zgodnie z art. 7 
ust. 1 lit. b) i art. 28 rozporządzenia (UE) 
nr 1379/2013.

Państwa członkowskie dopilnowują za 
pomocą kontroli przeprowadzanych na 
mocy art. 28 ust. 7 rozporządzenia (UE) 
nr 1379/2013, aby organizacje 
producentów wypełniały obowiązek 
przewidziany w ustępie pierwszym.

W drodze odstępstwa od powyższych 
przepisów dozwolony jest wyładunek 10% 
ogólnej masy w relacji pełnej wyładunku 
sardynki europejskiej, sardeli, śledzia, 
ostroboka, makreli i bopsa, które nie 
osiągnęły minimalnego rozmiaru 
odniesienia, w celu sprzedaży z 
przeznaczeniem do bezpośredniego 
spożycia przez ludzi. Nie można 
przekroczyć granicy 10% podczas 
przeładunku, wyładunku, transportu, 
składowania, wystawiania ani sprzedaży.

Or. es
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Poprawka 103
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Począwszy od dnia…* Komisja 
publikuje badanie rynku niewymiarowych 
organizmów morskich i określa 
potencjalne problemy, a także 
beneficjentów rynku w świetle oceny 
zmian w selektywności floty.

___________

*Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata od 
publikacji rozporządzenia (UE) nr [xxxx] 
w Dz.U.

Or. fr

Poprawka 104
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania do 
sardynki europejskiej, sardeli 
europejskiej, śledzia, ostroboka i makreli 
w granicach 10% masy w relacji pełnej 
całkowitych, zatrzymywanych na 
pokładzie połowów każdego z tych 
gatunków. Udział procentowy 
niewymiarowych sardynek europejskich, 
sardeli europejskich, śledzi, ostroboków i 
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makreli oblicza się jako stosunek masy w 
relacji pełnej wszystkich organizmów 
morskich na pokładzie po posortowaniu 
lub przy wyładunku. Udział procentowy 
można obliczyć na podstawie 
przynajmniej jednej reprezentatywnej 
próbki. Nie można przekroczyć granicy 
10% podczas przeładunku, wyładunku, 
transportu, składowania, wystawiania lub 
sprzedaży.

Or. en

Poprawka 105
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 19 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Przepisy zawarte w ust. 1 i 2 nie mają 
zastosowania do sardynki europejskiej, 
sardeli europejskiej, śledzia, ostroboka i 
makreli w granicach 10 % masy w relacji 
pełnej całkowitych połowów każdego z 
tych gatunków. Udział procentowy 
niewymiarowych sardynek europejskich, 
sardeli europejskich, śledzi, ostroboków 
lub makreli oblicza się jako stosunek 
masy w relacji pełnej wszystkich 
organizmów morskich na pokładzie po 
posortowaniu albo przy wyładunku. 
Udział procentowy można obliczyć na 
podstawie jednej lub większej liczby 
reprezentatywnych próbek. Nie można 
przekroczyć granicy 10 % podczas 
przeładunku, wyładunku, transportu, 
składowania, wystawiania bądź sprzedaży;

Or. fr
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Uzasadnienie

Sortowanie tych gatunków na pokładzie lub na nabrzeżu jest praktycznie niemożliwe w 
przypadku małych i średnich jednostek. Przykładowo w przypadku sardeli europejskiej na 
kilogram może wchodzić nawet do 80 sztuk. Nie jest możliwe posiadanie sortownic na 
pokładzie, a koszt sortowania na nabrzeżu byłby nieproporcjonalnie wysoki, a jednocześnie 
zajmowałoby ono zbyt dużo czasu, aby zapewnić świeżość ryb. Należy zatem utrzymać 
elastyczne rozwiązania, których sens istnienia nie jest zależny od obowiązku wyładunku.

Poprawka 106
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 19 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania do 
niewymiarowych sardynki europejskiej, 
sardeli europejskiej, śledzia, ostroboka lub 
makreli złowionych w celu wykorzystania 
jako żywa przynęta, które mogą być 
zatrzymane na pokładzie, pod warunkiem 
że są zatrzymywane żywe.

Or. en

Poprawka 107
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Gdy śledź podlega obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx], zakaz 
zatrzymywania na pokładzie określony w 

4. Gdy śledź podlega obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx], zakaz 
zatrzymywania na pokładzie określony w 
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ust. 1 niniejszego artykułu nie ma 
zastosowania. Jednakże zakazuje się 
połowów tego gatunku na obszarach 
geograficznych i podczas okresów, o 
których mowa w tym ustępie. 
Niezamierzone połowy śledzia zostają 
wyładowane i wliczone do kwot.

ust. 1 niniejszego artykułu nie ma 
zastosowania. Jednakże zakazuje się 
połowów tego gatunku na obszarach 
geograficznych i podczas okresów, o 
których mowa w tym ustępie. Te 
niezamierzone połowy są wyładowywane i, 
w przypadku połowów okazów o rozmiarze 
przekraczającym minimalne rozmiary 
odniesienia do celów ochrony, wliczane 
do kwot.

Or. fr

Uzasadnienie

Kwoty powinny stanowić dla rybaków wyznacznik przewidywań gospodarczych. Niedojrzałe 
organizmy zostaną udokumentowane do celów naukowych; objęcie ich kwotami 
powodowałoby konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na sortowanie, które nie 
znajduje uzasadnienia związanego z ochroną gatunków ani uzasadnienia gospodarczego.

Poprawka 108
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 20 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gdy śledź podlega obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx], zakaz 
zatrzymywania na burcie określony w 
akapicie pierwszym niniejszego artykułu 
nie ma zastosowania. Jednakże zakazuje 
się połowów tego gatunku na obszarach 
geograficznych i podczas okresów, o 
których mowa w tym akapicie pierwszym.
Niezamierzone połowy śledzia zostają 
wyładowane i wliczone do kwot.

Gdy śledź podlega obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx], zakaz
wyładunku lub zatrzymywania na
pokładzie określony w akapicie pierwszym 
niniejszego artykułu nie ma zastosowania.
Jednakże zakazuje się połowów tego 
gatunku na obszarach geograficznych i 
podczas okresów, o których mowa w tym 
akapicie pierwszym. Te niezamierzone 
połowy śledzia są wyładowywane i, w 
przypadku połowów okazów o rozmiarze 
przekraczającym minimalne rozmiary 
odniesienia do celów ochrony, wliczane 
do kwot.
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Or. fr

Uzasadnienie

Kwoty powinny stanowić dla rybaków wyznacznik przewidywania gospodarczego. 
Niedojrzałe organizmy zostaną udokumentowane do celów naukowych; objęcie ich kwotami 
powodowałoby konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na sortowanie, które nie 
znajduje uzasadnienia związanego z ochroną gatunków ani uzasadnienia gospodarczego.

Poprawka 109
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Gdy śledź podlega obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx], zakaz 
zatrzymywania na pokładzie określony w 
ust. 1 niniejszego artykułu nie ma 
zastosowania. Jednakże zakazuje się 
połowów tego gatunku na obszarach 
geograficznych i podczas okresów, o 
których mowa w tym ustępie.
Niezamierzone połowy śledzia zostają 
wyładowane i wliczone do kwot.

3. Gdy szprot podlega obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx], zakaz 
zatrzymywania na pokładzie określony w 
ust. 1 niniejszego artykułu nie ma 
zastosowania. Jednakże zakazuje się 
połowów tego gatunku na obszarach 
geograficznych i podczas okresów, o 
których mowa w tym ustępie.
Niezamierzone połowy szprota są 
wyładowywane i, w przypadku połowów 
okazów o rozmiarze przekraczającym 
minimalne rozmiary odniesienia do celów 
ochrony, wliczane do kwot.

Or. fr

Uzasadnienie

Kwoty powinny stanowić dla rybaków wyznacznik przewidywania gospodarczego. 
Niedojrzałe organizmy zostaną udokumentowane do celów naukowych; objęcie ich kwotami 
powodowałoby konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na sortowanie, które nie 
znajduje uzasadnienia związanego z ochroną gatunków ani uzasadnienia gospodarczego.
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Poprawka 110
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gdy makrela podlega obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx], zakaz 
zatrzymywania na pokładzie określony w 
akapicie pierwszym niniejszego ustępu nie 
ma zastosowania. Jednakże zakazuje się 
połowów tego gatunku na obszarze 
geograficznym, o którym mowa w tym 
akapicie. Niezamierzone połowy makreli
zostają wyładowane i wliczone do kwot.

Gdy makrela podlega obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx], zakaz 
zatrzymywania na pokładzie określony w 
akapicie pierwszym niniejszego ustępu nie 
ma zastosowania. Jednakże zakazuje się 
połowów tego gatunku na obszarze 
geograficznym, o którym mowa w tym 
akapicie. Niezamierzone połowy makreli
są wyładowywane i, w przypadku połowów 
okazów o rozmiarze przekraczającym 
minimalne rozmiary odniesienia do celów 
ochrony, wliczane do kwot.

Or. fr

Uzasadnienie

Kwoty powinny stanowić dla rybaków wyznacznik przewidywania gospodarczego. 
Niedojrzałe organizmy zostaną udokumentowane do celów naukowych; objęcie ich kwotami 
powodowałoby konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na sortowanie, które nie 
znajduje uzasadnienia związanego z ochroną gatunków ani uzasadnienia gospodarczego.

Poprawka 111
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 15
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gdy sardela europejska podlega 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 

Gdy sardela europejska podlega 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
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art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], 
zakaz zatrzymywania na pokładzie 
określony w akapicie pierwszym 
niniejszego ustępu nie ma zastosowania.
Jednakże zakazuje się połowów tego 
gatunku przy użyciu narzędzi połowowych 
i na obszarach geograficznych, o których 
mowa w tym akapicie. Niezamierzone 
połowy sardeli europejskiej zostają 
wyładowane i wliczone do kwot.

art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], 
zakaz zatrzymywania na pokładzie 
określony w akapicie pierwszym 
niniejszego ustępu nie ma zastosowania.
Jednakże zakazuje się połowów tego 
gatunku przy użyciu narzędzi połowowych 
i na obszarach geograficznych, o których 
mowa w tym akapicie. Niezamierzone 
połowy sardeli są wyładowywane i, w 
przypadku połowów okazów o rozmiarze 
przekraczającym minimalne rozmiary 
odniesienia do celów ochrony, wliczane 
do kwot.

Or. fr

Uzasadnienie

Kwoty powinny stanowić dla rybaków wyznacznik przewidywania gospodarczego. 
Niedojrzałe organizmy zostaną udokumentowane do celów naukowych; objęcie ich kwotami 
powodowałoby konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na sortowanie, które nie 
znajduje uzasadnienia związanego z ochroną gatunków ani uzasadnienia gospodarczego.

Poprawka 112
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 16
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Gdy okowiel podlega obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx], zakaz 
zatrzymywania na pokładzie określony w 
ust. 1 niniejszego artykułu nie ma 
zastosowania. Jednakże zakazuje się 
połowów tego gatunku przy użyciu 
narzędzi połowowych i na obszarach 
geograficznych, o których mowa w tym 
ustępie. Niezamierzone połowy okowiela
zostają wyładowane i wliczone do kwot.

3. Gdy okowiel podlega obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx], zakaz 
zatrzymywania na pokładzie określony w 
ust. 1 niniejszego artykułu nie ma 
zastosowania. Jednakże zakazuje się 
połowów tego gatunku przy użyciu 
narzędzi połowowych i na obszarach 
geograficznych, o których mowa w tym 
ustępie. Niezamierzone połowy okowiela
są wyładowywane i, w przypadku połowów 
okazów o rozmiarze przekraczającym 
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minimalne rozmiary odniesienia do celów 
ochrony, wliczane do kwot.

Or. fr

Uzasadnienie

Kwoty powinny stanowić dla rybaków wyznacznik przewidywania gospodarczego. 
Niedojrzałe organizmy zostaną udokumentowane do celów naukowych; objęcie ich kwotami 
powodowałoby konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na sortowanie, które nie 
znajduje uzasadnienia związanego z ochroną gatunków ani uzasadnienia gospodarczego.

Poprawka 113
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 17
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 29 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gdy dobijakowate podlegają obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx], zakaz 
zatrzymywania na burcie określony w 
akapicie pierwszym niniejszego artykułu 
nie ma zastosowania. Jednakże zakazuje 
się połowów tego gatunku na obszarach 
geograficznych i podczas okresów, o 
których mowa w tym akapicie.
Niezamierzone połowy dobijakowatych
zostają wyładowane i wliczone do kwot.

Gdy dobijakowate podlegają obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx], zakaz 
zatrzymywania na burcie określony w 
akapicie pierwszym niniejszego artykułu 
nie ma zastosowania. Jednakże zakazuje 
się połowów tego gatunku na obszarach 
geograficznych i podczas okresów, o 
których mowa w tym akapicie.
Niezamierzone połowy dobijakowatych są 
wyładowywane i, w przypadku połowów o 
rozmiarze przekraczającym minimalne 
rozmiary odniesienia do celów ochrony, 
wliczane do kwot.

Or. fr

Uzasadnienie

Kwoty powinny stanowić dla rybaków wyznacznik przewidywań gospodarczych. Niedojrzałe 
organizmy zostaną udokumentowane do celów naukowych; objęcie ich kwotami 
powodowałoby konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na sortowanie, które nie 
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znajduje uzasadnienia związanego z ochroną gatunków ani uzasadnienia gospodarczego.

Poprawka 114
Ian Duncan, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 18
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 29 c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) artykuł 29c otrzymuje brzmienie: skreślony

„Artykuł 29c

Obszar występowania plamiaka w 
obszarze Rockall w podobszarze ICES VI

1. Zabrania się wszelkich połowów 
plamiaka w obszarze Rockall, z wyjątkiem 
połowów za pomocą takli, w obrębie 
obszarów wyznaczonych w wyniku 
połączenia kolejnymi odcinkami 
loksodromy punktów mierzonych zgodnie 
z układem współrzędnych WGS84:

– 57o00' N, 15o00' W

– 57o00' N, 14o00' W

– 56o30' N, 14o00' W

– 56o30' N, 15o00' W

– 57o00' N, 15o00' W.”

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek wyładunku nie dotyczy połowów plamiaka w obszarze Rockall.

Poprawka 115
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 18
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Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 29 c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) artykuł 29c otrzymuje brzmienie: skreślony

„Artykuł 29c

Obszar występowania plamiaka w 
obszarze Rockall w podobszarze ICES VI

1. Zabrania się wszelkich połowów 
plamiaka w obszarze Rockall, z wyjątkiem 
połowów za pomocą takli, w obrębie 
obszarów wyznaczonych w wyniku 
połączenia kolejnymi odcinkami 
loksodromy punktów mierzonych zgodnie 
z układem współrzędnych WGS84:

– 57o00' N, 15o00' W

– 57o00' N, 14o00' W

– 56o30' N, 14o00' W

– 56o30' N, 15o00' W

– 57o00' N, 15o00' W.”

Or. de

Poprawka 116
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 29 d – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli ryby lub bezkręgowce morskie, o 
których mowa w lit. b) akapitu pierwszego, 
podlegają obowiązkowi wyładunku 
określonemu w art. 15 rozporządzenia
(UE) nr [xxxx], warunek określony w lit. 
b) zastępuje się warunkiem, że takie ryby 
lub bezkręgowce morskie nie stanowią 
gatunków docelowych. Niezamierzone 
połowy takich ryb lub bezkręgowców 

Jeżeli ryby lub bezkręgowce morskie, o 
których mowa w lit. b) akapitu pierwszego, 
podlegają obowiązkowi wyładunku 
określonemu w art. 15 rozporządzenia
(UE) nr [xxxx], warunek określony w lit. 
b) zastępuje się warunkiem, że takie ryby 
lub bezkręgowce morskie nie stanowią 
gatunków docelowych. Niezamierzone 
połowy takich ryb lub bezkręgowców 
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morskich zostają wyładowane i wliczone
do kwot.

morskich są wyładowywane i, w 
przypadku połowów okazów o rozmiarze 
przekraczającym minimalne rozmiary 
odniesienia do celów ochrony, wliczane 
do kwot.

Or. fr

Uzasadnienie

Kwoty powinny stanowić dla rybaków wyznacznik przewidywań gospodarczych. Niedojrzałe 
organizmy zostaną udokumentowane do celów naukowych; objęcie ich kwotami 
powodowałoby konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na sortowanie, które nie 
znajduje uzasadnienia związanego z ochroną gatunków ani uzasadnienia gospodarczego.

Poprawka 117
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 29 d – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli ryby lub bezkręgowce morskie, o 
których mowa w lit. b) akapitu 
pierwszego, podlegają obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx], warunek 
określony w lit. b) zastępuje się 
warunkiem, że takie ryby lub bezkręgowce 
morskie nie stanowią gatunków 
docelowych. Niezamierzone połowy takich 
ryb lub bezkręgowców morskich zostają 
wyładowane i wliczone do kwot.

Połowy gatunków, które są objęte limitami 
połowowymi, podlegające od dnia 1 
stycznia 2015 r. obowiązkowi wyładunku 
określonemu w art. 15 rozporządzenia nr 
1380/2013 zostają wyładowane i wliczone 
do kwot. Jednakże zakazane są 
ukierunkowane połowy gatunków 
niewymienionych w akapicie pierwszym 
lit. b).

Or. en

Uzasadnienie

Powinno to dotyczyć tylko gatunków objętych pierwszym etapem zakazu odrzutów, który 
zacznie obowiązywać w dniu 1 stycznia 2015 r.
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Poprawka 118
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 29 d – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli ryby lub bezkręgowce morskie, o 
których mowa w lit. b) akapitu 
pierwszego, podlegają obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx], warunek 
określony w lit. b) zastępuje się 
warunkiem, że takie ryby lub bezkręgowce 
morskie nie stanowią gatunków 
docelowych. Niezamierzone połowy takich 
ryb lub bezkręgowców morskich zostają 
wyładowane i wliczone do kwot.

Niezamierzone połowy gatunków, które
podlegają obowiązkowi wyładunku 
określonemu w art. 15 rozporządzenia
(UE) nr 1380/2013 od dnia 1 stycznia 2015 
r., zostają wyładowane i wliczone do kwot.
Celowe połowy gatunków 
niewymienionych w lit. b) są jednak 
zabronione.

Or. de

Poprawka 119
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 29 d – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli ryby, o których mowa w lit. b) 
akapitu pierwszego, podlegają 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], 
warunek określony w lit. b) zastępuje się 
warunkiem, że takie ryby nie stanowią 
gatunków docelowych. Niezamierzone 
połowy takich ryb zostają wyładowane i 
wliczone do kwot.

„Jeżeli ryby, o których mowa w lit. b) 
akapitu pierwszego, podlegają 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], 
warunek określony w lit. b) zastępuje się 
warunkiem, że takie ryby nie stanowią 
gatunków docelowych. Te niezamierzone 
połowy takich ryb są wyładowywane i, w 
przypadku połowów okazów o rozmiarze 
przekraczającym minimalne rozmiary 
odniesienia do celów ochrony, wliczane 
do kwot.
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Or. fr

Uzasadnienie

Kwoty powinny stanowić dla rybaków wyznacznik przewidywań gospodarczych. Niedojrzałe 
organizmy zostaną udokumentowane do celów naukowych; objęcie ich kwotami 
powodowałoby konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na sortowanie, które nie 
znajduje uzasadnienia związanego z ochroną gatunków ani uzasadnienia gospodarczego.

Poprawka 120
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 29 d – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli ryby, o których mowa w lit. b) 
akapitu pierwszego, podlegają 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], 
warunek określony w lit. b) zastępuje się 
warunkiem, że takie ryby nie stanowią 
gatunków docelowych. Niezamierzone 
połowy takich ryb zostają wyładowane i 
wliczone do kwot.

Niezamierzone połowy gatunków, które
podlegają obowiązkowi wyładunku 
określonemu w art. 15 rozporządzenia
(UE) nr 1380/2013 od dnia 1 stycznia 2015 
r., zostają wyładowane i wliczone do kwot.
Celowe połowy gatunków 
niewymienionych w lit. b) są jednak 
zabronione.

Or. de

Poprawka 121
Deirdre Clune

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 29 d – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w art. 29d dodaje się ustęp 
w brzmieniu:
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„4a. W drodze odstępstwa od ust. 1 
zezwala się na połowy przegrzebka 
królewskiego (Aequipecten opercularis), 
pod warunkiem że:

a) stosowane narzędzie połowowe to 
wyspecjalizowany włok rozpornicowy 
skonfigurowany w sposób pozwalający 
unikać połowów ryb (niska nadbora 
o wysokości 60 cm);

b) narzędzie połowowe obejmuje panel 
sieci o kwadratowych oczkach opisany 
w załączniku XIVc;

c) narzędzie połowowe jest skonstruowane 
tak, że minimalny rozmiar oczek wynosi 
80 mm;

d) przegrzebek królewski (Aequipecten 
opercularis) stanowi co najmniej 90% 
masy zatrzymanego połowu.

W przypadku gdy ilość złowionego dorsza 
przekracza 1,5 % łącznej ilości połowów w 
dowolnym zaciągu, statek oddala się przed 
kontynuowaniem połowów o odległość co 
najmniej dwóch mil morskich od miejsca 
poprzedniego zaciągu.”

Or. en

Poprawka 122
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 29 d – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w art. 29d dodaje się ustęp 
w brzmieniu:

„4a. W drodze odstępstwa od ust. 1 
zezwala się na połowy przegrzebka 
królewskiego (Aequipecten opercularis), 
pod warunkiem że:
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a) stosowane narzędzie połowowe to 
wyspecjalizowany włok rozpornicowy 
skonfigurowany w sposób pozwalający 
unikać połowów ryb (niska nadbora 
o wysokości 60 cm); 

b) narzędzie połowowe jest skonstruowane 
tak, że minimalny rozmiar oczek wynosi 
80 mm;

c) przegrzebek królewski (Aequipecten 
opercularis) stanowi co najmniej 90% 
masy zatrzymanego połowu.”

Or. en

Poprawka 123
Brian Crowley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 29 d – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w art. 29d dodaje się ustęp 
w brzmieniu:

„4a. W drodze odstępstwa od ust. 1 
zezwala się na połowy przegrzebka 
królewskiego (Aequipecten opercularis), 
pod warunkiem że:

a) stosowane narzędzie połowowe to 
wyspecjalizowany włok rozpornicowy 
skonfigurowany w sposób pozwalający 
unikać połowów ryb (niska nadbora 
o wysokości 60 cm);

b) narzędzie połowowe jest skonstruowane 
tak, że minimalny rozmiar oczek wynosi 
80 mm;

c) przegrzebek królewski (Aequipecten 
opercularis) stanowi co najmniej 90% 
masy zatrzymanego połowu.”

Or. en
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Uzasadnienie

Połowy przegrzebka królewskiego są zabronione na części obszaru VIa, chyba że używa się 
włoka o rozmiarze oczek worka 120 mm zgodnie z planem odbudowy zasobów dorsza. 
Stosowanie takiego rozmiaru oczek uniemożliwia złowienie przegrzebka królewskiego. 
Odpowiedni rozmiar oczka wynosi 80 mm.

Poprawka 124
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 20
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 29 e – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli ryby, o których mowa w lit. b) 
akapitu pierwszego, podlegają 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], 
warunek określony w lit. b) zastępuje się 
warunkiem, że takie ryby nie stanowią 
gatunków docelowych. Niezamierzone 
połowy takich ryb zostają wyładowane i 
wliczone do kwot.

Jeżeli ryby, o których mowa w lit. b) 
akapitu pierwszego, podlegają 
obowiązkowi wyładunku określonemu w
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], 
warunek określony w lit. b) zastępuje się 
warunkiem, że takie ryby nie stanowią 
gatunków docelowych. Te niezamierzone 
połowy takich ryb są wyładowywane i, w 
przypadku połowów okazów o rozmiarze 
przekraczającym minimalne rozmiary 
odniesienia do celów ochrony, wliczane 
do kwot.

Or. fr

Uzasadnienie

Kwoty powinny stanowić dla rybaków wyznacznik przewidywań gospodarczych. Niedojrzałe 
organizmy zostaną udokumentowane do celów naukowych; objęcie ich kwotami 
powodowałoby konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na sortowanie, które nie 
znajduje uzasadnienia związanego z ochroną gatunków ani uzasadnienia gospodarczego.

Poprawka 125
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 20
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Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 29 e – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli ryby, o których mowa w lit. b) 
akapitu pierwszego, podlegają
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], 
warunek określony w lit. b) zastępuje się 
warunkiem, że takie ryby nie stanowią 
gatunków docelowych. Niezamierzone 
połowy takich ryb zostają wyładowane i 
wliczone do kwot.

Połowy gatunków, które są objęte limitami 
połowowymi, podlegające od dnia 1 
stycznia 2015 r. obowiązkowi wyładunku 
określonemu w art. 15 rozporządzenia nr 
1380/2013 zostają wyładowane i wliczone 
do kwot. Jednakże zakazane są 
ukierunkowane połowy gatunków 
niewymienionych w akapicie pierwszym 
lit. b).

Or. en

Uzasadnienie

Powinno to dotyczyć tylko gatunków objętych pierwszym etapem zakazu odrzutów, który 
zacznie obowiązywać w dniu 1 stycznia 2015 r.

Poprawka 126
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 20
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 29 e – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli ryby, o których mowa w lit. b) 
akapitu pierwszego, podlegają 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], 
warunek określony w lit. b) zastępuje się 
warunkiem, że takie ryby nie stanowią 
gatunków docelowych. Niezamierzone 
połowy takich ryb zostają wyładowane i
wliczone do kwot.

Niezamierzone połowy gatunków, które
podlegają obowiązkowi wyładunku 
określonemu w art. 15 rozporządzenia
(UE) nr 1380/2013 od dnia 1 stycznia 2015 
r., zostają wyładowane i wliczone do kwot.
Celowe połowy gatunków 
niewymienionych w lit. b) są jednak 
zabronione.

Or. de
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Poprawka 127
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 29 f – ustęp 1 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

21) w art. 29f dodaje się ust. 1a w 
brzmieniu:

skreślony

„1a. Gdy molwa niebieska podlega 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], 
zakaz zatrzymywania na burcie określony 
w ust. 1 niniejszego artykułu nie ma 
zastosowania. Jednakże w okresie i na 
obszarach, o których mowa w tym ustępie, 
zakazuje się połowów tego gatunku. 
Niezamierzone połowy molwy niebieskiej 
zostają wyładowane i wliczone do kwot.”

Or. fr

Uzasadnienie

Ten ustęp nie dotyczy obowiązku wyładunku przewidzianego na styczeń 2015 r.

Poprawka 128
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 29 f – ustęp 1 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w art. 29f dodaje się ust. 1a w brzmieniu: skreślony

„1a. Gdy molwa niebieska podlega 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], 
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zakaz zatrzymywania na burcie określony 
w ust. 1 niniejszego artykułu nie ma 
zastosowania. Jednakże w okresie i na 
obszarach, o których mowa w tym ustępie, 
zakazuje się połowów tego gatunku. 
Niezamierzone połowy molwy niebieskiej 
zostają wyładowane i wliczone do kwot.”

Or. en

Uzasadnienie

Molwa niebieska nie jest objęta pierwszym etapem zakazu odrzutów, który zacznie 
obowiązywać w dniu 1 stycznia 2015 r.

Poprawka 129
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Artykuł 29 f – ustęp 1 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

21) w art. 29f dodaje się ust. 1a w 
brzmieniu:

skreślony

„Gdy molwa niebieska podlega 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], 
zakaz zatrzymywania na burcie określony 
w ust. 1 niniejszego artykułu nie ma 
zastosowania. Jednakże w okresie i na 
obszarach, o których mowa w tym ustępie, 
zakazuje się połowów tego gatunku. 
Niezamierzone połowy molwy niebieskiej 
zostają wyładowane i wliczone do kwot.”

Or. de

Poprawka 130
Mairead McGuinness, Werner Kuhn
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 23 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 850/98 
Artykuł 48 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23a) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 48a

Bez uszczerbku dla art. 15 ust. 6 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia, na 
mocy art. 18 tego rozporządzenia, aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 46 
tego rozporządzenia, w celu zmiany 
przepisów art. 4, 7, 11, 19b, 28, 29, 29b, 
29d, 29e, 29f, 30, 31a, 34a, 34b i 34c tego 
rozporządzenia, pod warunkiem że są one 
zgodne z celami określonymi w art. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i 
niezbędne do wdrożenia obowiązku 
wyładunku określonego w art. 15 tego 
rozporządzenia.”

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, czy środki techniczne można włączyć do aktu delegowanego nadającego mocy 
regionalnym planom w zakresie odrzutów. Niniejsza poprawka jest niezbędna do 
zagwarantowania pewności prawa w odniesieniu do włączenia środków technicznych do 
regionalnych planów w zakresie odrzutów. Brak możliwości dodania środków takich jak 
zmiana rozmiaru oczek (umożliwiająca mniejszym rybom ucieczkę) czy tymczasowe 
zamknięcie danego obszaru w celu ochrony młodych osobników stanowiłby poważną 
przeszkodę dla skutecznego wdrożenia obowiązku wyładunku.

Poprawka 131
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 2187/2005
Artykuł 2 – litera p
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w art. 2 dodaje się lit. p) w brzmieniu: skreślona

„p) „ »niezamierzone połowy« oznaczają 
przypadkowe połowy organizmów 
morskich, których połowy są zakazane w 
odpowiednich okolicznościach.”;

Or. en

Uzasadnienie

Osobna definicja „niezamierzonych połowów” jest zbędna, ponieważ zgodnie z zakazem 
odrzutów teraz cały połów będzie podlegać obowiązkowi wyładunku.

Poprawka 132
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 2187/2005
Artykuł 2 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w art. 2 dodaje się lit. p) w brzmieniu: skreślona

„p) „ »niezamierzone połowy« oznaczają 
przypadkowe połowy organizmów 
morskich, których połowy są zakazane w 
odpowiednich okolicznościach.”;

Or. en

Uzasadnienie

Osobna definicja „niezamierzonych połowów” jest zbędna, ponieważ zgodnie z zakazem 
odrzutów teraz cały połów będzie podlegać obowiązkowi wyładunku.

Poprawka 133
Renata Briano
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 2187/2005
Artykuł 2 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„p) „ »niezamierzone połowy« oznaczają 
przypadkowe połowy organizmów 
morskich, których połowy są zakazane w 
odpowiednich okolicznościach.”;

„p) „»niezamierzone połowy« oznaczają 
przypadkowe połowy organizmów 
morskich, które podlegają obowiązkowi 
wyładunku na mocy art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.”;

Or. it

Poprawka 134
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2187/2005
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 2a

Stosowanie włoków separacyjnych i 
innych wysoce selektywnych narzędzi 
połowowych zatwierdzonych zgodnie z 
warunkami określonymi w art. 11 ust. 2 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2008 
(plan w zakresie zasobów dorsza) jest 
dozwolone.”

Or. en

Uzasadnienie

Takie narzędzia posiadają cechy selektywne podobne do cech narzędzi dozwolonych na mocy 
rozporządzenia wykonawczego. Niezamierzone wyłączenie ich z zakresu rozporządzenia (UE) 
nr 737/2012 okazało się kłopotliwe w przypadku połowów homarca pomiędzy różnymi 
strefami na Morzu Celtyckim i Morzu Irlandzkim.
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Poprawka 135
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 2187/2005
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego, nie zabrania się pozostawiania 
na pokładzie ani wyładunku, jeżeli warunki 
ustanowione w tym akapicie nie mogą być 
spełnione z powodu niezamierzonych 
połowów organizmów morskich 
podlegających obowiązkowi wyładunku 
określonemu w art. 15 rozporządzenia
(UE) nr [xxxx]. Te niezamierzone połowy 
są wyładowywane i wliczane do kwot.

„W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego, nie zabrania się pozostawiania 
na pokładzie ani wyładunku, jeżeli warunki 
ustanowione w tym akapicie nie mogą być 
spełnione z powodu niezamierzonych 
połowów organizmów morskich 
podlegających obowiązkowi wyładunku 
określonemu w art. 15 rozporządzenia
(UE) nr [xxxx]. Te niezamierzone połowy 
są wyładowywane i, w przypadku połowów 
okazów o rozmiarze przekraczającym 
minimalne rozmiary odniesienia do celów 
ochrony, wliczane do kwot.

Or. fr

Uzasadnienie

Kwoty powinny stanowić dla rybaków wyznacznik przewidywań gospodarczych. Niedojrzałe 
organizmy zostaną udokumentowane do celów naukowych; objęcie ich kwotami 
powodowałoby konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na sortowanie, które nie 
znajduje uzasadnienia związanego z ochroną gatunków ani uzasadnienia gospodarczego.

Poprawka 136
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 2187/2005
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu „W drodze odstępstwa od akapitu 
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pierwszego, nie zabrania się wyładunku, 
jeżeli warunki ustanowione w tym akapicie 
nie mogą być spełnione z powodu 
niezamierzonych połowów organizmów 
morskich podlegających obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx]. Te 
niezamierzone połowy są wyładowywane i 
wliczane do kwot.

pierwszego, nie zabrania się wyładunku, 
jeżeli warunki ustanowione w tym akapicie 
nie mogą być spełnione z powodu 
niezamierzonych połowów organizmów 
morskich podlegających obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx]. Te 
niezamierzone połowy są wyładowywane i, 
w przypadku połowów okazów o rozmiarze 
przekraczającym minimalne rozmiary 
odniesienia do celów ochrony, wliczane 
do kwot.

Or. fr

Uzasadnienie

Kwoty powinny stanowić dla rybaków wyznacznik przewidywań gospodarczych. Niedojrzałe 
organizmy zostaną udokumentowane do celów naukowych; objęcie ich kwotami 
powodowałoby konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na sortowanie, które nie 
znajduje uzasadnienia związanego z ochroną gatunków ani uzasadnienia gospodarczego.

Poprawka 137
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 2187/2005
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niezamierzone połowy organizmów 
morskich przekraczające dopuszczalne 
udziały procentowe określone w 
załącznikach II i III i które podlegają 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia UE [xxxx], są 
wyładowywane i wliczane do kwot.

1. Niezamierzone połowy organizmów 
morskich przekraczające dopuszczalne 
udziały procentowe określone w 
załącznikach II i III i które podlegają 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia UE [xxxx], są 
wyładowywane i, w przypadku połowów o 
rozmiarze przekraczającym minimalne 
rozmiary odniesienia do celów ochrony, 
wliczane do kwot.

Or. fr
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Uzasadnienie

Kwoty powinny stanowić dla rybaków wyznacznik przewidywań gospodarczych. Niedojrzałe 
organizmy zostaną udokumentowane do celów naukowych; objęcie ich kwotami 
powodowałoby konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na sortowanie, które nie 
znajduje uzasadnienia związanego z ochroną gatunków ani uzasadnienia gospodarczego.

Poprawka 138
Brian Crowley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 2187/2005
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed rozpoczęciem połowów na 
jakimkolwiek obszarze zarządzania w 
danym rejsie połowowym kapitanowie 
wszystkich statków rybackich zapewniają, 
że posiadają kwoty na stada podlegające 
limitom połowowym, które są 
wystarczające, aby objąć prawdopodobny 
skład ich połowów i udział procentowy 
określone w załącznikach II i III.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Szyprowie nie mogą zagwarantować osiągnięcia kwot wystarczających do pokrycia ich 
prawdopodobnego składu połowów podczas rejsów. Działalność połowowa ma to do siebie, 
że nie można przewidzieć, ile ryb złowi się podczas danego rejsu.

Poprawka 139
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 2187/2005
Artykuł 12 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed rozpoczęciem połowów na 
jakimkolwiek obszarze zarządzania w 
danym rejsie połowowym kapitanowie 
wszystkich statków rybackich zapewniają, 
że posiadają kwoty na stada podlegające 
limitom połowowym, które są 
wystarczające, aby objąć prawdopodobny 
skład ich połowów i udział procentowy 
określone w załącznikach II i III.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W związku z zakazem odrzutów przepisy dotyczące składu połowów nie są już potrzebne, 
ponieważ obowiązkowi wyładunku podlega cały połów. Ponadto szyper nie może 
zagwarantować składu przyszłego połowu przed rejsem.

Poprawka 140
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 2187/2005
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed rozpoczęciem połowów na 
jakimkolwiek obszarze zarządzania w 
danym rejsie połowowym kapitanowie 
wszystkich statków rybackich zapewniają, 
że posiadają kwoty na stada podlegające 
limitom połowowym, które są 
wystarczające, aby objąć prawdopodobny 
skład ich połowów i udział procentowy 
określone w załącznikach II i III.

skreślony

Or. de
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Poprawka 141
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 2187/2005
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed rozpoczęciem połowów na 
jakimkolwiek obszarze zarządzania w 
danym rejsie połowowym kapitanowie
wszystkich statków rybackich zapewniają, 
że posiadają kwoty na stada podlegające 
limitom połowowym, które są 
wystarczające, aby objąć prawdopodobny 
skład ich połowów i udział procentowy 
określone w załącznikach II i III.

2. Kapitanowie statków rybackich unikają 
połowów w strefach, w których wykazano 
dużą gęstość występowania danego 
gatunku, jeżeli nie posiadają kwot 
wystarczających do wprowadzenia go do 
obrotu.

Or. fr

Uzasadnienie

Niemożliwe jest prawne ograniczenie w odniesieniu do przewidywań na przyszłość. 
Zaproponowana poprawka jest lepiej dostosowana do rzeczywistych praktyk. Ponadto ciężar 
dowodu musi zostać potwierdzony przy okazji kontroli.

Poprawka 142
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 2187/2005
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niewymiarowe organizmy morskie, 
które należą do gatunku podlegającego 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], 
zostają zatrzymane na pokładzie, 
wyładowane i wliczone do kwot. Nie są 
sprzedawane, wystawiane lub oferowane 

3. Niewymiarowe organizmy morskie, 
które należą do gatunku podlegającego 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx] 
zatrzymuje się na pokładzie i wyładowuje 
się je. Nie są sprzedawane, wystawiane lub 
oferowane do sprzedaży w celu spożycia 
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do sprzedaży w celu spożycia przez ludzi. przez ludzi. Po ich wyładunku kapitan 
statku nie jest odpowiedzialny za 
zapewnienie ich składowania ani 
znalezienie ich rynku zbytu.

Or. fr

Uzasadnienie

Mając na uwadze dużą niepewność co do rynków zbytu wyładowanych organizmów morskich 
o takich rozmiarach oraz mając na uwadze, że kapitanowie statków nie uzyskają żadnych 
korzyści z takiego wyładunku, należy przewidywać problem gromadzenia tych organizmów na 
nabrzeżach i na tym etapie doprecyzować, że w żadnym wypadku nie mogą być za to 
odpowiedzialni rybacy.

Poprawka 143
Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 2187/2005
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niewymiarowe organizmy morskie, 
które należą do gatunku podlegającego 
obowiązkowi wyładunku określonemu w
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], 
zostają zatrzymane na pokładzie, 
wyładowane i wliczone do kwot. Nie 
sprzedaje się ich, nie wystawia, ani nie 
oferuje się ich do sprzedaży w celu 
spożycia przez ludzi.

3. W odniesieniu do niewymiarowych 
organizmów morskich, które należą do 
gatunku podlegającego obowiązkowi 
wyładunku, obowiązuje art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 
Artykuł 2 ust. 2 lit. h) rozporządzenia 
(WE) nr 1069/2009 i odnośny przepis 
wykonawczy rozporządzenia (WE) nr 
142/2011 nie mają zastosowania.

Or. de

Poprawka 144
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7 – litera a
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Rozporządzenie (WE) nr 2187/2005
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gdy łosoś (Salmo salar) lub troć 
wędrowna (Salmo trutta) podlegają 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], nie 
stosuje się zakazu zatrzymywania na 
pokładzie, jak określono w niniejszym 
artykuł akapit pierwszy. Jednakże zakazuje 
się połowów tego gatunku na obszarach 
geograficznych i w okresach określonych 
w tym akapicie. Niezamierzone połowy 
łososia (Salmo salar) lub troci wędrownej
(Salmo trutta) są wyładowywane i 
wliczane do kwot.

Gdy łosoś (Salmo salar) lub troć 
wędrowna (Salmo trutta) podlegają 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], nie 
stosuje się zakazu zatrzymywania na 
pokładzie, jak określono w niniejszym 
artykuł akapit pierwszy. Jednakże zakazuje 
się połowów tych gatunków na obszarach 
geograficznych i w okresach określonych 
w tym akapicie. Niezamierzone połowy 
łososia (Salmo salar) lub troci wędrownej
(Salmo trutta) są wyładowywane i, w 
przypadku połowów okazów o rozmiarze 
przekraczającym minimalne rozmiary 
odniesienia do celów ochrony, wliczane 
do kwot.

Or. fr

Uzasadnienie

Kwoty powinny stanowić dla rybaków wyznacznik przewidywań gospodarczych. Niedojrzałe 
organizmy zostaną udokumentowane do celów naukowych; objęcie ich kwotami 
powodowałoby konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na sortowanie, które nie 
znajduje uzasadnienia związanego z ochroną gatunków ani uzasadnienia gospodarczego.

Poprawka 145
Mairead McGuinness, Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2187/2005
Artykuł 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 28a

Bez uszczerbku dla art. 15 ust. 6 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 
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Komisja jest uprawniona do przyjęcia, na 
mocy art. 18 tego rozporządzenia, aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 46 
tego rozporządzenia, w celu zmiany 
przepisów art. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 18a, 
20, 21, i 22 tego rozporządzenia, pod 
warunkiem że są one zgodne z celami 
określonymi w art. 2 rozporządzenia (UE) 
nr 1380/2013 i niezbędne do wdrożenia 
obowiązku wyładunku określonego w art. 
15 tego rozporządzenia.”

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, czy środki techniczne można włączyć do aktu delegowanego nadającego mocy 
regionalnym planom w zakresie odrzutów. Niniejsza poprawka jest niezbędna do 
zagwarantowania pewności prawa w odniesieniu do włączenia środków technicznych do 
regionalnych planów w zakresie odrzutów. Brak możliwości dodania środków takich jak 
zmiana rozmiaru oczek (umożliwiająca mniejszym rybom ucieczkę) czy tymczasowe 
zamknięcie danego obszaru w celu ochrony młodych osobników stanowiłby poważną 
przeszkodę dla skutecznego wdrożenia obowiązku wyładunku.

Poprawka 146
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1967/2006
Artykuł 2 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w art. 2 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: skreślony

„18) „ »niezamierzone połowy« oznaczają 
przypadkowe połowy organizmów 
morskich, których połowy są zakazane w 
odpowiednich okolicznościach.”

Or. en
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Uzasadnienie

Osobna definicja „niezamierzonych połowów” jest zbędna, ponieważ zgodnie z zakazem 
odrzutów teraz cały połów będzie podlegać obowiązkowi wyładunku. Ponadto taki 
„niezamierzony” charakter mógłby okazać się kłopotliwy z uwagi na związany z nim znaczny 
element subiektywności.

Poprawka 147
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1967/2006
Artykuł 2 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w art. 2 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: skreślony

„18) „ »niezamierzone połowy« oznaczają 
przypadkowe połowy organizmów 
morskich, których połowy są zakazane w 
odpowiednich okolicznościach.”

Or. en

Uzasadnienie

Osobna definicja „niezamierzonych połowów” jest zbędna, ponieważ zgodnie z zakazem 
odrzutów teraz cały połów będzie podlegać obowiązkowi wyładunku.

Poprawka 148
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1967/2006
Artykuł 2 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„18) „ »niezamierzone połowy« oznaczają 
przypadkowe połowy organizmów 
morskich, których połowy są zakazane w 

„18) „»niezamierzone połowy« oznaczają 
przypadkowe połowy organizmów 
morskich, które podlegają obowiązkowi 
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odpowiednich okolicznościach.”; wyładunku na mocy art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.”;

Or. it

Poprawka 149
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1967/2006
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezamierzone połowy niewymiarowych 
organizmów morskich, które podlegają 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], 
zatrzymuje się na burcie i wyładowuje. Nie 
sprzedaje się ich, nie wystawia, ani nie 
oferuje się ich do sprzedaży w celu 
spożycia przez ludzi.

Niezamierzone połowy niewymiarowych 
organizmów morskich, które podlegają 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], 
zatrzymuje się na burcie i wyładowuje. Nie 
sprzedaje się ich, nie wystawia, ani nie 
oferuje się ich do sprzedaży w celu 
spożycia przez ludzi. Po ich wyładunku 
kapitan statku nie jest odpowiedzialny za 
zapewnienie ich składowania ani 
znalezienie ich rynku zbytu.

Or. fr

Uzasadnienie

Mając na uwadze dużą niepewność co do rynków zbytu wyładowanych organizmów morskich 
o takich rozmiarach oraz mając na uwadze, że kapitanowie statków nie uzyskają żadnych 
korzyści z takiego wyładunku, należy przewidywać problem gromadzenia tych organizmów na 
nabrzeżach i na tym etapie doprecyzować, że w żadnym wypadku nie mogą być za to 
odpowiedzialni rybacy.

Poprawka 150
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a
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Rozporządzenie (WE) nr 1967/2006
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezamierzone połowy niewymiarowych 
organizmów morskich, które podlegają 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], 
zatrzymuje się na burcie i wyładowuje. Nie 
sprzedaje się ich, nie wystawia, ani nie 
oferuje się ich do sprzedaży w celu 
spożycia przez ludzi.

Niezamierzone połowy niewymiarowych 
organizmów morskich, które od dnia 1 
stycznia 2015 r. podlegają obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, tj. 
sardynki europejskiej, sardeli 
europejskiej, makreli i ostroboka, 
złowionych przy użyciu narzędzi do 
połowów pelagicznych, zatrzymuje się na
pokładzie i wyładowuje. Nie sprzedaje się 
ich, nie wystawia, ani nie oferuje się ich do 
sprzedaży w celu spożycia przez ludzi.

Or. en

Uzasadnienie

W tym miejscu należy sprecyzować, które gatunki bedą objęte pierwszym etapem zakazu 
odrzutów dotyczącym Morza Śródziemnego, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Poprawka 151
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1967/2006
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezamierzone połowy niewymiarowych 
organizmów morskich, które podlegają 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], 
zatrzymuje się na burcie i wyładowuje. Nie 
sprzedaje się ich, nie wystawia, ani nie 
oferuje się ich do sprzedaży w celu 
spożycia przez ludzi.

Niezamierzone połowy niewymiarowych 
organizmów morskich, które podlegają 
obowiązkowi wyładunku określonemu w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013,
tj. sardynki europejskiej, sardeli 
europejskiej, makreli i ostroboka, 
złowionych przy użyciu narzędzi do 
połowów pelagicznych, zatrzymuje się na
pokładzie i wyładowuje. Nie sprzedaje się 



PE541.294v01-00 78/148 AM\1037605PL.doc

PL

ich, nie wystawia ani nie oferuje się ich do 
sprzedaży w celu spożycia przez ludzi.

Or. de

Poprawka 152
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1967/2006
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) skreśla się ust. 3; skreślona

Or. it

Uzasadnienie

Litera b) odnosi się do możliwości wprowadzenia odstępstwa dla narybku sardynki 
przeznaczonego do spożycia przez ludzi, jeżeli został on złowiony przez sejnery zgodnie z 
planem zarządzania, a także pod warunkiem, że stada sardynek utrzymuje się w obrębie 
bezpiecznych granic biologicznych. Odstępstwo to należy utrzymać, jako że odgrywa ono 
ważną rolę gospodarczą i społeczną oraz dotyczy zrównoważonej formy rybołówstwa.

Poprawka 153
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1967/2006
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) skreśla się ust. 3; skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Ustęp 3 odnosi się do odstępstwa od minimalnych rozmiarów sardynek europejskich 
poddawanych wyładunkowi z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi. Odstępstwo to ma 
zastosowanie wyłącznie w pewnych przypadkach, jednak należy je utrzymać.

Poprawka 154
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1098/2007
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gdy dorsz podlega obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx], zakaz 
zatrzymywania na pokładzie, ustanowiony 
w akapicie pierwszym, nie ma 
zastosowania. Jednakże zakazuje się 
połowów tego gatunku taklami 
dryfującymi na obszarach geograficznych i 
w okresach, o których mowa w tym ust. 1.
Niezamierzone połowy dorsza zostają 
wyładowane i wliczone do kwot.

Gdy dorsz podlega obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx], zakaz 
zatrzymywania na pokładzie, ustanowiony 
w akapicie pierwszym, nie ma 
zastosowania. Jednakże zakazuje się 
połowów tego gatunku taklami 
dryfującymi na obszarach geograficznych i 
w okresach, o których mowa w tym ust. 1.
Niezamierzone połowy dorsza są 
wyładowywane i, w przypadku połowów 
okazów o rozmiarze przekraczającym 
minimalne rozmiary odniesienia do celów 
ochrony, wliczane do kwot.

Or. fr

Uzasadnienie

Kwoty powinny stanowić dla rybaków wyznacznik przewidywań gospodarczych. Niedojrzałe 
organizmy zostaną udokumentowane do celów naukowych; objęcie ich kwotami 
powodowałoby konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na sortowanie, które nie 
znajduje uzasadnienia związanego z ochroną gatunków ani uzasadnienia gospodarczego.

Poprawka 155
Werner Kuhn
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1098/2007
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Art. 8 ust. 3 zostaje skreślony.

Or. de

Uzasadnienie

Propozycja Komisji, by opracować plan wielogatunkowy dotyczący Morza Bałtyckiego, 
przewiduje uchylenie przepisów określających liczbę dni na morzu. Zmianę tę można by 
wprowadzić już wraz z wejściem w życie rozporządzenia zbiorczego.

Poprawka 156
Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1098/2007
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Art. 8 ust. 3 zostaje skreślony.

Or. de

Uzasadnienie

Skreślenie tego ustępu w celu uchylenia przepisów określających liczbę dni na morzu w 
odniesieniu do Morza Bałtyckiego z dniem 1 stycznia 2015 r.

Poprawka 157
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1098/2007
Artykuł 9 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gdy dorsz podlega obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx], zakaz 
zatrzymywania na pokładzie, ustanowiony 
w akapicie pierwszym, nie ma 
zastosowania. Jednakże zakazuje się 
połowów tego gatunku z użyciem narzędzi, 
których typy określone są w ust. 2, na 
obszarach geograficznych i w okresie, o 
którym mowa w ust. 1. Niezamierzone 
połowy dorsza zostają wyładowane i 
wliczone do kwot.

Gdy dorsz podlega obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx], zakaz 
zatrzymywania na pokładzie, ustanowiony 
w akapicie pierwszym, nie ma 
zastosowania. Jednakże zakazuje się 
połowów tego gatunku z użyciem narzędzi, 
których typy określone są w ust. 2, na 
obszarach geograficznych i w okresie, o 
którym mowa w ust. 1. Niezamierzone 
połowy dorsza są wyładowywane i, w 
przypadku połowów okazów o rozmiarze 
przekraczającym minimalne rozmiary 
odniesienia do celów ochrony, wliczane 
do kwot.

Or. fr

Uzasadnienie

Kwoty powinny stanowić dla rybaków wyznacznik przewidywań gospodarczych. Niedojrzałe 
organizmy zostaną udokumentowane do celów naukowych; objęcie ich kwotami 
powodowałoby konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na sortowanie, które nie 
znajduje uzasadnienia związanego z ochroną gatunków ani uzasadnienia gospodarczego.

Poprawka 158
Jarosław Leszek Wałęsa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1098/2007
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 9a

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 29a w 
celu uzupełnienia lub zmiany rozdziału IV 
niniejszego rozporządzenia, aby umożliwić 
podjęcie tymczasowych środków 
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technicznych w reakcji na sytuację 
biologiczną zasobów dorsza w Morzu 
Bałtyckim.”

Or. en

Uzasadnienie

Z dostępnych obecnie informacji ICES na temat zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim wyłania 
się niekorzystny obraz. Ta trudna sytuacja jest przedmiotem dyskusji na szczeblu 
regionalnym, mających na celu jak najszybsze znalezienie właściwych rozwiązań, np. za 
pomocą środków technicznych. W normalnych warunkach sprawą tą zajęto by się w drodze 
zwykłej procedury ustawodawczej w ramach wniosku dotyczącego wieloletniego planu 
połowów wielogatunkowych na Morzu Bałtyckim. Sytuacja stada dorsza wymaga jednak o 
wiele szybszego działania.

Poprawka 159
Jarosław Leszek Wałęsa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 3 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1098/2007
Artykuł 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 29a

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 9a, 
powierza się Komisji na okres trzech lat 
od (data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia). Przekazanie uprawnień 
nie podlega przedłużeniu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 9a, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
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odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.”

Or. en

Uzasadnienie

Z dostępnych obecnie informacji ICES na temat zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim wyłania 
się niekorzystny obraz. Ta trudna sytuacja jest przedmiotem dyskusji na szczeblu 
regionalnym, mających na celu jak najszybsze znalezienie właściwych rozwiązań, np. za 
pomocą środków technicznych. W normalnych warunkach sprawą tą zajęto by się w drodze 
zwykłej procedury ustawodawczej w ramach wniosku dotyczącego wieloletniego planu 
połowów wielogatunkowych na Morzu Bałtyckim. Sytuacja stada dorsza wymaga jednak o 
wiele szybszego działania.

Poprawka 160
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 skreślony

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 254/2002

W rozporządzeniu (WE) nr 254/2002 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 1 dodaje się akapit w 
brzmieniu:

„W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego, nie zabrania się wyładunku, 
jeżeli warunki ustanowione w tym 
akapicie nie mogą być spełnione z powodu 
niezamierzonych połowów organizmów 
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morskich podlegających obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx]. Te 
niezamierzone połowy są wyładowywane i 
wliczane do kwot.”

2) w art. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

„W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego, nie zabrania się wyładunku, 
jeżeli warunki ustanowione w tym 
akapicie nie mogą być spełnione z powodu 
niezamierzonych połowów organizmów 
morskich podlegających obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx]. Te 
niezamierzone połowy są wyładowywane i 
wliczane do kwot.”

Or. fr

Uzasadnienie

Rozporządzenie to nie dotyczy obowiązku wyładunku przewidzianego na styczeń 2015 r.

Poprawka 161
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 skreślony

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 254/2002 

W rozporządzeniu (WE) nr 254/2002 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 1 dodaje się akapit w 
brzmieniu:

„W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego, nie zabrania się wyładunku, 
jeżeli warunki ustanowione w tym 
akapicie nie mogą być spełnione z powodu 
niezamierzonych połowów organizmów 
morskich podlegających obowiązkowi 
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wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx]. Te 
niezamierzone połowy są wyładowywane i 
wliczane do kwot.”.

2) w art. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

„W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego, nie zabrania się wyładunku, 
jeżeli warunki ustanowione w tym 
akapicie nie mogą być spełnione z powodu 
niezamierzonych połowów organizmów 
morskich podlegających obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx]. Te 
niezamierzone połowy są wyładowywane i 
wliczane do kwot.”.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek wyładunku w przypadku dorsza w Morzu Irlandzkim wejdzie w życie dopiero w 
latach 2016–2019, dlatego w tym miejscu jest on zbędny.

Poprawka 162
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 skreślony

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 254/2002

W rozporządzeniu (WE) nr 254/2002 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 1 dodaje się akapit w 
brzmieniu:

„W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego, nie zabrania się wyładunku, 
jeżeli warunki ustanowione w tym 
akapicie nie mogą być spełnione z powodu 
niezamierzonych połowów organizmów 
morskich podlegających obowiązkowi 



PE541.294v01-00 86/148 AM\1037605PL.doc

PL

wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx]. Te 
niezamierzone połowy są wyładowywane i 
wliczane do kwot.”.

2) w art. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

„W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego, nie zabrania się wyładunku, 
jeżeli warunki ustanowione w tym 
akapicie nie mogą być spełnione z powodu 
niezamierzonych połowów organizmów 
morskich podlegających obowiązkowi 
wyładunku określonemu w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx]. Te 
niezamierzone połowy są wyładowywane i 
wliczane do kwot.”.

Or. de

Poprawka 163
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 254/2002
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a – podpunkt iii

Tekst obowiązujący Poprawka

-1) art. 2 ust. 2 lit. a) ppkt (iii) otrzymuje 
brzmienie:

(iii) nie zawierają indywidualnych oczek, 
niezależnie od miejsca ich umieszczenia w 
sieci, o rozmiarze większym niż 300 mm, 
oraz

„(iii) nie zawierają indywidualnych oczek
romboidalnych, niezależnie od miejsca ich 
umieszczenia w sieci, o rozmiarze 
większym niż 300 mm;”

Or. en

Uzasadnienie

Na podstawie warunków określonych w art. 11 ust. 2 planu w zakresie zasobów dorsza 
zatwierdzono wysoce selektywne narzędzia połowowe o rozmiarze oczek min. 300 mm.
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Poprawka 164
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt -1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 254/2002
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst obowiązujący Poprawka

-1a) w art. 2 ust. 2 lit. b) otrzymuje 
brzmienie:

b) stosowanie włoków separacyjnych jest 
dozwolone, pod warunkiem że na statku 
nie znajdują się inne rodzaje narzędzi 
połowowych i że takie sieci:

„b) stosowanie włoków separacyjnych i 
innych wysoce selektywnych narzędzi 
połowowych zatwierdzonych zgodnie z 
warunkami określonymi w art. 11 ust. 2 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2008 
(plan w zakresie zasobów dorsza) jest 
dozwolone, pod warunkiem że na statku 
nie znajdują się inne rodzaje narzędzi 
połowowych i że takie sieci:

(i) spełniają warunki określone w lit. a) 
ppkt (i)–(iv), oraz

(i) spełniają warunki określone w lit. a) 
ppkt (i)–(iv), oraz

(ii) są zbudowane zgodnie z opisem 
technicznym zawartym w niniejszym 
załączniku.

(ii) są zbudowane zgodnie z opisem
technicznym zawartym w niniejszym 
załączniku.

Ponadto włoki separacyjne mogą być 
również stosowane w obszarze 
ograniczonym w wyniku połączenia 
kolejnymi odcinkami loksodromy punktów 
o następujących współrzędnych 
geograficznych:

Ponadto włoki separacyjne i inne wysoce 
selektywne narzędzia połowowe mogą być 
również stosowane w obszarze 
ograniczonym w wyniku połączenia 
kolejnymi odcinkami loksodromy punktów 
o następujących współrzędnych 
geograficznych:

53° 45_ N, 06° 00_ W 53° 45' N, 06° 00' W

53° 45' N, 05° 30' W 53° 45' N, 05° 30' W

53° 30' N, 05° 30' W 53° 30' N, 05° 30' W

53° 30' N, 06° 00' W 53° 30' N, 06° 00' W

53° 45' N, 06° 00' W. 53° 45' N, 06° 00' W.”

Or. en
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Uzasadnienie

Oprócz włoków separacyjnych w ramach wspomnianego procesu zatwierdzono różne wysoce 
selektywne narzędzia połowowe. Ich stosowanie powinno być dozwolone w zdefiniowanym 
obszarze.

Poprawka 165
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 skreślony

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 
2347/2002 

W rozporządzeniu (WE) nr 2347/2002 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f) „ »niezamierzone połowy« oznaczają 
przypadkowe połowy organizmów 
morskich, których połowy są zakazane w 
odpowiednich okolicznościach.”;

2) w art. 3 ust. 1 akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:

„Statkom rybackim, które nie posiadają 
dalekomorskiego zezwolenia połowowego, 
zakazuje się połowów gatunków 
głębinowych przekraczających 100 kg w 
trakcie jednego rejsu połowowego. 
Złowionych przez te statki gatunków 
głębokowodnych, których masa 
przekracza 100 kg, nie zatrzymuje się na 
pokładzie, nie przeładowuje ani nie 
wyładowuje.

W drodze odstępstwa od akapitu drugiego, 
nie zabrania się zatrzymywania na 
pokładzie, przeładowywania ani 
wyładowywania, jeżeli limit 100 kg 
ustanowiony w tym akapicie zostaje 
przekroczony z powodu niezamierzonych 
połowów gatunków głębinowych 
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podlegających obowiązkowi wyładunku 
określonemu w art. 15 rozporządzenia 
(UE) nr [xxxx]. Te niezamierzone połowy 
są wyładowywane i wliczane do kwot.”

Or. fr

Uzasadnienie

Rozporządzenie to nie dotyczy obowiązku wyładunku przewidzianego na styczeń 2015 r.

Poprawka 166
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 2347/2002
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu drugiego, 
nie zabrania się zatrzymywania na 
pokładzie, przeładowywania ani 
wyładowywania, jeżeli limit 100 kg 
ustanowiony w tym akapicie zostaje 
przekroczony z powodu niezamierzonych
połowów gatunków głębinowych 
podlegających obowiązkowi wyładunku 
określonemu w art. 15 rozporządzenia
(UE) nr [xxxx]. Te niezamierzone połowy 
są wyładowywane i wliczane do kwot.

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do
połowów gatunków głębinowych 
podlegających obowiązkowi wyładunku 
określonemu w art. 15 ust. 1
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Or. en

Uzasadnienie

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że statki dokonujące niezamierzonych przyłowów gatunków 
głębinowych będą musiały zakończyć działalność połowową, jak tylko wprowadzony zostanie 
zakaz odrzutów. W chwili obecnej wiele statków nie może uzyskać zezwolenia na połowy 
dalekomorskie, jako że nie mogą one poszczycić się doświadczeniem w tym zakresie. Dlatego 
też powyższa poprawka jest konieczna.
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Poprawka 167
Brian Crowley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w art. 7 ust. 1 wprowadza się 
następujące zmiany:

skreślony

a) lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e) obowiązkiem wyładunku na części 
łowisk lub na wszystkich łowiskach, 
zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) 
[xxxx].”;

b) dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f) innymi przypadkami określonymi w 
prawodawstwie unijnym.”;

Or. en

Uzasadnienie

Komisja wymaga, by statki, których operacje połowowe w całości lub w części podlegają 
obowiązkowi wyładunku, uzyskiwały specjalne zezwolenie na połowy w strefach, gdzie ma 
zastosowanie ten obowiązek. Zezwolenie takie miałoby charakter dodatkowy w stosunku do 
wszystkich pozostałych, już wymaganych zezwoleń i przyczyniłoby się do większego 
obciążenia rybaków i państw członkowskich pod względem administracyjnym.

Poprawka 168
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w art. 7 ust. 1 wprowadza się 
następujące zmiany:

skreślony
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a) lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e) obowiązkiem wyładunku na części 
łowisk lub na wszystkich łowiskach, 
zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) 
[xxxx].”;

b) dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f) innymi przypadkami określonymi w 
prawodawstwie unijnym.”

Or. fr

Uzasadnienie

Ta zmiana dotycząca upoważnienia do połowów nakłada na posiadaczy licencji połowowych 
dodatkowe obciążenia administracyjne. Nie znajduje to uzasadnienia, mając na względzie 
niewielką wartość dodaną tej zmiany w zakresie kontroli.

Poprawka 169
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w art. 7 ust. 1 wprowadza się 
następujące zmiany:

skreślony

a) lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e) obowiązkiem wyładunku na części 
łowisk lub na wszystkich łowiskach, 
zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) 
[xxxx].”;

b) dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f) innymi przypadkami określonymi w 
prawodawstwie unijnym.”;

Or. en
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Uzasadnienie

Komisja wymaga, by statki, których operacje połowowe w całości lub w części podlegają 
obowiązkowi wyładunku, uzyskiwały specjalne zezwolenie na połowy w strefach, gdzie ma 
zastosowanie ten obowiązek. Zezwolenie takie miałoby charakter dodatkowy w stosunku do 
wszystkich pozostałych, już wymaganych zezwoleń i przyczyniłoby się do większego 
obciążenia rybaków i państw członkowskich pod względem administracyjnym.

Poprawka 170
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w art. 7 ust. 1 wprowadza się 
następujące zmiany:

skreślony

a) lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e) obowiązkiem wyładunku na części 
łowisk lub na wszystkich łowiskach, 
zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) 
[xxxx].”;

b) dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f) innymi przypadkami określonymi w 
prawodawstwie unijnym.”;

Or. en

Uzasadnienie

Komisja wymaga, by statki, których operacje połowowe podlegają obowiązkowi wyładunku, 
uzyskały nową licencję połowową. Licencja ta miałaby charakter dodatkowy w stosunku do 
aktualnych licencji i wiązałaby się z podwyższeniem kosztów administracyjnych ponoszonych 
przez rybaków i państwa członkowskie.

Poprawka 171
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) lit. e) otrzymuje brzmienie: skreślona

„e) obowiązkiem wyładunku na części 
łowisk lub na wszystkich łowiskach, 
zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) 
[xxxx].”

Or. de

Poprawka 172
Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„e) obowiązkiem wyładunku na części 
łowisk lub na wszystkich łowiskach, 
zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE)
[xxxx].”;

„e) obowiązkiem wyładunku na dowolnym 
łowisku, zgodnie z art. 15 rozporządzenia
(UE) 1380/2013.”;

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie brzmienia ustępu.

Poprawka 173
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się lit. f) w brzmieniu: skreślona

„f) innymi przypadkami określonymi w 
prawodawstwie unijnym.”

Or. de

Poprawka 174
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla przepisów 
szczegółowych zawartych w planach 
wieloletnich kapitanowie unijnych statków 
rybackich o długości całkowitej 
wynoszącej co najmniej 10 metrów 
prowadzą dziennik połowowy swoich 
operacji, wykazując w nim w 
szczególności wszystkie ilości każdego 
gatunku złowionego i zatrzymanego na 
pokładzie.

1. Bez uszczerbku dla przepisów 
szczegółowych zawartych w planach 
wieloletnich kapitanowie unijnych statków 
rybackich o długości całkowitej 
wynoszącej co najmniej 10 metrów 
prowadzą dziennik połowowy swoich 
operacji, wykazując w nim w 
szczególności wszystkie ilości każdego 
gatunku złowionego i zatrzymanego na 
pokładzie powyżej 50 kg ekwiwalentu 
masy w relacji pełnej. Próg w wys. 50 kg 
stosuje się w chwili, gdy złowiona ilość 
danego gatunku przekroczy 50 kg.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja zaproponowała tu zmianę marginesów tolerancji i wprowadzenie obowiązku zapisu 
w dzienniku połowowym całego połowu, co podnosi koszty administracyjne.

Poprawka 175
Werner Kuhn
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla przepisów 
szczegółowych zawartych w planach 
wieloletnich kapitanowie unijnych statków 
rybackich o długości całkowitej 
wynoszącej co najmniej 10 metrów 
prowadzą dziennik połowowy swoich 
operacji, wykazując w nim w 
szczególności wszystkie ilości każdego
gatunku złowionego i zatrzymanego na 
pokładzie.

1. Bez uszczerbku dla przepisów 
szczegółowych zawartych w planach 
wieloletnich kapitanowie unijnych statków 
rybackich o długości całkowitej 
wynoszącej co najmniej 10 metrów 
prowadzą dziennik połowowy swoich 
operacji, wykazując w nim w 
szczególności wszystkie ilości każdego 
gatunku złowionego i zatrzymanego na 
pokładzie w ilości powyżej 50 kg 
ekwiwalentu masy w relacji pełnej. Próg 
50 kg ma zastosowanie, gdy tylko połowy 
danego gatunku przekroczą 50 kg na 
zaciąg.

Or. de

Uzasadnienie

Artykuł 14 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli 
przewiduje wykazywanie w dzienniku połowowym połowów powyżej 50 kg wagi 
ekwiwalentóww relacji pełnej. Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że wyjątek dotyczący 
zapisania 50 kg w dzienniku połowowym dotyczy pojedynczych zaciągów.

Poprawka 176
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla przepisów 
szczegółowych zawartych w planach 
wieloletnich kapitanowie unijnych statków 
rybackich o długości całkowitej 

1. Bez uszczerbku dla przepisów 
szczegółowych zawartych w planach 
wieloletnich kapitanowie unijnych statków 
rybackich o długości całkowitej 
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wynoszącej co najmniej 10 metrów 
prowadzą dziennik połowowy swoich 
operacji, wykazując w nim w 
szczególności wszystkie ilości każdego 
gatunku złowionego i zatrzymanego na 
pokładzie.

wynoszącej co najmniej 10 metrów 
prowadzą dziennik połowowy swoich 
operacji, wykazując w nim w 
szczególności wszystkie ilości każdego 
gatunku złowionego i zatrzymanego na 
pokładzie powyżej 50 kg ekwiwalentu 
masy w relacji pełnej. Próg w wys. 50 kg 
stosuje się w chwili, gdy złowiona ilość 
danego gatunku przekroczy 50 kg.

Or. en

Poprawka 177
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla przepisów 
szczegółowych zawartych w planach 
wieloletnich kapitanowie unijnych statków 
rybackich o długości całkowitej 
wynoszącej co najmniej 10 metrów 
prowadzą dziennik połowowy swoich 
operacji, wykazując w nim w 
szczególności wszystkie ilości każdego 
gatunku złowionego i zatrzymanego na 
pokładzie.

1. Bez uszczerbku dla przepisów 
szczegółowych zawartych w planach 
wieloletnich kapitanowie unijnych statków 
rybackich o długości całkowitej 
wynoszącej co najmniej 10 metrów 
prowadzą dziennik połowowy swoich 
operacji, wykazując w nim w 
szczególności wszystkie ilości każdego 
gatunku złowionego i zatrzymanego na 
pokładzie w ilości powyżej 50 kg 
ekwiwalentu masy w relacji pełnej.

Or. fr

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę całkowity nakład połowowy, próg ten pozwala nie uwzględniać bardzo 
niewielkich połowów bez wartości naukowej, które jednak oznaczałyby sporo dodatkowej 
pracy dla rybaków.
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Poprawka 178
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla przepisów 
szczegółowych zawartych w planach 
wieloletnich kapitanowie unijnych statków 
rybackich o długości całkowitej 
wynoszącej co najmniej 10 metrów 
prowadzą dziennik połowowy swoich 
operacji, wykazując w nim w 
szczególności wszystkie ilości każdego 
gatunku złowionego i zatrzymanego na 
pokładzie.”;

1. Bez uszczerbku dla przepisów 
szczegółowych zawartych w planach 
wieloletnich kapitanowie unijnych statków 
rybackich o długości całkowitej 
wynoszącej co najmniej 10 metrów 
prowadzą dziennik połowowy swoich 
operacji, wykazując w nim w 
szczególności wszystkie ilości każdego 
gatunku złowionego i zatrzymanego na 
pokładzie w ilości powyżej 50 kg 
ekwiwalentu masy w relacji pełnej. Próg w 
wys. 50 kg stosuje się w chwili, gdy 
złowiona ilość danego gatunku przekroczy 
50 kg.

Or. it

Uzasadnienie

Obowiązek rejestrowania wszystkich połowów stanowi nadmierne obciążenie administracyjne 
dla rybaków. Uznaje się, że rejestrowanie połowów począwszy od progu 50 kg masy 
przewidziane w art. 14 rozporządzenia 1224/2009 jest wystarczające.

Poprawka 179
Ole Christensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„1a. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
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ust. 1 kapitanowie unijnych statków 
rybackich, które dokonały połowu 
gatunków pelagicznych lub 
przemysłowych i przetrzymują takie 
połowy na pokładzie w stanie świeżym i 
nieposortowanym, mogą ewentualnie 
wskazać w dzienniku połowowym ilości 
każdego gatunku złowionego i 
przechowywanego na pokładzie powyżej 
[10%] ekwiwalentu masy w relacji pełnej 
całkowitego połowu przetrzymywanego na 
pokładzie w stanie świeżym i 
nieposortowanym.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku połowów, w których złowione ryby przechowywane są luzem w stanie świeżym i 
nieposortowanym na pokładzie, np. połowy gatunków pelagicznych i przemysłowych, 
kapitanowie statków nie mogą zarejestrować złowionych ilości każdego gatunku w dzienniku 
połowowym przy zachowaniu zgodności z pułapem 50 kg i tolerancji szacunkowej wielkości 
wpisanej do dziennika z uwagi na wielkość tych połowów. Reguły te naruszają zasadę 
proporcjonalności, a także prawa rybaków wynikające z przepisów prawnych, jako że 
zmuszeni są oni sprostać wymogom niemożliwym do realizacji. Dlatego też wprowadza się 
inny pułap dla gatunków pelagicznych i przemysłowych przechowywanych luzem w stanie 
świeżym i nieposortowanym.

Poprawka 180
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: skreślona

„Dopuszczalny margines tolerancji w 
wartościach szacunkowych zapisanych w 
dzienniku połowowym dotyczących 
wyrażonych w kilogramach ilości ryb 
zatrzymanych na pokładzie wynosi 10 % w 
przypadku wszystkich gatunków. W 
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przypadku gdy dla jednego lub kilku 
gatunków odpowiedni całkowity połów 
wynosi mniej niż 50 kilogramów, 
dozwolony margines tolerancji wynosi 20 
%.”

Or. fr

Uzasadnienie

Rejestrowanie połowów danego gatunku o wielkości nieprzekraczającej 50 kg nie ma 
podstawy naukowej i nic nie uzasadnia zmiany obowiązujących progów.

Poprawka 181
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: skreślona

„Dopuszczalny margines tolerancji w 
wartościach szacunkowych zapisanych w 
dzienniku połowowym dotyczących 
wyrażonych w kilogramach ilości ryb 
zatrzymanych na pokładzie wynosi 10 % w 
przypadku wszystkich gatunków. W 
przypadku gdy dla jednego lub kilku 
gatunków odpowiedni całkowity połów 
wynosi mniej niż 50 kilogramów, 
dozwolony margines tolerancji wynosi 20 
%.”;

Or. it

Poprawka 182
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c
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Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dopuszczalny margines tolerancji w 
wartościach szacunkowych zapisanych w 
dzienniku połowowym dotyczących 
wyrażonych w kilogramach ilości ryb 
zatrzymanych na pokładzie wynosi 10% w 
przypadku wszystkich gatunków. W 
przypadku gdy dla jednego lub kilku 
gatunków odpowiedni całkowity połów 
wynosi mniej niż 50 kilogramów, 
dozwolony margines tolerancji wynosi 
20 %.

Dopuszczalny margines tolerancji w 
wartościach szacunkowych zapisanych w 
dzienniku połowowym dotyczących 
wyrażonych w kilogramach ilości ryb 
zatrzymanych na pokładzie wynosi 25% w 
przypadku wszystkich gatunków.

Or. es

Poprawka 183
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dopuszczalny margines tolerancji w 
wartościach szacunkowych zapisanych w 
dzienniku połowowym dotyczących 
wyrażonych w kilogramach ilości ryb 
zatrzymanych na pokładzie wynosi 10 % w 
przypadku wszystkich gatunków. W 
przypadku gdy dla jednego lub kilku 
gatunków odpowiedni całkowity połów 
wynosi mniej niż 50 kilogramów, 
dozwolony margines tolerancji wynosi 
20 %.

Dopuszczalny margines tolerancji w 
wartościach szacunkowych zapisanych w 
dzienniku połowowym dotyczących 
wyrażonych w kilogramach ilości ryb 
zatrzymanych na pokładzie wynosi 10% w 
przypadku wszystkich gatunków, z 
następującymi wyjątkami:

a) 10% ogólnie na rejs dla statków 
zajmujących się połowami tuńczyka 
tropikalnego oraz dla rejsów osiągających 
ponad 100 ton całkowitych połowów;
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b) 20% dla połowów tuńczyka 
błękitnopłetwego, gdy poszczególne 
osobniki ważą ponad 150 kg, i ogólnie 
przy mniej niż 1 tonie tuńczyka 
błękitnopłetwego na rejs;

c) 20% dla połowów halibuta białego 
przechowywanego bez przetwarzania.

Or. en

Uzasadnienie

Doświadczenie ze stosowania rozporządzenia w sprawie kontroli pokazuje, że dla tych 
konkretnych połowów margines tolerancji w wysokości 10% nie jest właściwy. W pierwszym 
przypadku badania naukowe dowodzą, że bardzo trudno jest dokładnie ocenić i rozróżnić 
niektóre gatunki tuńczyka tropikalnego. W drugim przypadku chodzi o gatunki o osobnikach o 
dużej wadze, w przypadku których trudno ocenić, czy mieszczą się w marginesie tolerancji 
10%.

Poprawka 184
Brian Crowley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 2 – litera d
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: skreślona

„4. Kapitanowie unijnych statków 
rybackich zapisują w swoich dziennikach 
połowowych także wszystkie szacowane 
odrzuty wyrażone w wielkości dla 
wszystkich gatunków.”;

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje, aby całkowity połów zatrzymany na pokładzie, wraz ze wszelkimi 
odrzutami, rejestrować w dzienniku połowowym, niezależnie wielkości połowu. Zmiany tej nie 
można uzasadnić zakresem tego rozporządzenia, ponieważ nie wiąże się ona bezpośrednio ze 
wdrażaniem obowiązku wyładunku.
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Poprawka 185
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 2 – litera d
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: skreślona

„4. Kapitanowie unijnych statków 
rybackich zapisują w swoich dziennikach 
połowowych także wszystkie szacowane 
odrzuty wyrażone w wielkości dla 
wszystkich gatunków.”;

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje, aby całkowity połów zatrzymany na pokładzie, wraz ze wszelkimi 
odrzutami, rejestrować w dzienniku połowowym, niezależnie wielkości połowu. Zmiany tej nie 
można uzasadnić zakresem tego rozporządzenia, ponieważ nie wiąże się ona bezpośrednio ze 
wdrażaniem obowiązku wyładunku.

Poprawka 186
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 2 – litera d
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: skreślona

„4. Kapitanowie unijnych statków 
rybackich zapisują w swoich dziennikach 
połowowych także wszystkie szacowane 
odrzuty wyrażone w wielkości dla 
wszystkich gatunków.”;
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Or. it

Poprawka 187
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 2 – litera d
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: skreślona

„4. Kapitanowie unijnych statków 
rybackich zapisują w swoich dziennikach 
połowowych także wszystkie szacowane 
odrzuty wyrażone w wielkości dla 
wszystkich gatunków.”;

Or. en

Uzasadnienie

Komisja zaproponowała tu rozszerzenie obowiązku rejestracji wszystkich gatunków 
zatrzymywanych na pokładzie, niezależnie od wielkości połowu. Zmiana ta jest 
nieuzasadniona, ponieważ nie wiąże się bezpośrednio ze wdrażaniem obowiązku wyładunku.

Poprawka 188
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 2 – litera d
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: skreślona

„4. Kapitanowie unijnych statków 
rybackich zapisują w swoich dziennikach 
połowowych także wszystkie szacowane 
odrzuty wyrażone w wielkości dla 
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wszystkich gatunków.”

Or. fr

Uzasadnienie

Ten ustęp nie dotyczy obowiązku wyładunku przewidzianego na styczeń 2015 r.

Poprawka 189
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt -3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst obowiązujący Poprawka

-3) w art. 17 ust. 1 wprowadzenie 
otrzymuje brzmienie:

1. Kapitanowie wspólnotowych statków 
rybackich o długości całkowitej 
wynoszącej co najmniej 12 metrów
prowadzących połowy stad objętych 
planem wieloletnim, którzy podlegają 
obowiązkowi zapisywania danych w 
dzienniku połowowym w sposób 
elektroniczny zgodnie z art. 15, przekazują 
właściwym organom swojego państwa 
członkowskiego bandery najpóźniej na 
cztery godziny przed przewidywaną 
godziną przybycia do portu następujące
informacje:

1. Kapitanowie wspólnotowych statków 
rybackich o długości całkowitej 
wynoszącej co najmniej 12 metrów, którzy 
podlegają obowiązkowi zapisywania 
danych w dzienniku połowowym w sposób 
elektroniczny zgodnie z art. 15, przekazują 
właściwym organom swojego państwa 
członkowskiego bandery informacje
opisane w akapicie drugim w 
następujących przypadkach:

a) natychmiast po opuszczeniu łowiska i 
zawsze przynajmniej na godzinę przed 
przewidywanym czasem przybycia do 
portu w państwie członkowskim swej 
bandery w przypadku statków 
zajmujących się połowami stad objętych 
planami wieloletnimi i prowadzących 
połowy jedynie na wodach terytorialnych 
państwa swej bandery dla danego rejsu;

b) na przynajmniej cztery godziny przed 
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przewidywanym czasem przybycia do 
portu w przypadkach pozostałych statków 
prowadzących połowy stad objętych 
planami wieloletnimi.

Następujące informacje są przekazywane 
właściwym organom państwa bandery w 
przypadkach opisanych w akapicie 
pierwszym:

Or. en

Uzasadnienie

Doświadczenia ze stosowania rozporządzenia w sprawie kontroli z ostatnich lat dowodzą, że 
w przypadku statków prowadzących połowy w pobliżu portu, niezwykle trudno jest 
zastosować się do obowiązku przekazywania informacji z wyprzedzeniem, zatem w przypadku 
tradycyjnego łodziowego rybactwa i rybołówstwa przybrzeżnego wystarczy tylko godzina, 
biorąc również pod uwagę ryzyko konieczności pozostania na morzu przez długi czas w 
oczekiwaniu na wejście do portu.

Poprawka 190
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 20

Tekst obowiązujący Poprawka

3a) artykuł 20 otrzymuje brzmienie:

1. Na wodach wspólnotowych zabrania się 
przeładunków na morzu. Przeładunki są 
dozwolone – wyłącznie za zezwoleniem 
oraz przy spełnieniu warunków 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
– w portach państw członkowskich 
wyznaczonych do tego celu lub w 
miejscach wyznaczonych do tego celu, 
znajdujących się blisko wybrzeża państw 
członkowskich, oraz zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 43 ust. 5.

„1. Na wodach wspólnotowych zabrania 
się przeładunków na morzu, za wyjątkiem 
połowów opisanych w ust. 4. Przeładunki 
są dozwolone – wyłącznie za zezwoleniem 
oraz przy spełnieniu warunków 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
– w portach państw członkowskich 
wyznaczonych do tego celu lub w 
miejscach wyznaczonych do tego celu, 
znajdujących się blisko wybrzeża państw 
członkowskich, oraz zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 43 ust. 5.
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2. Jeżeli operacja przeładunku ulega 
przerwaniu, przed ponownym 
rozpoczęciem operacji przeładunku może 
być wymagane uzyskanie pozwolenia.

2. Jeżeli operacja przeładunku ulega 
przerwaniu, przed ponownym 
rozpoczęciem operacji przeładunku może 
być wymagane uzyskanie pozwolenia.

3. Na użytek niniejszego artykułu działania 
polegające na przemieszczeniu, trałowaniu 
w tukę i operacje połowowe obejmujące 
wspólne działania prowadzone przez co 
najmniej dwa wspólnotowe statki rybackie 
nie są uznawane za przeładunek.

3. Na użytek niniejszego artykułu działania 
polegające na przemieszczeniu, trałowaniu 
w tukę i operacje połowowe obejmujące 
wspólne działania prowadzone przez co 
najmniej dwa wspólnotowe statki rybackie 
nie są uznawane za przeładunek.

4. Przeładunki dozwolone są wyłącznie 
pomiędzy sejnerami na wodach 
wspólnotowych, kiedy prowadzą one 
połowy eksploatujące sardelę europejską, 
makrelę, ostroboka lub sardynkę.”

Or. en

Uzasadnienie

Sejnery poławiające sardele, makrele, ostroboki lub sardynki często prowadzą połowy z dala 
od portu. Jako że świeżość ryb ma podstawowe znaczenie we wprowadzaniu ich do obrotu, a 
także dla uzyskania wyższej ceny, niekorzystne jest dla nich, gdy wszystkie statki powracają 
do portu jednocześnie. Umożliwienie im dokonywania przeładunków pozwoli na obniżenie 
zużycia paliwa i zanieczyszczenia powietrza, a jednocześnie na utrzymanie zyskowności bez 
minimalizowania poziomu kontroli, ponieważ każdy statek rybacki rejestruje swe połowy i 
przekazuje dane przeładunkowe.

Poprawka 191
Brian Crowley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 4 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: skreślona

„Dopuszczalny margines tolerancji w 
wartościach szacunkowych zapisanych w 
deklaracji przeładunkowej, dotyczących 
wyrażonych w kilogramach ilości ryb 
przeładowanych na pokładzie, wynosi 10 
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% w przypadku wszystkich gatunków. W 
przypadku gdy dla jednego lub kilku 
gatunków odpowiedni całkowity połów 
wynosi mniej niż 50 kilogramów, 
dozwolony margines tolerancji wynosi 
20 %.”

Or. en

Uzasadnienie

Połowy powinny być zapisywane w dziennikach połowowych od 50 kg ekwiwalentu masy, 
zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1224/2009 i w omawianym tu rozporządzeniu nie 
ma potrzeby dokonywania zmiany tego przepisu.

Poprawka 192
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 4 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: skreślona

„Dopuszczalny margines tolerancji w 
wartościach szacunkowych zapisanych w 
deklaracji przeładunkowej, dotyczących 
wyrażonych w kilogramach ilości ryb 
przeładowanych na pokładzie, wynosi 10 
% w przypadku wszystkich gatunków. W 
przypadku gdy dla jednego lub kilku 
gatunków odpowiedni całkowity połów 
wynosi mniej niż 50 kilogramów, 
dozwolony margines tolerancji wynosi 20 
%.”;

Or. it

Uzasadnienie

Rejestrowanie połowów w dzienniku połowowym począwszy od progu 50 kg masy 
przewidziane w art. 14 rozporządzenia 1224/2009 jest wystarczające.
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Poprawka 193
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 4 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: skreślona

„Dopuszczalny margines tolerancji w 
wartościach szacunkowych zapisanych w 
deklaracji przeładunkowej, dotyczących 
wyrażonych w kilogramach ilości ryb 
przeładowanych na pokładzie, wynosi 10 
% w przypadku wszystkich gatunków. W 
przypadku gdy dla jednego lub kilku 
gatunków odpowiedni całkowity połów 
wynosi mniej niż 50 kilogramów, 
dozwolony margines tolerancji wynosi 
20 %.”

Or. en

Uzasadnienie

Komisja zaproponowała zmianę marginesów tolerancji i wprowadzenie obowiązku zapisu w 
dzienniku połowowym całego połowu, co podnosi koszty administracyjne. Przepis ten jest 
powiązany z art. 14 i dlatego powinien zostać skreślony.

Poprawka 194
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 4 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: skreślona
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„Dopuszczalny margines tolerancji w 
wartościach szacunkowych zapisanych w 
deklaracji przeładunkowej, dotyczących 
wyrażonych w kilogramach ilości ryb 
przeładowanych na pokładzie, wynosi 10 
% w przypadku wszystkich gatunków. W 
przypadku gdy dla jednego lub kilku 
gatunków odpowiedni całkowity połów 
wynosi mniej niż 50 kilogramów, 
dozwolony margines tolerancji wynosi 20 
%.”

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana obowiązujących przepisów nie jest uzasadniona.

Poprawka 195
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

5a. artykuł 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Kapitan wspólnotowego statku 
rybackiego o długości całkowitej 
wynoszącej co najmniej 12 metrów, lub 
jego przedstawiciel, zapisuje w formie 
elektronicznej informacje, o których mowa 
w art. 23, i w terminie 24 godzin od 
zakończenia operacji wyładunku przesyła 
je drogą elektroniczną właściwemu 
organowi państwa członkowskiego 
bandery.

„1. Kapitan wspólnotowego statku 
rybackiego o długości całkowitej 
wynoszącej co najmniej 12 metrów, lub 
jego przedstawiciel, zapisuje w formie 
elektronicznej informacje, o których mowa 
w art. 23, i w terminie 24 godzin od 
zakończenia operacji wyładunku przesyła 
je drogą elektroniczną właściwemu 
organowi państwa członkowskiego 
bandery, w sytuacjach gdy wyładowywana 
ilość wynosi mniej niż 100 ton. W 
przypadku wyładunków ponad 100 ton 
czas wypełnienia deklaracji wyładunkowej 
wynosi 72 godziny.”



PE541.294v01-00 110/148 AM\1037605PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku wyładunku statków po długich rejsach należy obliczyć dane liczbowe do 
deklaracji wyładunkowej w celu sprawdzenia danych, biorąc pod uwagę różną postać, różne 
gatunki, obszary, współczynniki przeliczeniowe itp., co nie odbywa się tak szybko, jak w 
przypadku mniejszych i prostszych wyładunków.

Poprawka 196
Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 25 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) po art. 25 dodaje się art. 25a w 
brzmieniu:

skreślony

„Artykuł 25a

Zdalne monitorowanie elektroniczne

1. Statki rybackie, które zgodnie z 
prawodawstwem unijnym lub decyzją 
przyjętą przez państwo członkowskie, 
zobowiązane są do wykorzystywania 
zdalnego monitorowania elektronicznego 
do celów monitorowania obowiązku 
wyładunku, o którym mowa w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx], posiadają 
zainstalowany zdalny system 
monitorowania elektronicznego. System 
ten zapewnia rejestrowanie przez cały czas 
danych dotyczących działalności 
połowowej oraz związanych z nią działań 
za pomocą kamer, w tym przetwarzania 
połowów.

2. Statki rybackie, o których mowa w ust. 
1, są również wyposażone w:

a) przenośne urządzenia do 
przechowywania danych zatwierdzonych 
przez właściwe organy, na których stale 
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zapisywane są wszystkie obrazy 
działalności połowowej; oraz

b) czujniki przymocowane do systemów 
sterujących narzędziami połowowymi oraz 
do wyciągarek lub bębna sieciowego, 
rejestrujące wszystkie operacje związane z 
wystawianiem i wybieraniem narzędzia 
połowowego.

3. Systemy zdalnego monitorowania 
elektronicznego zainstalowane na 
statkach rybackich działają w pełni 
automatycznie, uniemożliwiają 
wprowadzenie lub wysłanie 
nieprawdziwych informacji dotyczących 
położenia oraz ich ręczną zmianę.

4. Państwa członkowskie zapewniają, że 
posiadają zdolności techniczne do analizy 
i skutecznego wykorzystania informacji 
dostarczonych przez system zdalnego 
monitorowania elektronicznego.

5. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjmowania zgodnie z art. 119a aktów 
delegowanych dotyczących:

a) danych, które mają być rejestrowane i 
przetwarzane przez systemy zdalnego 
monitorowania elektronicznego;

b) obowiązków kapitanów dotyczących 
systemów zdalnego monitorowania 
elektronicznego;

c) środków, które należy podjąć w 
przypadku awarii technicznej lub ustania 
działania systemów zdalnego 
monitorowania elektronicznego;

(d) obowiązków sprawozdawczych państw 
członkowskich dotyczących wykorzystania 
systemów zdalnego monitorowania 
elektronicznego.

6. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – ustanawia szczegółowe 
przepisy dotyczące:

a) wymogów systemów zdalnego 
monitorowania elektronicznego;

b) specyfikacji systemów zdalnego 
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monitorowania elektronicznego;

c) środków kontroli, które mają być 
przyjęte przez państwo członkowskie 
bandery;

d) dostępu Komisji do danych z systemów 
zdalnego monitorowania elektronicznego.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 119 ust. 2.”;

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze fakt, że regionalizacja jest głównym elementem zreformowanej WPRyb, 
decyzje o elektronicznym monitoringu statków powinny podejmować poszczególne państwa 
członkowskie.

Poprawka 197
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 25 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) po art. 25 dodaje się art. 25a w 
brzmieniu:

„Artykuł 25a

Zdalne monitorowanie elektroniczne

1. Statki rybackie, które zgodnie z 
prawodawstwem unijnym lub decyzją 
przyjętą przez państwo członkowskie, 
zobowiązane są do wykorzystywania 
zdalnego monitorowania elektronicznego 
do celów monitorowania obowiązku 
wyładunku, o którym mowa w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx], posiadają 
zainstalowany zdalny system 
monitorowania elektronicznego. System 
ten zapewnia rejestrowanie przez cały czas 

skreślony
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danych dotyczących działalności 
połowowej oraz związanych z nią działań 
za pomocą kamer, w tym przetwarzania 
połowów.

2. Statki rybackie, o których mowa w ust. 
1, są również wyposażone w:

a) przenośne urządzenia do 
przechowywania danych zatwierdzonych 
przez właściwe organy, na których stale 
zapisywane są wszystkie obrazy 
działalności połowowej; oraz

b) czujniki przymocowane do systemów 
sterujących narzędziami połowowymi oraz 
do wyciągarek lub bębna sieciowego, 
rejestrujące wszystkie operacje związane z 
wystawianiem i wybieraniem narzędzia 
połowowego.

3. Systemy zdalnego monitorowania 
elektronicznego zainstalowane na 
statkach rybackich działają w pełni 
automatycznie, uniemożliwiają 
wprowadzenie lub wysłanie 
nieprawdziwych informacji dotyczących 
położenia oraz ich ręczną zmianę.

4. Państwa członkowskie zapewniają, że 
posiadają zdolności techniczne do analizy 
i skutecznego wykorzystania informacji 
dostarczonych przez system zdalnego 
monitorowania elektronicznego.

5. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjmowania zgodnie z art. 119a aktów 
delegowanych dotyczących:

a) danych, które mają być rejestrowane i 
przetwarzane przez systemy zdalnego 
monitorowania elektronicznego;

b) obowiązków kapitanów dotyczących 
systemów zdalnego monitorowania 
elektronicznego;

c) środków, które należy podjąć w 
przypadku awarii technicznej lub ustania 
działania systemów zdalnego 
monitorowania elektronicznego;

d) obowiązków sprawozdawczych państw 
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członkowskich dotyczących wykorzystania 
systemów zdalnego monitorowania 
elektronicznego.

6. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – ustanawia szczegółowe 
przepisy dotyczące:

a) wymogów systemów zdalnego 
monitorowania elektronicznego;

b) specyfikacji systemów zdalnego 
monitorowania elektronicznego;

c) środków kontroli, które mają być 
przyjęte przez państwo członkowskie 
bandery;

d) dostępu Komisji do danych z systemów 
zdalnego monitorowania elektronicznego.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 119 ust. 2.”

Or. de

Poprawka 198
Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 25 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Statki rybackie, które zgodnie z 
prawodawstwem unijnym lub decyzją 
przyjętą przez państwo członkowskie, 
zobowiązane są do wykorzystywania 
zdalnego monitorowania elektronicznego 
do celów monitorowania obowiązku 
wyładunku, o którym mowa w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx], posiadają
zainstalowany zdalny system
monitorowania elektronicznego. System 
ten zapewnia rejestrowanie przez cały czas 
danych dotyczących działalności 

1. Jeżeli prawodawstwo Unii lub decyzja 
przyjęta przez państwo członkowskie
stanowią, że statki rybackie zobowiązane 
są do wykorzystywania zdalnego 
monitorowania elektronicznego do celów 
monitorowania obowiązku wyładunku, o 
którym mowa w art. 15 rozporządzenia
(UE) nr 1380/2013, statki rybackie
posiadają zainstalowane urządzenia 
zdalnego systemu monitorowania 
elektronicznego. System ten zapewnia 
rejestrowanie przez cały czas danych 
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połowowej oraz związanych z nią działań
za pomocą kamer, w tym przetwarzania 
połowów.

dotyczących działalności połowowej oraz 
związanych z nią działań, w tym 
przetwarzania połowów za pomocą kamer 
lub innych urządzeń elektronicznych 
mogących rejestrować wszystkie operacje 
związane z wystawianiem i wybieraniem 
narzędzia połowowego.

2. Statki rybackie, o których mowa w ust. 
1, są również wyposażone w:

2. Systemy zdalnego monitorowania 
elektronicznego zainstalowane na 
pokładach statków rybackich, o których 
mowa w ust. 1, działają w pełni 
automatycznie, uniemożliwiają 
wprowadzenie lub wysłanie 
nieprawdziwych informacji dotyczących 
położenia oraz ich ręczną zmianę.

a) przenośne urządzenia do 
przechowywania danych zatwierdzonych 
przez właściwe organy, na których stale 
zapisywane są wszystkie obrazy 
działalności połowowej; oraz

b) czujniki przymocowane do systemów 
sterujących narzędziami połowowymi oraz 
do wyciągarek lub bębna sieciowego, 
rejestrujące wszystkie operacje związane z 
wystawianiem i wybieraniem narzędzia 
połowowego.

3. Systemy zdalnego monitorowania 
elektronicznego zainstalowane na statkach 
rybackich działają w pełni automatycznie, 
uniemożliwiają wprowadzenie lub 
wysłanie nieprawdziwych informacji 
dotyczących położenia oraz ich ręczną 
zmianę.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
posiadanie zdolności technicznych do 
analizy i skutecznego wykorzystania 
informacji dostarczonych przez system
zdalnego monitorowania elektronicznego.

4. Państwa członkowskie zapewniają, że 
posiadają zdolności techniczne do analizy 
i skutecznego wykorzystania informacji 
dostarczonych przez system zdalnego 
monitorowania elektronicznego.

4. Zarejestrowane dane są traktowane 
zgodnie z mającymi zastosowanie 
przepisami i zasadami dotyczącymi 
ochrony danych.

5. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjmowania zgodnie z art. 119a aktów 
delegowanych dotyczących:

5. W drodze aktów wykonawczych
Komisja określa szczegółowe zasady 
dotyczące wymogów i specyfikacji 
odnoszących się do systemów zdalnego 
monitorowania elektronicznego opisanych 
w ust. 1 i 2. W ten sposób Komisja 
przestrzega zasady proporcjonalności i 
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wydajności.

a) danych, które mają być rejestrowane i 
przetwarzane przez systemy zdalnego 
monitorowania elektronicznego;

b) obowiązków kapitanów dotyczących 
systemów zdalnego monitorowania 
elektronicznego;

c) środków, które należy podjąć w 
przypadku awarii technicznej lub ustania 
działania systemów zdalnego 
monitorowania elektronicznego;

d) obowiązków sprawozdawczych państw 
członkowskich dotyczących wykorzystania 
systemów zdalnego monitorowania 
elektronicznego.

6. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – ustanawia szczegółowe 
przepisy dotyczące:

a) wymogów systemów zdalnego 
monitorowania elektronicznego;

b) specyfikacji systemów zdalnego 
monitorowania elektronicznego;

c) środków kontroli, które mają być 
przyjęte przez państwo członkowskie 
bandery;

d) dostępu Komisji do danych z systemów 
zdalnego monitorowania elektronicznego.

Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 119 ust. 2.”;

Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 119 ust. 2.”;

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja o wdrożeniu oraz szczegóły kontroli powinny pozostać w gestii państw 
członkowskich. Niniejsza poprawka określa ramy stosowania zdalnego monitorowania 
elektronicznego, jeżeli niektórzy rybacy w danym regionie zgodzą się na rodzaj zarządzania 
wykorzystującego takie monitorowanie. Gwarantuje to równe warunki konkurencji w 
państwach członkowskich.
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Poprawka 199
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 25 a – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zdalne monitorowanie elektroniczne Monitorowanie, kontrola i rejestrowanie 
działalności połowowej

Or. it

Poprawka 200
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 25 a – nagłówek i ustępy 1–3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zdalne monitorowanie elektroniczne Monitorowanie, kontrola i rejestracja 
danych dotyczących działalności 

połowowej

1. Statki rybackie, które zgodnie z 
prawodawstwem unijnym lub decyzją 
przyjętą przez państwo członkowskie, 
zobowiązane są do wykorzystywania 
zdalnego monitorowania elektronicznego 
do celów monitorowania obowiązku 
wyładunku, o którym mowa w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx], posiadają 
zainstalowany zdalny system 
monitorowania elektronicznego. System 
ten zapewnia rejestrowanie przez cały czas
danych dotyczących działalności 
połowowej oraz związanych z nią działań 
za pomocą kamer, w tym przetwarzania 
połowów.

1. Przestrzegając harmonogramu 
stosowania obowiązku wyładunku
przewidzianego w art. 15 rozporządzenia
(UE) nr 1380/2013, państwa członkowskie 
są obowiązane do posiadania zdolności 
technicznych i w zakresie personelu, 
potrzebnych do zagwarantowania stałej 
rejestracji danych dotyczących 
działalności połowowej i działalności 
powiązanej, w tym przetwarzania 
połowów.

2. Statki rybackie, o których mowa w ust. 
1, są również wyposażone w:

2. Zgodnie z unijnym prawem lub 
szczególną decyzją przyjętą przez państwo 
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członkowskie rejestracji, o której mowa w 
ust. 1, dokonuje się przy pomocy 
przejrzystej dokumentacji połowowej i 
dziennika pokładowego oraz:

a) przenośne urządzenia do 
przechowywania danych zatwierdzonych 
przez właściwe organy, na których stale 
zapisywane są wszystkie obrazy 
działalności połowowej; oraz

a) pokładowego systemu obserwacji; lub

b) czujniki przymocowane do systemów 
sterujących narzędziami połowowymi oraz 
do wyciągarek lub bębna sieciowego, 
rejestrujące wszystkie operacje związane z 
wystawianiem i wybieraniem narzędzia 
połowowego.

b) systemu inspekcji na morzu za pomocą 
samolotu lub statków patrolowych; lub

c) systemu zdalnego nadzoru 
elektronicznego; lub

d) każdego równoważnego systemu 
nadzoru.

3. Systemy zdalnego monitorowania 
elektronicznego zainstalowane na statkach 
rybackich działają w pełni automatycznie, 
uniemożliwiają wprowadzenie lub 
wysłanie nieprawdziwych informacji 
dotyczących położenia oraz ich ręczną 
zmianę.

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 119 a, 
jeżeli chodzi o poszanowanie wspólnych 
wymogów i kryteriów dotyczących 
systemów zdalnego monitorowania 
elektronicznego, o których mowa w ust. 2 
lit. c), w celu zagwarantowania i 
wprowadzenia równych warunków 
konkurencji w całej Unii Europejskiej, a 
także w celu zapewnienia gwarancji 
prawnych w tej dziedzinie.

Or. nl

Poprawka 201
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 25 a – nagłówek i ustępy 1–3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zdalne monitorowanie elektroniczne Monitorowanie, kontrola i gromadzenie 
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danych o działalności połowowej

1. Statki rybackie, które zgodnie z
prawodawstwem unijnym lub decyzją 
przyjętą przez państwo członkowskie, 
zobowiązane są do wykorzystywania 
zdalnego monitorowania elektronicznego 
do celów monitorowania obowiązku 
wyładunku, o którym mowa w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx], posiadają 
zainstalowany zdalny system 
monitorowania elektronicznego. System 
ten zapewnia rejestrowanie przez cały czas
danych dotyczących działalności 
połowowej oraz związanych z nią działań
za pomocą kamer, w tym przetwarzania 
połowów.

(1) Zgodnie z harmonogramem 
stosowania obowiązku wyładunku 
ustanowionego w art. 15 rozporządzenia
(UE) nr 1380/2013, państwa członkowskie 
są zobowiązane do zapewnienia 
warunków technicznych i zasobów 
ludzkich umożliwiających gromadzenie na 
bieżąco danych dotyczących działalności 
połowowej oraz związanych z nią działań,
w tym przetwarzania połowów.

2. Statki rybackie, o których mowa w ust. 
1, są również wyposażone w:

(2) W oparciu o przepisy prawne Unii lub 
konkretnego państwa członkowskiego 

następuje gromadzenie danych zgodnie z
ust. 1 przy pomocy przejrzystej 

dokumentacji połowów i dziennika 
połowowego oraz:

a) przenośne urządzenia do 
przechowywania danych zatwierdzonych 
przez właściwe organy, na których stale 

zapisywane są wszystkie obrazy 
działalności połowowej; oraz

a) systemu obejmującego obserwatora na 
pokładzie lub

b) czujniki przymocowane do systemów 
sterujących narzędziami połowowymi oraz 

do wyciągarek lub bębna sieciowego, 
rejestrujące wszystkie operacje związane z 

wystawianiem i wybieraniem narzędzia 
połowowego.

b) systemu inspekcji na morzu z użyciem 
samolotów lub łodzi patrolowych, lub

c) systemu zdalnego monitorowania 
elektronicznego, lub

d) dowolnego równoważnego systemu 
monitorowania.

3. Systemy zdalnego monitorowania 
elektronicznego zainstalowane na statkach 
rybackich działają w pełni automatycznie, 
uniemożliwiają wprowadzenie lub 
wysłanie nieprawdziwych informacji 
dotyczących położenia oraz ich ręczną 
zmianę.

(3) W celu określenia wymogów i 
wspólnych kryteriów dotyczących 
systemów zdalnego monitorowania 
elektronicznego na mocy ust. 2 lit. c) 
powierza się Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 119a.
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Or. de

Poprawka 202
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 25 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Statki rybackie, które zgodnie z 
prawodawstwem unijnym lub decyzją 
przyjętą przez państwo członkowskie, 
zobowiązane są do wykorzystywania 
zdalnego monitorowania elektronicznego 
do celów monitorowania obowiązku 
wyładunku, o którym mowa w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx], posiadają 
zainstalowany zdalny system 
monitorowania elektronicznego. System 
ten zapewnia rejestrowanie przez cały czas
danych dotyczących działalności 
połowowej oraz związanych z nią działań 
za pomocą kamer, w tym przetwarzania 
połowów.

1. Przestrzegając harmonogramu 
stosowania obowiązku wyładunku
przewidzianego w art. 15 rozporządzenia
(UE) nr 1380/2013, państwa członkowskie 
są obowiązane do posiadania zdolności 
technicznych i w zakresie personelu, 
potrzebnych do zagwarantowania 
rejestracji danych dotyczących 
działalności połowowej i działalności 
powiązanej, w tym przetwarzania 
połowów.

Or. it

Uzasadnienie

Niemożliwe jest narzucenie stosowania jednego systemu nadzoru. Państwa członkowskie 
powinny móc wybrać własny system nadzoru.

Poprawka 203
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 25 a – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Statki rybackie, które zgodnie z 
prawodawstwem unijnym lub decyzją 
przyjętą przez państwo członkowskie,
zobowiązane są do wykorzystywania 
zdalnego monitorowania elektronicznego 
do celów monitorowania obowiązku 
wyładunku, o którym mowa w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx], posiadają 
zainstalowany zdalny system 
monitorowania elektronicznego. System 
ten zapewnia rejestrowanie przez cały czas 
danych dotyczących działalności 
połowowej oraz związanych z nią działań 
za pomocą kamer, w tym przetwarzania 
połowów.

1. Statki rybackie, które zgodnie z 
prawodawstwem unijnym lub decyzją 
przyjętą przez państwo członkowskie, są
uprawnione do wykorzystywania zdalnego 
monitorowania elektronicznego do celów 
monitorowania obowiązku wyładunku, o 
którym mowa w art. 15 rozporządzenia
(UE) nr [xxxx], mogą zainstalować zdalny 
system monitorowania elektronicznego
zgodnie z prawem pracy, wizerunkiem i 
zasadą ochrony życia prywatnego 
marynarzy. Państwa członkowskie mogą 
również wykorzystywać do celów kontroli 
zasoby ludzkie.

Or. fr

Poprawka 204
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 25 a – ustęp 2 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Statki rybackie, o których mowa w ust. 
1, są również wyposażone w:

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są
rejestrowane zgodnie z ustawodawstwem 
unijnym lub decyzją państwa 
członkowskiego w dzienniku pokładowym 
oraz:

Or. it

Poprawka 205
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 6
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Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 25 a – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przenośne urządzenia do 
przechowywania danych zatwierdzonych 
przez właściwe organy, na których stale 
zapisywane są wszystkie obrazy 
działalności połowowej; oraz

a) pokładowy system obserwacji;

Or. it

Poprawka 206
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 25 a – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) czujniki przymocowane do systemów 
sterujących narzędziami połowowymi oraz 
do wyciągarek lub bębna sieciowego, 
rejestrujące wszystkie operacje związane z 
wystawianiem i wybieraniem narzędzia 
połowowego.

b) system inspekcji na morzu;

Or. it

Poprawka 207
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 25 a – ustęp 2 – litery b a i b b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) system zdalnego monitorowania 
elektronicznego;  lub
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bb) inne, równoważne systemy 
monitorowania.

Or. it

Poprawka 208
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 25 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Systemy zdalnego monitorowania 
elektronicznego zainstalowane na statkach 
rybackich działają w pełni automatycznie, 
uniemożliwiają wprowadzenie lub 
wysłanie nieprawdziwych informacji 
dotyczących położenia oraz ich ręczną 
zmianę.

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 119 
definiujących wspólne kryteria
monitorowania elektronicznego, o których 
mowa w ust. 1 lit. ba).

Or. it

Poprawka 209
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 25 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, że 
posiadają zdolności techniczne do analizy 
i skutecznego wykorzystania informacji 
dostarczonych przez system zdalnego 
monitorowania elektronicznego.

skreślony

Or. it
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Poprawka 210
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 25 a – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W celu poszanowania i 
zagwarantowania prywatności rybaków, 
przetwarzanie danych pochodzących z 
systemu zdalnego monitorowania 
elektronicznego musi być zgodne z 
unijnym i krajowym prawem o ochronie 
danych.

Or. en

Poprawka 211
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 25 a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjmowania zgodnie z art. 119a aktów 
delegowanych dotyczących:

skreślony

a) danych, które mają być rejestrowane i 
przetwarzane przez systemy zdalnego 
monitorowania elektronicznego;

b) obowiązków kapitanów dotyczących 
systemów zdalnego monitorowania 
elektronicznego;

c) środków, które należy podjąć w 
przypadku awarii technicznej lub ustania 
działania systemów zdalnego 
monitorowania elektronicznego;

d) obowiązków sprawozdawczych państw 
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członkowskich dotyczących wykorzystania 
systemów zdalnego monitorowania 
elektronicznego.

Or. it

Poprawka 212
Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 25 a – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) danych, które mają być rejestrowane i 
przetwarzane przez systemy zdalnego 
monitorowania elektronicznego;

a) danych, które mają być rejestrowane i 
przetwarzane przez systemy zdalnego 
monitorowania elektronicznego, oraz okres 
przechowywania tych danych;

Or. en

Uzasadnienie

W dokumencie COM należy określić okres przechowywania tych danych.

Poprawka 213
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 25 a – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) danych, które mają być rejestrowane i 
przetwarzane przez systemy zdalnego 
monitorowania elektronicznego;

a) danych, które mają być rejestrowane i 
przetwarzane przez systemy zdalnego 
monitorowania elektronicznego, o ile są 
one zgodne z prawem pracy, wizerunkiem 
i zasadą ochrony życia prywatnego
marynarzy, a zatem nie są wyposażone w 
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kamery;

Or. fr

Poprawka 214
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 25 a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja – w drodze aktów 
wykonawczych – ustanawia szczegółowe 
przepisy dotyczące:

skreślony

a) wymogów systemów zdalnego 
monitorowania elektronicznego;

b) specyfikacji systemów zdalnego 
monitorowania elektronicznego;

c) środków kontroli, które mają być 
przyjęte przez państwo członkowskie 
bandery;

d) dostępu Komisji do danych z systemów 
zdalnego monitorowania elektronicznego.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 119 ust. 2.”;

Or. it

Poprawka 215
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 25 a – ustęp 6 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymogów systemów zdalnego 
monitorowania elektronicznego;

a) wymogów systemów zdalnego 
monitorowania elektronicznego, o ile są 
one zgodne z prawem pracy, wizerunkiem 
i zasadą ochrony życia prywatnego 
marynarzy, a zatem nie są wyposażone w 
kamery;

Or. fr

Poprawka 216
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 7 – litera -a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 33 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) w art. 33 wprowadza się ustęp 
w brzmieniu:

„1a. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
ust. 1 kapitanowie unijnych statków 
rybackich, które dokonały połowu 
gatunków pelagicznych lub 
przemysłowych i przetrzymują takie 
połowy na pokładzie w stanie świeżym i 
nieposortowanym, mogą ewentualnie 
wskazać w dzienniku połowowym ilości 
każdego gatunku złowionego i 
przechowywanego na pokładzie powyżej 
[10%] ekwiwalentu masy w relacji pełnej 
całkowitego połowu przetrzymywanego na 
pokładzie w stanie świeżym i 
nieposortowanym.

Or. en

Uzasadnienie

For fisheries where the catch is stored fresh and unsorted in bulk on board the fishing vessels, 
e.g. catches of pelagic and industrial species, it is not considered possible for the masters to 



PE541.294v01-00 128/148 AM\1037605PL.doc

PL

estimate the catches of each species in mixed fresh fish in order to comply with this threshold 
and the tolerance on the logbook estimate, even if sampling is carried out on board the vessel.
Sampling at sea is seldom used by the inspection authorities as it is known to be less accurate 
than sampling at port and during landing. It will, in most cases, not reflect the actual catch 
composition. (This is also reflected in the Regulation (EC) No 954/87, cf. Article 6. For 
example, in a catch of 500.000 kg herring the 50 kg threshold means that the master must be 
able to estimate down 1/10000 of the catch with a precision of +/- 10 %. Adding to this that 
the master is also obliged to estimate whether the quantity of a species is over or under the 
minimum conservation reference size, this is clearly beyond what is possible even for a fully 
professional fisherman. In fact, the obligation tends to violate the fundamental principle of 
proportionality as well as the fisherman’s legal rights as he is forced to comply with almost 
impossible requirements with very limited benefits. For these reasons, a different threshold 
should be introduced for the master’s estimate in the logbook of each species when pelagic 
and industrial species are stored fresh and unsorted in bulk on board the fishing vessel.)

Poprawka 217
Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 7 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dla ilości każdego stada lub grupy stad 
objętych TAC lub kwotami połowowymi 
wyładowanymi w poprzednim miesiącu, w 
tym — jako oddzielną informację — te o 
rozmiarze mniejszym od minimalnego 
rozmiaru odniesienia do celów ochrony;
oraz

a) dla ilości każdego stada lub grupy stad 
objętych TAC lub kwotami połowowymi 
wyładowanymi w poprzednim miesiącu, w 
tym — jako oddzielną informację — te o 
rozmiarze mniejszym od minimalnego 
rozmiaru odniesienia do celów ochrony, a 
także ilości wszystkich stad odrzuconych 
na morzu; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Jako że jedną z korzyści obowiązku wyładunku jest lepsze zrozumienie rozmiaru i składu 
całkowitego połowu, w tym odrzutów, dane takie powinny podlegać sprawozdawczości.

Poprawka 218
Ian Duncan, Diane Dodds
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 49 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Artykuł 49a skreślony

Oddzielne sztauowanie połowów o 
rozmiarze mniejszym od minimalnego 
rozmiaru odniesienia do celów ochrony

1. Wszystkie połowy o rozmiarze 
mniejszym od mającego zastosowanie 
minimalnego rozmiaru odniesienia do 
celów ochrony zatrzymane na pokładzie 
unijnego statku rybackiego są 
umieszczane – każdy gatunek osobno – w 
skrzyniach, komorach lub pojemnikach w 
sposób umożliwiający odróżnienie ich od 
innych skrzyń, komór lub pojemników.

2. Zabrania się zatrzymywania na 
pokładzie unijnego statku rybackiego w 
jakiejkolwiek skrzyni, komorze lub 
pojemniku jakichkolwiek ilości połowów o 
rozmiarze mniejszym od mającego 
zastosowanie rozmiaru odniesienia do 
celów ochrony pomieszanych z innymi 
produktami rybołówstwa.

3. Ustęp 2 i 3 nie mają zastosowania:

– gdy połowy zawierają więcej niż 80 % 
okowiela i dobijakowatych złowionych do 
celów innych niż spożycie przez ludzi lub 
co najmniej jeden z następujących 
gatunków:

– makrela;

– śledź;

– ostrobok;

– błękitek;

– kaprosz;

– sardela europejska;

– srebrzyk smukły;

– sardynka europejska;
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– szprot.

– do statków rybackich o długości poniżej 
12 metrów długości, jeżeli połowy o 
rozmiarze mniejszym od minimalnego 
rozmiaru odniesienia do celów ochrony 
zostały przesortowane, zważone i 
zarejestrowane w dzienniku połowowym.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 
3, państwa członkowskie monitorują skład 
połowów w drodze pobierania próbek.”

Or. en

Poprawka 219
Linnéa Engström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 49 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wszystkie połowy o rozmiarze 
mniejszym od mającego zastosowanie 
minimalnego rozmiaru odniesienia do 
celów ochrony zatrzymane na pokładzie 
unijnego statku rybackiego są umieszczane
– każdy gatunek osobno – w skrzyniach, 
komorach lub pojemnikach w sposób 
umożliwiający odróżnienie ich od innych 
skrzyń, komór lub pojemników.

1. Wszystkie połowy o rozmiarze 
mniejszym od mającego zastosowanie 
minimalnego rozmiaru odniesienia do 
celów ochrony zatrzymane na pokładzie 
unijnego statku rybackiego są umieszczane 
w skrzyniach, komorach lub pojemnikach 
w sposób umożliwiający odróżnienie ich 
od innych skrzyń, komór lub pojemników.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno się zezwolić, aby niewielkie ilości ryb podlegające obowiązkowi wyładunku były 
przechowywane razem, nie zaś jako osobne gatunki, jeżeli nie są przechowywane razem z 
połowami handlowymi.
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Poprawka 220
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 49 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wszystkie połowy o rozmiarze 
mniejszym od mającego zastosowanie 
minimalnego rozmiaru odniesienia do 
celów ochrony zatrzymane na pokładzie 
unijnego statku rybackiego są umieszczane
– każdy gatunek osobno – w skrzyniach, 
komorach lub pojemnikach w sposób 
umożliwiający odróżnienie ich od innych 
skrzyń, komór lub pojemników.

1. Wszystkie połowy o rozmiarze 
mniejszym od mającego zastosowanie 
minimalnego rozmiaru odniesienia do 
celów ochrony zatrzymane na pokładzie 
unijnego statku rybackiego są umieszczane 
w skrzyniach, komorach lub pojemnikach 
w sposób umożliwiający odróżnienie ich 
od innych skrzyń, komór lub pojemników.

Or. fr

Uzasadnienie

Niezmiernie czasochłonne, a jednocześnie zbędne jest żądanie od rybaków, by oddzielali 
każdy gatunek o rozmiarze mniejszym od przewidzianego. Wyładunek połowów ryb o 
niewystarczających rozmiarach nie stanowi części działalności handlowej rybaków, lecz 
obowiązek wynikający z przepisów i służący ochronie gatunków. Niesprawiedliwy jest zatem 
wymóg nieodpłatnego wykonywania tej dodatkowej pracy.

Poprawka 221
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 49 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wszystkie połowy o rozmiarze 
mniejszym od mającego zastosowanie 
minimalnego rozmiaru odniesienia do 
celów ochrony zatrzymane na pokładzie 
unijnego statku rybackiego są umieszczane

1. Wszystkie połowy o rozmiarze 
mniejszym od mającego zastosowanie 
minimalnego rozmiaru odniesienia do 
celów ochrony zatrzymane na pokładzie 
unijnego statku rybackiego są umieszczane 
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– każdy gatunek osobno – w skrzyniach, 
komorach lub pojemnikach w sposób 
umożliwiający odróżnienie ich od innych 
skrzyń, komór lub pojemników.

w skrzyniach, komorach lub pojemnikach 
w sposób umożliwiający odróżnienie ich 
od innych skrzyń, komór lub pojemników.

Or. it

Poprawka 222
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 49 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wszystkie połowy o rozmiarze 
mniejszym od mającego zastosowanie 
minimalnego rozmiaru odniesienia do 
celów ochrony zatrzymane na pokładzie 
unijnego statku rybackiego są umieszczane
– każdy gatunek osobno – w skrzyniach, 
komorach lub pojemnikach w sposób 
umożliwiający odróżnienie ich od innych 
skrzyń, komór lub pojemników.

1. Wszystkie połowy o rozmiarze 
mniejszym od mającego zastosowanie 
minimalnego rozmiaru odniesienia do 
celów ochrony zatrzymane na pokładzie 
unijnego statku rybackiego są umieszczane 
w skrzyniach, komorach lub pojemnikach 
w sposób umożliwiający odróżnienie ich 
od innych skrzyń, komór lub pojemników.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek ten stanowi duże obciążenie, szczególnie dla małych przedsiębiorstw rybackich, 
które mają mniej miejsca na przechowywanie połowów przeznaczonych do konsumpcji przez 
ludzi.

Poprawka 223
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 49 a – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wszystkie połowy o rozmiarze 
mniejszym od mającego zastosowanie 
minimalnego rozmiaru odniesienia do 
celów ochrony zatrzymane na pokładzie 
unijnego statku rybackiego są umieszczane 
– każdy gatunek osobno – w skrzyniach, 
komorach lub pojemnikach w sposób 
umożliwiający odróżnienie ich od innych 
skrzyń, komór lub pojemników.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. de

Poprawka 224
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 49 a – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
ust. 1 statki, które dokonały połowu 
gatunku pelagicznego, nie są już 
zobowiązane sztauować osobno gatunków 
o rozmiarze mniejszym od minimalnego 
rozmiaru odniesienia do celów ochrony. 
Jednakże wyjątek ten nie odnosi się do 
statków, które dopuściły stosowanie 
urządzeń do automatycznej klasyfikacji.

Or. en

Poprawka 225
Ian Duncan, Diane Dodds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 8
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Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 49 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zabrania się zatrzymywania na 
pokładzie unijnego statku rybackiego w 
jakiejkolwiek skrzyni, komorze lub 
pojemniku jakichkolwiek ilości połowów o 
rozmiarze mniejszym od mającego 
zastosowanie rozmiaru odniesienia do 
celów ochrony pomieszanych z innymi 
produktami rybołówstwa.

skreślony

Or. en

Poprawka 226
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 49 a – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ustęp 2 nie ma zastosowania w 
granicach 10 % masy w relacji pełnej 
całkowitych połowów każdego z 
następujących gatunków 
przechowywanych na pokładzie: sardynki 
europejskiej, sardeli europejskiej, śledzia, 
ostroboka i makreli.

Udział procentowy sardynki europejskiej, 
sardeli europejskiej, śledzia, ostroboka i 
makreli, które nie osiągnęły wymaganych 
rozmiarów, jest obliczany na podstawie 
masy w relacji pełnej wszystkich 
organizmów morskich na pokładzie po 
sortowaniu lub podczas wyładunku. 
Połowy te są wliczane do kwot w 
przypadku gatunków objętych kwotami.

Udział procentowy może zostać obliczony 
na podstawie jednej lub kilku 
reprezentatywnych próbek. Limit 10% nie 
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może zostać przekroczony podczas 
przeładunku, wyładunku, transportu, 
składowania, wystawiania bądź sprzedaży.

Or. fr

Uzasadnienie

To obowiązujące już obecnie elastyczne rozwiązanie dotyczące progu 10% pozwala 
wykonującym ten zawód sortować na nabrzeżu, a nie na pokładzie. Jest to istotne, ponieważ 
sortowanie okazów o niedostatecznych rozmiarach na pokładzie jest przypadku niektórych 
gatunków pelagicznych bardzo skomplikowane. Odstępstwo to dotyczy wyłącznie sortowania i 
w żadnym razie nie prowadzi do wprowadzenia niedojrzałych organizmów do obrotu.

Poprawka 227
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 49 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ustęp 2 i 3 nie mają zastosowania: 3. Ust. 1 nie stosuje się:

– gdy połowy zawierają więcej niż 80 % 
okowiela i dobijakowatych złowionych do 
celów innych niż spożycie przez ludzi lub 
co najmniej jeden z następujących
gatunków:

a) gdy połowy zawierają więcej niż 80% 
jednego lub większej liczby małych
gatunków pelagicznych lub gatunków 
przemysłowych zdefiniowanych w art. 15 
ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013;

– makrela;

– śledź;

– ostrobok;

– błękitek;

– kaprosz;

– sardela europejska;

– srebrzyk smukły;

– sardynka europejska;

– szprot.

– do statków rybackich o długości poniżej b) do statków rybackich o długości
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12 metrów długości, jeżeli połowy o 
rozmiarze mniejszym od minimalnego 
rozmiaru odniesienia do celów ochrony 
zostały przesortowane, zważone i 
zarejestrowane w dzienniku połowowym.

całkowitej poniżej 12 metrów, jeżeli 
połowy o rozmiarze mniejszym od 
minimalnego rozmiaru odniesienia do 
celów ochrony zostały przesortowane,
oszacowane i zarejestrowane zgodnie z art.
14.

Or. en

Uzasadnienie

Odstępstwo to jest konieczne, jako że osobne przechowywanie będzie niezmiernie kosztowne i 
w praktyce niemożliwe do zrealizowania w przypadku połowów gatunków pelagicznych i 
przemysłowych.

Poprawka 228
Diane Dodds, Ian Duncan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 49 c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gdy połowy o rozmiarze mniejszym od 
mającego zastosowanie minimalnego 
rozmiaru odniesienia do celów ochrony są 
wyładowywane, właściwe organy
zapewniają, że połowy te są
przechowywane w taki sposób, aby można 
było je odróżnić od produktów rybnych 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Gdy połowy o rozmiarze mniejszym od 
mającego zastosowanie minimalnego 
rozmiaru odniesienia do celów ochrony są 
wyładowywane, właściwe organy dążą do 
zapewnienia, by połowy te były
przechowywane w taki sposób, aby można 
było je odróżnić od produktów rybnych 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek ten jest niejasny i dwuznaczny, mając na uwadze, że może odnosić się do 
etykietowania i przechowywania produktu w różnych pojemnikach. Nie jest również jasne, kto 
miałby ponieść związane z tym koszty.
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Poprawka 229
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 10 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 59 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a.) W art. 59 wprowadza się ustęp 
w brzmieniu:

„3a) W drodze odstępstwa od art. 15 ust. 
11 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 
połowy gatunków o rozmiarze mniejszym 
od minimalnego rozmiaru odniesienia do 
celów ochrony w ilości do 30 kg, złowione 
przez statki rybackie o długości całkowitej 
poniżej 12 metrów, mogą być sprzedawane 
miejscowym zarejestrowanym nabywcom 
lub organizacjom producentów w celu 
sprzedaży do bezpośredniej konsumpcji 
przez człowieka.”

Or. de

Uzasadnienie

Dzięki odstępstwu od zakazu sprzedaży w przypadku najmniejszych ilości niewymiarowych 
ryb (np. 30 kg), można uniknąć uciążliwych dla łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego 
systemów gromadzenia.

Poprawka 230
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 10 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 60 – ustęp 5

Tekst obowiązujący Poprawka

10a) w art. 60 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Liczba uzyskana w wyniku ważenia jest „5. Liczba uzyskana w wyniku ważenia 
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używana do wypełnienia deklaracji 
wyładunkowych, dokumentu 
przewozowego, dokumentów sprzedaży 
oraz deklaracji przejęcia.

jest używana do wypełnienia deklaracji 
wyładunkowych, dokumentu 
przewozowego, dokumentów sprzedaży 
oraz deklaracji przejęcia. W przypadku 
transportu lub przechowywania przez 
jeden dzień liczba figurująca w 
dokumentach sprzedaży mogłaby być 
wynikiem ważenia w czasie pierwszej 
sprzedaży, z zachowaniem marginesu 
tolerancji w wys. 10% na dzień w 
porównaniu do ważenia przy wyładunku, 
oraz maksymalnie 20%.”

Or. en

Uzasadnienie

Doświadczenia ze stosowania rozporządzenia w sprawie kontroli w ostatnich latach 
pokazują, że nie jest logiczne ustalanie wagi ryb w czasie wyładunku dla reszty łańcucha w 
przypadku długiego transportu i czasu przechowywania, a szczególnie gdy podczas 
wyładunku odbywają się kontrole wyrywkowe. Niemniej jednak waga przy wyładunku będzie 
nadal wykorzystywana do ustalania kwot poziomu konsumpcji.

Poprawka 231
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 12 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 68 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

12a) w art. 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Do czasu pierwszej sprzedaży wszelkim 
produktom rybołówstwa, których 
wyładunek nastąpił na terenie Wspólnoty, 
w formie nieprzetworzonej lub po 
przetworzeniu na pokładzie, co do których 
nie przedłożono dokumentu sprzedaży ani 
dokumentu przejęcia zgodnie z art. 62, 63, 
66 i 67 i które zostają przewiezione do 
miejsca innego niż miejsce wyładunku, 
towarzyszy dokument sporządzony przez

„1. Do czasu pierwszej sprzedaży 
wszelkim produktom rybołówstwa, których 
wyładunek nastąpił na terenie Wspólnoty, 
w formie nieprzetworzonej lub po 
przetworzeniu na pokładzie, co do których 
nie przedłożono dokumentu sprzedaży ani 
dokumentu przejęcia zgodnie z art. 62, 63, 
66 i 67 i które zostają przewiezione do 
miejsca innego niż miejsce wyładunku, 
towarzyszy dokument sporządzony przez
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przewoźnika. W terminie 48 godzin po 
załadunku przewoźnik przekazuje 
właściwym organom państwa 
członkowskiego – lub innym organom 
przez nie upoważnionym – w którym 
nastąpił wyładunek, dokument 
przewozowy.

właściciela statku rybackiego (właściciela 
ryb) lub kapitana. W terminie 48 godzin 
po załadunku właściciel statku rybackiego
przekazuje właściwym organom państwa 
członkowskiego – lub innym organom 
przez nie upoważnionym – w którym 
nastąpił wyładunek, dokument 
przewozowy.

Or. en

Uzasadnienie

Doświadczenia ze stosowania rozporządzenia w sprawie kontroli w ostatnich latach 
pokazują, że przewoźnik to osoba lub przedsiębiorstwo, które zwykle nie zna rozporządzenia 
w sprawie kontroli, transportujące inne towary podczas różnych rejsów. Podmiot, który jest 
właścicielem ryb przed sprzedażą, jest właścicielem statku rybackiego, więc powinien on być 
odpowiedzialny za wywiązywanie się ze zobowiązań wynikających z zarządzania 
dokumentami transportowymi i przekazywania tych dokumentów, przy zachowaniu obowiązku 
posiadania tych dokumentów przez przewoźnika podczas transportu.

Poprawka 232
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 12 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 68 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

12b) w art. 68 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. W przypadku gdy produkty są 
przewożone do państwa członkowskiego 
innego niż państwo członkowskie 
wyładunku, w terminie 48 godzin po 
załadunku produktów rybołówstwa
przewoźnik przekazuje również właściwym 
organom państwa członkowskiego, na 
którego terytorium odbędzie się pierwsze 
wprowadzenie do obrotu, kopię dokumentu 
przewozowego. Państwo członkowskie, w 
którym następuje pierwsze wprowadzenie 
do obrotu, może wymagać dalszych 

„3. W przypadku gdy produkty są 
przewożone do państwa członkowskiego 
innego niż państwo członkowskie 
wyładunku, w terminie 48 godzin po 
załadunku produktów rybołówstwa
właściciel statku rybackiego przekazuje 
również właściwym organom państwa 
członkowskiego, na którego terytorium 
odbędzie się pierwsze wprowadzenie do 
obrotu, kopię dokumentu przewozowego.
Państwo członkowskie, w którym 
następuje pierwsze wprowadzenie do 
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informacji w tym zakresie od państwa 
członkowskiego wyładunku.

obrotu, może wymagać dalszych 
informacji w tym zakresie od państwa 
członkowskiego wyładunku.”

Or. en

Uzasadnienie

Doświadczenia ze stosowania rozporządzenia w sprawie kontroli w ostatnich latach 
pokazują, że przewoźnik to osoba lub przedsiębiorstwo, które zwykle nie zna rozporządzenia 
w sprawie kontroli, transportujące inne towary podczas różnych rejsów. Podmiot, który jest 
właścicielem ryb przed sprzedażą, jest właścicielem statku rybackiego, więc powinien on być 
odpowiedzialny za wywiązywanie się ze zobowiązań wynikających z zarządzania 
dokumentami transportowymi i przekazywania tych dokumentów, przy zachowaniu obowiązku 
posiadania tych dokumentów przez przewoźnika podczas transportu.

Poprawka 233
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 15
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 90 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nieumieszczenie i nieprzechowywanie 
na pokładzie statku rybackiego i 
niewyładowanie połowów gatunków 
objętych kwotą lub obowiązkiem 
wyładunku, o którym mowa w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr [xxxx], chyba że 
działania te byłyby sprzeczne z 
obowiązkami przewidzianymi w
przepisach wspólnej polityki rybołówstwa, 
na łowiskach lub w obszarach 
połowowych, w których mają zastosowanie 
te przepisy.

c) Począwszy od dnia...*, nieumieszczenie 
i nieprzechowywanie na pokładzie statku 
rybackiego i niewyładowanie połowów 
gatunków objętych kwotą lub 
obowiązkiem wyładunku, o którym mowa 
w art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], 
chyba że działania te byłyby sprzeczne z 
obowiązkami przewidzianymi w 
przepisach wspólnej polityki rybołówstwa, 
na łowiskach lub w obszarach 
połowowych, w których mają zastosowanie 
te przepisy. W okresie poprzedzającym tę 
datę przedstawione powyżej działania 
stanowią zwykłe naruszenie.

_________________

*Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata po 
terminie publikacji rozporządzenia (UE) 
nr [xxxx] w Dz.U.
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Or. fr

Uzasadnienie

Należy dać czas osobom wykonującym ten zawód na dostosowanie się i mieć na uwadze, że w 
okresie pierwszych dwóch lat mogą one popełniać błędy bezwiednie.

Poprawka 234
Ulrike Rodust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 17 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 105 – ustęp 2 – tabela – rząd 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stopień 
przełowienia w 
stosunku do 
dozwolonych 
wielkości 
wyładunków

Mnożnik Stopień 
przełowienia w 
stosunku do 
dozwolonych 
wielkości 
wyładunków

Mnożnik

Do 10 % Przekroczenie * 
1,0

Do 10 % Przekroczenie * 
1,1

Or. de

Uzasadnienie

Położenie kresu przełowieniu stanowi nadrzędny cel reformy WPRyb. Karać należy też w 
przypadku przekroczenia kwoty do 10%. Jako że sankcje leżą zakresie kompetencji państw 
członkowskich, doprowadzi to do również do stworzenia równych warunków w całym 
rybołówstwie UE.

Poprawka 235
Renata Briano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 19
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 119 a – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 25a ust. 5, powierza się Komisji na
czas nieokreślony.

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 25a ust. 5, powierza się Komisji na
okres trzech lat.

Or. it

Poprawka 236
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 19
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 119 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 25a ust. 5, powierza się Komisji na
czas nieokreślony.

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 25a ust. 5, powierza się Komisji na
okres trzech lat.

Or. de

Poprawka 237
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1005/2008
Artykuł 42 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 
1005/2008

W rozporządzeniu (WE) nr 1005/2008 
wprowadza się następujące zmiany:

w art. 42 wprowadza się ustęp 
w brzmieniu:

„1a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 



AM\1037605PL.doc 143/148 PE541.294v01-00

PL

aktów delegowanych w celu nałożenia 
sankcji na państwo członkowskie 
polegających na zamrożeniu wypłaty lub 
obniżeniu wysokości środków 
finansowych z Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego (EFMR), w 
przypadku niewprowadzenia przez 
państwo członkowskie systemu punktów 
karnych za poważne naruszenia.”

Or. en

Poprawka 238
Brian Crowley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, pkt (15) 
i (16) art. 7 wchodzą w życie dwa lata po 
tym, jak obowiązek wyładunku stanie się 
skuteczny dla wszystkich połowów, 
zgodnie ze stopniowym harmonogramem 
wejścia w życie obowiązku wyładunku 
określonym w art. 15 rozporządzenia (UE) 
nr 1380/2013 lub innymi słowy:

– od dnia 1 stycznia 2017 r. dla połowów, 
o których mowa w art. 15 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

– od dnia 1 stycznia 2019 r. dla połowów i 
gatunków, o których mowa w art. 15 ust. 1 
lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013;

– od dnia 1 stycznia 2021 r. dla połowów i 
gatunków, o których mowa w art. 15 ust. 1 
lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek wyładunku stanowi bardzo dużą zmianę w rybołówstwie. Aby zagwarantować 
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pomyślne wdrożenie tego obowiązku podmiotom w dziedzinie rybołówstwa powinno się 
zagwarantować na tyle elastyczności, aby można go było wprowadzić stopniowo.

Poprawka 239
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Na zasadzie odstępstwa od ustępu 
pierwszego, pkt 15 i 16 artykułu 7 
niniejszego rozporządzenia wchodzą w 
życie dwa lata po wejściu w życie 
obowiązku wyładunku w odniesieniu do 
danego rodzaju połowów, zgodnie ze 
stopniowym harmonogramem wejścia w 
życie obowiązku wyładunku określonym w 
art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, 
tzn.:

– od dnia 1 stycznia 2017 r. w odniesieniu 
do połowów, o których mowa w art. 15 ust. 
1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013,

– od dnia 1 stycznia 2019 r. w odniesieniu 
do połowów i gatunków, o których mowa 
w art. 15 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia 
(UE) nr 1380/2013,

– od dnia 1 stycznia 2021 r. w odniesieniu 
do połowów i gatunków, o których mowa 
w art. 15 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 
nr 1380/2013.

Or. de

Poprawka 240
Liadh Ní Riada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 pkt 
(15) i (16) art. 7 wchodzą w życie dwa lata 
po tym, jak obowiązek wyładunku stanie 
się skuteczny dla wszystkich połowów, 
zgodnie ze stopniowym harmonogramem 
wejścia w życie obowiązku wyładunku 
określonym w art. 15 rozporządzenia (UE) 
nr 1380/2013 lub innymi słowy:

– od dnia 1 stycznia 2017 r. dla połowów, 
o których mowa w art. 15 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

– od dnia 1 stycznia 2019 r. dla połowów i 
gatunków, o których mowa w art. 15 ust. 1 
lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013;

– od dnia 1 stycznia 2021 r. dla połowów i 
gatunków, o których mowa w art. 15 ust. 1 
lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Or. en

Poprawka 241
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Załącznik XII – rząd 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK XII ZAŁĄCZNIK XII

[...] [...]

Małż japoński 35 mm skreślony

Or. fr
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Uzasadnienie

STECF jest zgodny co do tego, że należy ustalić różne rozmiary minimalne dla każdej kolonii 
skorupiaków, jeżeli między tymi miejscami istnieją różnice w stadium rozwoju i rozmiarze 
okazów dojrzałych, co ma miejsce w przypadku tego gatunku. CCR Sud (Regionalna Rada 
Konsultacyjna – Południe) podkreśla, że jest to imperatyw: za 6 lat liczba przedsiębiorstw 
specjalizujących się w połowach małży japońskich w basenie Arcachon zmniejszyła się o 
45%, zaś efektywność gospodarcza pozostałych przedsiębiorstw będzie w niedługim czasie 
zagrożona. Środek ten musi zostać zregionalizowany.

Poprawka 242
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Załącznik XII – rząd 5, 16, 17 i 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK XII ZAŁĄCZNIK XII

Gatunki Minimalny rozmiar 
odniesienia do celów 

ochrony

Gatunki Minimalny rozmiar 
odniesienia do celów 

ochrony

Regiony 
od 1 do 

5, z 
wyjątkie

m 
Skagerra
k/Kattega

t

Skagerra
k/Kattega

t

Regiony 
od 1 do 

5, z 
wyjątkie

m 
Skagerra
k/Kattega

t

Skagerra
k/Kattega

t

[...] [...]

Morszczuk Morszcz
uk 

27 cm 30 cm 20 cm 30 cm

[...] [...]

Ostroboki 15 cm 15 cm Ostrobok
i 

12 cm 12 cm
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sardela 
europejska

12 cm 
lub 90 
osobnikó
w na 1 
kg

- sardela 
europejsk
a

9 cm w 
Zatoce 
Kadyksu 
i na 
Wyspach 
Kanaryjs
kich.

-

[...] [...]

morlesz 
bogar

25 cm 25 cm

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić spójność minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony i do celów 
handlowych. Poprawka uwględnia wiedzę naukową na temat rozmiarów do celów ochrony. W 
przypadku morlesza bogara celem jest zastosowanie tego samego rozmiaru w Atlantyku, co w 
Morzu Śródziemnym.

Poprawka 243
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I
Rozporządzenie (WE) nr 850/98
Załącznik XII – rzędy 5 i 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK XII ZAŁĄCZNIK XII

Gatunki Minimalny rozmiar 
odniesienia do celów 

ochrony

Gatunki Minimalny rozmiar 
odniesienia do celów 

ochrony

Regiony 
od 1 do 

5, z 
wyjątkie

m 
Skagerra
k/Kattega

t

Skagerra
k/Kattega

t

Regiony 
od 1 do 

5, z 
wyjątkie

m 
Skagerra
k/Kattega

t

Skagerra
k/Kattega

t

[...] [...]
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Morszcz
uk

27 cm 30 cm Morszcz
uk

20 cm 20 cm

[...] [...]

Sardela 
europejsk
a

12 cm 
lub 90 
osobnikó
w na 
kilogram

- Sardela 
europejsk
a

9 cm lub 
90 
osobnikó
w na 
kilogram

-

Or. es


