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Poprawka 20
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na dorocznych posiedzeniach w latach 
2011 i 2012 GFCM przyjęła środki 
zrównoważonej eksploatacji korala 
czerwonego w obszarze jej kompetencji, 
które to środki miały być wprowadzone do 
prawa Unii. Jeden z tych środków dotyczy 
wykorzystywania zdalnie sterowanych 
pojazdów podwodnych (ang. remotely 
operated under-water vehicle, ROV). 
GFCM zadecydowała, że zdalnie
sterowane pojazdy podwodne stosowane 
wyłącznie w celach obserwacji i 
poszukiwania korala czerwonego na 
obszarach podlegających jurysdykcji 
krajowej na podstawie zalecenia 
GFCM/35/2011/2, przestają być 
dozwolone po 2014 r. Według innego 
środka przewidzianego w zaleceniu 
GFCM/36/2012/1 wyładunek połowów 
korala czerwonego ma odbywać się 
wyłącznie w ograniczonej liczbie portów 
wyposażonych w odpowiednie obiekty 
portowe, a wykazy wyznaczonych portów 
mają być przekazywane Sekretariatowi 
GFCM. Wszelkie zmiany mające wpływ 
na wykazy portów wskazanych przez 
państwa członkowskie należy zgłaszać 
Komisji Europejskiej w celu przekazania 
ich Sekretariatowi GFCM.

(4) Na dorocznych posiedzeniach w latach 
2011 i 2012 GFCM przyjęła środki 
zrównoważonej eksploatacji korala 
czerwonego w obszarze jej kompetencji, 
które to środki miały być wprowadzone do 
prawa Unii. Jeden z tych środków dotyczy 
wykorzystywania zdalnie sterowanych 
pojazdów podwodnych (ang. remotely 
operated under-water vehicle, ROV). 
GFCM zadecydowała, że zdalnie 
sterowane pojazdy podwodne stosowane 
wyłącznie w celach obserwacji i 
poszukiwania korala czerwonego na 
obszarach podlegających jurysdykcji 
krajowej na podstawie zalecenia 
GFCM/35/2011/2, przestają być 
dozwolone po 2014 r. Zgoda na 
stosowanie zdalnie sterowanych pojazdów 
podwodnych do celów naukowych 
zwiadów rybackich może być udzielana 
wyłącznie do końca 2015 r., chyba że z 
istniejących ekspertyz naukowych wynika 
inaczej. Według innego środka 
przewidzianego w zaleceniu 
GFCM/36/2012/1 wyładunek połowów 
korala czerwonego ma odbywać się 
wyłącznie w ograniczonej liczbie portów 
wyposażonych w odpowiednie obiekty 
portowe, a wykazy wyznaczonych portów 
mają być przekazywane Sekretariatowi 
GFCM. Wszelkie zmiany mające wpływ 
na wykazy portów wskazanych przez 
państwa członkowskie należy zgłaszać 
Komisji Europejskiej w celu przekazania 
ich Sekretariatowi GFCM.

Or. es
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Poprawka 21
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na dorocznych posiedzeniach w latach 
2011 i 2012 GFCM przyjęła środki 
zrównoważonej eksploatacji korala 
czerwonego w obszarze jej kompetencji, 
które to środki miały być wprowadzone do 
prawa Unii. Jeden z tych środków dotyczy 
wykorzystywania zdalnie sterowanych 
pojazdów podwodnych (ang. remotely 
operated under-water vehicle, ROV). 
GFCM zadecydowała, że zdalnie 
sterowane pojazdy podwodne stosowane 
wyłącznie w celach obserwacji i 
poszukiwania korala czerwonego na 
obszarach podlegających jurysdykcji 
krajowej na podstawie zalecenia 
GFCM/35/2011/2, przestają być 
dozwolone po 2014 r. Według innego 
środka przewidzianego w zaleceniu 
GFCM/36/2012/1 wyładunek połowów 
korala czerwonego ma odbywać się 
wyłącznie w ograniczonej liczbie portów 
wyposażonych w odpowiednie obiekty 
portowe, a wykazy wyznaczonych portów 
mają być przekazywane Sekretariatowi 
GFCM. Wszelkie zmiany mające wpływ 
na wykazy portów wskazanych przez 
państwa członkowskie należy zgłaszać 
Komisji Europejskiej w celu przekazania 
ich Sekretariatowi GFCM.

(4) Na dorocznych posiedzeniach w latach 
2011 i 2012 GFCM przyjęła środki 
zrównoważonej eksploatacji korala 
czerwonego w obszarze jej kompetencji, 
które to środki miały być wprowadzone do 
prawa Unii. Jeden z tych środków dotyczy 
wykorzystywania zdalnie sterowanych 
pojazdów podwodnych (ang. remotely 
operated under-water vehicle, ROV). 
GFCM zadecydowała, że zdalnie 
sterowane pojazdy podwodne stosowane 
wyłącznie w celach obserwacji i 
poszukiwania korala czerwonego na 
obszarach podlegających jurysdykcji 
krajowej na podstawie zalecenia 
GFCM/35/2011/2, przestają być 
dozwolone po 2014 r., z zastrzeżeniem 
odstępstw i przypadków wyraźnie 
wskazanych w zaleceniu 
GFCM/35/2011/2. Według innego środka 
przewidzianego w zaleceniu 
GFCM/36/2012/1 wyładunek połowów 
korala czerwonego ma odbywać się 
wyłącznie w ograniczonej liczbie portów 
wyposażonych w odpowiednie obiekty 
portowe, a wykazy wyznaczonych portów
mają być przekazywane Sekretariatowi 
GFCM. Wszelkie zmiany mające wpływ 
na wykazy portów wskazanych przez 
państwa członkowskie należy zgłaszać 
Komisji Europejskiej w celu przekazania 
ich Sekretariatowi GFCM.

Or. es
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Uzasadnienie

Poprawka polega na całkowitej transpozycji zaleceń GFCM. W tym celu jednoznacznie 
wskazano odnośne postanowienie.

Poprawka 22
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia dalszego 
wywiązywania się Unii ze zobowiązań 
wynikających z Porozumienia GFCM 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do zezwoleń na stosowanie 
odstępstwa od zakazu odławiania korala 
czerwonego na głębokości mniejszej niż 50 
m oraz na odejście od minimalnej średnicy 
podstawowej kolonii korala czerwonego. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

(9) W celu zapewnienia dalszego 
wywiązywania się Unii ze zobowiązań 
wynikających z Porozumienia GFCM 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do zezwoleń na stosowanie 
odstępstwa od zakazu odławiania korala 
czerwonego na głębokości mniejszej niż 50 
m oraz na odejście od minimalnej średnicy 
podstawowej kolonii korala czerwonego.
W związku z tym Komisja uwzględni 
starania państw członkowskich, które 
wdrożyły zalecenie GFCM poprzez 
opracowanie odpowiednich krajowych 
planów zarządzania. Szczególnie ważne 
jest, aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów. 
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

( )

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyeliminowanie możliwych sprzeczności pomiędzy planami zarządzania 
poszczególnych państw członkowskich a treścią niniejszego wniosku dotyczącego 
rozporządzenia.
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Poprawka 23
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia dalszego 
wywiązywania się Unii ze zobowiązań 
wynikających z Porozumienia GFCM 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do zezwoleń na stosowanie 
odstępstwa od zakazu odławiania korala 
czerwonego na głębokości mniejszej niż 50 
m oraz na odejście od minimalnej średnicy 
podstawowej kolonii korala czerwonego. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

(9) W celu zapewnienia dalszego 
wywiązywania się Unii ze zobowiązań 
wynikających z Porozumienia GFCM 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do zezwoleń na stosowanie 
odstępstwa od zakazu odławiania korala 
czerwonego na głębokości mniejszej niż 50 
m oraz na odejście od minimalnej średnicy 
podstawowej kolonii korala czerwonego, 
chyba że zainteresowane państwo 
członkowskie przetransponowało już 
zalecenie GFCM, określając zasady 
ramowe równoważne z treścią 
omawianych aktów. Szczególnie ważne 
jest, aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów. 
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. fr

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje uwzględnienie państw członkowskich, które przetransponowały już 
zalecenia GFCM poprzez opracowanie planów zarządzania. Otóż plany zarządzania nie są 
jedynym sposobem transponowania prawodawstwa; może być to również dokonane na 
przykład poprzez określenie zasad przyznawania licencji.

Poprawka 24
Clara Eugenia Aguilera García
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia dalszego 
wywiązywania się Unii ze zobowiązań 
wynikających z Porozumienia GFCM 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do zezwoleń na stosowanie 
odstępstwa od zakazu odławiania korala 
czerwonego na głębokości mniejszej niż 50 
m oraz na odejście od minimalnej średnicy 
podstawowej kolonii korala czerwonego. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

(9) W celu zapewnienia dalszego 
wywiązywania się Unii ze zobowiązań 
wynikających z Porozumienia GFCM 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do zezwoleń na stosowanie 
odstępstwa od zakazu odławiania korala 
czerwonego na głębokości mniejszej niż 50 
m oraz na odejście od minimalnej średnicy 
podstawowej kolonii korala czerwonego. 
Tym niemniej, Komisja uwzględni środki i 
krajowe plany zarządzania ustanowione 
już, w odnośnych przypadkach, przez 
państwa członkowskie w celu transpozycji 
zaleceń GFCM. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów. 
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka stanowi odpowiedź na potrzebę uwzględnienia środków ustanawianych już na 
szczeblu krajowym, tak aby zarówno środki te, jak i postanowienia wynikające z zaleceń 
GFCM mogły stanowić dla siebie uzupełnienie, a nie wykluczać się wzajemnie.

Poprawka 25
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 15 a – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zakazuje się używania włoków 
w odległości do 3 mil morskich od brzegu, 
o ile głębokość nie osiąga izobaty 50 m, 
lub na głębokości wyznaczonej izobatami 
50 m, jeśli głębokość 50 m zostaje 
osiągnięta w mniejszej odległości od 
brzegu.

1. Zakazuje się używania włoków.

Or. nl

Uzasadnienie

W celu uczynienia przepisów UE czytelnymi, wykonalnymi i nieskomplikowanymi, najlepszym 
rozwiązaniem, aby przeciwdziałać szkodliwym skutkom dla raf koralowych powodowanych 
przez połowy przy pomocy włoków, jest całkowity zakaz ich stosowania.

Poprawka 26
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zakazuje się odławiania korala 
czerwonego na głębokości mniejszej niż 50 
m.

1. Zakazuje się odławiania korala 
czerwonego na głębokości mniejszej niż 50 
m. Dopuszcza się odstępstwa w przypadku 
istnienia ekspertyz naukowych, 
zatwierdzonych przez Naukowy Komitet 
Doradczy GFCM, zalecających takie 
odławianie.

Or. es

Poprawka 27
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
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Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zakazuje się odławiania korala 
czerwonego na głębokości mniejszej niż 50 
m.

1. Zakazuje się odławiania korala 
czerwonego na głębokości mniejszej niż 50 
m, z zastrzeżeniem odstępstw i przypadków 
wyraźnie wskazanych w zaleceniu
GFCM/35/2011/2.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka polega na całkowitej transpozycji zaleceń GFCM. W tym celu jednoznacznie 
wskazano odnośne postanowienie.

Poprawka 28
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zakazuje się odławiania korala
czerwonego na głębokości mniejszej niż 
50 m.

1. Zakazuje się odławiania, posiadania na 
pokładzie, przeładunku, wyładunku, 
przekazywania, przechowywania, 
sprzedaży lub wystawiania korala
czerwonego.

Or. nl

Poprawka 29
Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 b – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zakazuje się odławiania korala 
czerwonego na głębokości mniejszej niż 
50 m.

1. Zakazuje się odławiania korala 
czerwonego na głębokości mniejszej niż 
50 m. Jeżeli badania naukowe 
zatwierdzone przez Naukowy Komitet 
Doradczy GFCM wskażą inaczej, Komisja 
przyjmuje akty delegowane, zgodnie z 
art. 27, uwzględniające wyniki takich 
badań.

Or. en

Uzasadnienie

W zaleceniu GFCM 35/2011/2 przewidziano możliwość odławiania korala czerwonego na 
głębokości mniejszej niż 50 m, jeżeli możliwość taka zostanie wskazana w badaniach 
naukowych.

Poprawka 30
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 27 w celu przyznania 
odstępstwa od przepisów ust. 1. 
Przedmiotowe akty delegowane zawierają 
przepisy zapewniające naukową ocenę 
obszarów objętych odstępstwami.

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia
aktów delegowanych zgodnie z art. 27 w 
celu przyznania odstępstwa od przepisów 
ust. 1. Przedmiotowe akty delegowane 
zawierają przepisy zapewniające naukową 
ocenę obszarów objętych odstępstwami. W 
związku z tym Komisja uwzględni starania 
państw członkowskich, które wdrożyły 
zalecenie GFCM/35/2011/2 poprzez 
opracowanie odpowiednich krajowych 
planów zarządzania.

Or. es

Poprawka 31
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Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 27 w celu przyznania 
odstępstwa od przepisów ust. 1. 
Przedmiotowe akty delegowane zawierają 
przepisy zapewniające naukową ocenę 
obszarów objętych odstępstwami.

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia
aktów delegowanych zgodnie z art. 27 w 
celu przyznania odstępstwa od przepisów 
ust. 1. Przedmiotowe akty delegowane 
zawierają przepisy zapewniające naukową 
ocenę obszarów objętych odstępstwami. 
Ustęp ten nie ma jednak zastosowania w 
odniesieniu do państw członkowskich, 
które już przetransponowały zalecenie 
GFCM 35/2011/2, ustanawiając zasady 
ramowe równoważne z treścią 
omawianych aktów.

Or. fr

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje uwzględnienie państw członkowskich, które przetransponowały już 
zalecenia GFCM poprzez opracowanie planów zarządzania. Otóż plany zarządzania nie są 
jedynym sposobem transponowania prawodawstwa; może być to również dokonane na 
przykład poprzez określenie zasad przyznawania licencji.

Poprawka 32
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 27 w celu przyznania 
odstępstwa od przepisów ust. 1. 
Przedmiotowe akty delegowane zawierają 

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia
aktów delegowanych zgodnie z art. 27 w 
celu przyznania odstępstwa od przepisów 
ust. 1. Przedmiotowe akty delegowane 
zawierają przepisy zapewniające naukową 
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przepisy zapewniające naukową ocenę 
obszarów objętych odstępstwami.

ocenę obszarów objętych odstępstwami. W 
związku z tym Komisja uwzględni ponadto 
środki i krajowe plany zarządzania 
ustanowione już, w odnośnych 
przypadkach, przez państwa członkowskie 
w celu transpozycji zaleceń GFCM.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka stanowi odpowiedź na potrzebę uwzględnienia środków ustanowionych już na 
szczeblu krajowym, tak aby zarówno środki te, jak i postanowienia wynikające z zaleceń 
GFCM mogły stanowić dla siebie uzupełnienie, a nie wykluczać się wzajemnie.

Poprawka 33
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 27, w celu przyznania 
odstępstwa od przepisów ust. 1. 
Przedmiotowe akty delegowane zawierają 
przepisy zapewniające naukową ocenę 
obszarów objętych odstępstwami.

skreślony

Or. nl

Poprawka 34
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 c – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 27 w celu upoważnienia do 
stosowania, w drodze odstępstwa od ust. 1, 
maksymalnej granicy tolerancji 
wynoszącej 10 % masy w relacji pełnej 
niewymiarowych (< 7 mm) kolonii korala 
czerwonego.

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia
aktów delegowanych zgodnie z art. 27 w 
celu upoważnienia do stosowania, w 
drodze odstępstwa od ust. 1, maksymalnej 
granicy tolerancji wynoszącej 10% masy w 
relacji pełnej niewymiarowych (< 7 mm) 
kolonii korala czerwonego. W związku z 
tym Komisja uwzględni starania państw 
członkowskich, które wdrożyły zalecenie 
GFCM/36/2012/1 poprzez opracowanie 
odpowiednich krajowych planów 
zarządzania.

Or. es

Poprawka 35
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 27 w celu upoważnienia do 
stosowania, w drodze odstępstwa od ust. 1, 
maksymalnej granicy tolerancji 
wynoszącej 10 % masy w relacji pełnej 
niewymiarowych (< 7 mm) kolonii korala 
czerwonego.

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia
aktów delegowanych zgodnie z art. 27 w 
celu upoważnienia do stosowania, w 
drodze odstępstwa od ust. 1, maksymalnej 
granicy tolerancji wynoszącej 10% masy w 
relacji pełnej niewymiarowych (< 7 mm) 
kolonii korala czerwonego. Ustęp ten nie 
ma jednak zastosowania w odniesieniu do 
państw członkowskich, które już 
przetransponowały zalecenie GFCM 
36/2012/1, ustanawiając zasady ramowe 
równoważne z treścią omawianych aktów.

Or. fr

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje uwzględnienie państw członkowskich, które przetransponowały już 
zalecenia GFCM poprzez opracowanie planów zarządzania. Otóż plany zarządzania nie są 
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jedynym sposobem transponowania prawodawstwa; może być to również dokonane na 
przykład poprzez określenie zasad przyznawania licencji.

Poprawka 36
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 27 w celu upoważnienia do 
stosowania, w drodze odstępstwa od ust. 1, 
maksymalnej granicy tolerancji 
wynoszącej 10 % masy w relacji pełnej 
niewymiarowych (< 7 mm) kolonii korala 
czerwonego.

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 27 w 
celu upoważnienia do stosowania, w 
drodze odstępstwa od ust. 1, maksymalnej 
granicy tolerancji wynoszącej 10% masy w 
relacji pełnej niewymiarowych (< 7 mm) 
kolonii korala czerwonego. W związku z 
tym Komisja uwzględni ponadto środki i 
krajowe plany zarządzania ustanowione 
już, w odnośnych przypadkach, przez 
państwa członkowskie w celu transpozycji 
zaleceń GFCM.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka stanowi odpowiedź na potrzebę uwzględnienia środków ustanowionych już na 
szczeblu krajowym, tak aby zarówno środki te, jak i postanowienia wynikające z zaleceń 
GFCM mogły stanowić dla siebie uzupełnienie, a nie wykluczać się wzajemnie.

Poprawka 37
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 d – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jedynym narzędziem dozwolonym dla 1. Jedynym narzędziem dozwolonym dla 
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celów odławiania korala czerwonego jest 
młotek używany ręcznie przez 
zawodowych rybaków.

celów odławiania korala czerwonego jest 
młotek używany ręcznie przez 
zawodowych rybaków posiadających 
odnośne zezwolenie.

Or. es

Poprawka 38
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 d – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jedynym narzędziem dozwolonym dla 
celów odławiania korala czerwonego jest 
młotek używany ręcznie przez 
zawodowych rybaków.

1. Jedynym narzędziem dozwolonym dla 
celów odławiania korala czerwonego jest 
młotek używany ręcznie przez 
zawodowych rybaków uznanych przez 
państwo członkowskie.

Or. fr

Uzasadnienie

Dzięki temu uściśleniu zostaną wyeliminowane wszelkie ewentualne niejasności związane z 
różnymi definicjami stosowanymi w poszczególnych państwach członkowskich.

Poprawka 39
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 d – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jedynym narzędziem dozwolonym dla 
celów odławiania korala czerwonego jest 
młotek używany ręcznie przez 
zawodowych rybaków.

1. Jedynym narzędziem dozwolonym dla 
celów odławiania korala czerwonego jest 
młotek używany ręcznie przez 
zawodowych rybaków uznanych przez 
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państwo członkowskie.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka pozwala uniknąć tworzenia nowej definicji i odsyła do sformułowania przyjętego 
zwłaszcza w rozporządzeniu w sprawie EFMR.

Poprawka 40
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 d – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazuje się używania zdalnie 
sterowanych pojazdów podwodnych do 
eksploatacji korala czerwonego. Od dnia 1 
stycznia 2015 r. zakaz ten obejmuje 
wykorzystywanie zdalnie sterowanych 
pojazdów podwodnych, na które państwa 
członkowskie mogły wydać zezwolenie 
wyłącznie do celów obserwacji i 
poszukiwania korala czerwonego na 
obszarach podlegających jurysdykcji 
krajowej na podstawie pkt 3 lit. a) lub pkt 3 
lit. b) zalecenia GFCM/35/2011/2.

2. Zakazuje się używania zdalnie 
sterowanych pojazdów podwodnych do 
eksploatacji korala czerwonego. O ile 
zalecają to ekspertyzy naukowe, od dnia 1 
stycznia 2015 r. zakaz ten obejmuje 
wykorzystywanie zdalnie sterowanych 
pojazdów podwodnych, na które państwa 
członkowskie mogły wydać zezwolenie 
wyłącznie do celów obserwacji i 
poszukiwania korala czerwonego na 
obszarach podlegających jurysdykcji 
krajowej na podstawie pkt 3 lit. a) lub pkt 3 
lit. b) zalecenia GFCM/35/2011/2.

Or. es

Poprawka 41
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 d – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazuje się używania zdalnie 
sterowanych pojazdów podwodnych do 
eksploatacji korala czerwonego. Od dnia 1 
stycznia 2015 r. zakaz ten obejmuje 
wykorzystywanie zdalnie sterowanych 
pojazdów podwodnych, na które państwa 
członkowskie mogły wydać zezwolenie 
wyłącznie do celów obserwacji i 
poszukiwania korala czerwonego na 
obszarach podlegających jurysdykcji 
krajowej na podstawie pkt 3 lit. a) lub pkt 3 
lit. b) zalecenia GFCM/35/2011/2.

2. Używanie zdalnie sterowanych 
pojazdów podwodnych do eksploatacji 
korala czerwonego dozwolone jest do dnia
31 grudnia 2015 r. Po upływie tego 
terminu zostaje ono zakazane. Zakaz ten 
obejmuje wykorzystywanie zdalnie 
sterowanych pojazdów podwodnych, na 
które państwa członkowskie mogły wydać 
zezwolenie wyłącznie do celów obserwacji 
i poszukiwania korala czerwonego na 
obszarach podlegających jurysdykcji 
krajowej na podstawie pkt 3 lit. a) lub pkt 3 
lit. b) zalecenia GFCM/35/2011/2.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka wzorowana na sformułowaniu komisji GFCM, która zezwala na używanie tych 
urządzeń do 2015 r. włącznie, gdyż zalecenie obejmuje cały rok 2015.

Poprawka 42
Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 d – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazuje się używania zdalnie 
sterowanych pojazdów podwodnych do 
eksploatacji korala czerwonego. Od dnia 1 
stycznia 2015 r. zakaz ten obejmuje 
wykorzystywanie zdalnie sterowanych 
pojazdów podwodnych, na które państwa 
członkowskie mogły wydać zezwolenie 
wyłącznie do celów obserwacji i 
poszukiwania korala czerwonego na 
obszarach podlegających jurysdykcji 
krajowej na podstawie pkt 3 lit. a) lub pkt 3 
lit. b) zalecenia GFCM/35/2011/2.

2. Zakazuje się używania zdalnie 
sterowanych pojazdów podwodnych do 
eksploatacji korala czerwonego. Od dnia 1 
stycznia 2016 r. zakaz ten obejmuje 
wykorzystywanie zdalnie sterowanych 
pojazdów podwodnych, na które państwa 
członkowskie mogły wydać zezwolenie 
wyłącznie do celów obserwacji i 
poszukiwania korala czerwonego na 
obszarach podlegających jurysdykcji 
krajowej na podstawie pkt 3 lit. a) lub pkt 3 
lit. b) zalecenia GFCM/35/2011/2. Co się 
tyczy drugiego zdania niniejszego ustępu, 
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jeżeli w ekspertyzie naukowej 
zatwierdzonej przez Naukowy Komitet 
Doradczy GFCM stwierdzono inaczej, 
Komisja przyjmuje akty delegowane, 
zgodnie z art. 27, w których uwzględnia tę 
ekspertyzę.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe jest zgodne z pkt 3 lit. a) zalecenia GFCM/35/2011/2, w którym przewidziano, że 
„zgoda na stosowanie sterowanych pojazdów podwodnych do celów poszukiwania może być 
udzielana wyłącznie do 2015 r., chyba że z ekspertyzy naukowej wynika inaczej”.

Poprawka 43
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 d – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakazuje się używania zdalnie 
sterowanych pojazdów podwodnych do 
eksploatacji korala czerwonego. Od dnia 1 
stycznia 2015 r. zakaz ten obejmuje 
wykorzystywanie zdalnie sterowanych 
pojazdów podwodnych, na które państwa 
członkowskie mogły wydać zezwolenie 
wyłącznie do celów obserwacji i 
poszukiwania korala czerwonego na 
obszarach podlegających jurysdykcji 
krajowej na podstawie pkt 3 lit. a) lub pkt 3 
lit. b) zalecenia GFCM/35/2011/2.

2. Zakazuje się używania zdalnie 
sterowanych pojazdów podwodnych do 
eksploatacji korala czerwonego, z 
zastrzeżeniem odstępstw i przypadków 
wyraźnie wskazanych w zaleceniu 
GFCM/35/2011/2. Od dnia 1 stycznia 
2015 r. zakaz ten obejmuje 
wykorzystywanie zdalnie sterowanych 
pojazdów podwodnych, na które państwa 
członkowskie mogły wydać zezwolenie 
wyłącznie do celów obserwacji i 
poszukiwania korala czerwonego na 
obszarach podlegających jurysdykcji 
krajowej na podstawie pkt 3 lit. a) lub pkt 3 
lit. b) zalecenia GFCM/35/2011/2.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka polega na całkowitej transpozycji zaleceń GFCM. W tym celu jednoznacznie 
wskazano odnośne postanowienie.
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Poprawka 44
Marco Affronte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 g – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kapitanowie statków rybackich 
niezwłocznie uwalniają do morza 
nieokaleczone i żywe żółwie morskie 
przypadkowo złowione przy użyciu 
narzędzi połowowych.

1. Kapitanowie statków rybackich 
niezwłocznie uwalniają do morza, o ile są
nieokaleczone i żywe, żółwie morskie 
przypadkowo złowione przy użyciu 
narzędzi połowowych.

Or. it

Uzasadnienie

Złowione żółwie nie zawsze są nieokaleczone. W przypadku żółwi rannych należy wziąć pod 
uwagę treść ustępu 2.

Poprawka 45
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 g – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kapitanowie statków rybackich 
niezwłocznie uwalniają do morza 
nieokaleczone i żywe żółwie morskie 
przypadkowo złowione przy użyciu 
narzędzi połowowych.

1. Z okazami żółwi przypadkowo 
złowionymi przy użyciu narzędzi 
połowowych należy postępować w sposób 
ostrożny, w miarę możliwości uwalniając 
je do morza nieokaleczone i żywe.

Or. es

Uzasadnienie

Do wspólnotowego dorobku prawnego transponowane jest literalne brzmienie zaleceń 
GFCM.
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Poprawka 46
Marco Affronte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 g – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kapitanom statków rybackich nie wolno 
sprowadzać żółwi morskich na ląd, chyba 
że ma to miejsce w ramach konkretnego 
programu ratunkowego i pod warunkiem, 
że właściwe organy krajowe zostały o tym 
należycie i oficjalnie poinformowane przed 
powrotem statku do portu.

2. Kapitanom statków rybackich nie wolno 
sprowadzać żółwi morskich na ląd, chyba 
że ma to miejsce w przypadku, w którym te 
ostatnie są ranne bądź w wyraźnie złym 
stanie i o ile istnieje konkretny program 
ratunkowy oraz pod warunkiem, że 
właściwe organy krajowe zostały o tym 
należycie i oficjalnie poinformowane przed 
powrotem statku do portu.

Or. it

Uzasadnienie

Należy unikać uwalniania do morza rannych żółwi, jeżeli w państwie członkowskim istnieje 
specjalny program ratunkowy.

Poprawka 47
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 g – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Statki, na których do połowów 
pelagicznych używane są okrężnice lub 
sieci okrążające bez liny ściągającej, nie 
mogą otaczać tymi narzędziami żółwi 
morskich.

3. O ile jest to wykonalne, statki, na 
których do połowów stad małych ryb
pelagicznych używane są okrężnice lub 
sieci okrążające bez liny ściągającej, 
unikają otaczania tymi narzędziami żółwi 
morskich.
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Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka wzorowana na treści zalecenia. Wniosek Komisji wykraczał poza instrukcje 
GFCM.

Poprawka 48
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 h – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kapitanowie statków rybackich nie 
zabierają na statek, nie przeładowują ani 
nie wyładowują mniszek 
śródziemnomorskich, chyba że jest to 
wymagane w celu ratowania 
poszkodowanych osobników i zapewnienia 
im pomocy, aby mogły wyzdrowieć, oraz 
pod warunkiem, że właściwe organy 
krajowe zostały o tym należycie i oficjalnie 
poinformowane przed powrotem statku do 
portu.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. es

Uzasadnienie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 49
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 h – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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2. W razie przypadkowego schwytania 
mniszek śródziemnomorskich w narzędzia 
połowowe kapitanowie niezwłocznie 
uwalniają je nieokaleczone i żywe. Zwłoki 
martwych okazów są wyładowywane oraz 
przejmowane i niszczone przez organy 
krajowe.

2. Z okazami mniszek 
śródziemnomorskich przypadkowo 
złowionymi przy użyciu narzędzi 
połowowych należy postępować w sposób 
ostrożny, uwalniając je do morza 
nieokaleczone i żywe. W przypadku 
okazów martwych, zwłoki są 
wyładowywane oraz zgłaszane organom 
krajowym najpóźniej w momencie 
przybicia do portu.

Or. es

Uzasadnienie

Do wspólnotowego dorobku prawnego transponowane jest literalne brzmienie zaleceń 
GFCM.

Poprawka 50
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 i 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kapitanowie statków rybackich 
niezwłocznie uwalniają do morza walenie 
przypadkowo złowione przy użyciu 
narzędzi połowowych.

Z okazami waleni przypadkowo
złowionymi przy użyciu narzędzi 
połowowych należy postępować w sposób 
ostrożny i niezwłocznie uwalniać je do 
morza.

Or. es

Uzasadnienie

Do wspólnotowego dorobku prawnego transponowane jest literalne brzmienie zaleceń 
GFCM.

Poprawka 51
Marco Affronte
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 j – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Statki rybackie, które przypadkowo 
złowiły gatunki rekinów i rajokształtnych 
wymienione w załączniku II do Protokołu 
dotyczącego obszarów szczególnie 
chronionych i różnorodności biologicznej 
w rejonie śródziemnomorskim,
niezwłocznie uwalniają je nieokaleczone i 
żywe.

2. Statki rybackie, które przypadkowo 
złowiły gatunki rekinów i rajokształtnych 
wymienione w załączniku II do Protokołu 
dotyczącego obszarów szczególnie 
chronionych i różnorodności biologicznej 
w rejonie śródziemnomorskim, 
niezwłocznie je uwalniają, o ile są żywe.

Or. it

Uzasadnienie

Nie zawsze złowione rekiny i rajokształtne są nieokaleczone. Należy wypuszczać także okazy 
ranne celem zagwarantowania im pewnego prawdopodobieństwa przeżycia.

Poprawka 52
Remo Sernagiotto, Renata Briano, Marco Affronte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 l – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla celów niniejszego artykułu 
referencyjna zdolność połowowa w 
odniesieniu do małych stad pelagicznych 
oznacza zdolność ustaloną w oparciu o 
wykaz statków przekazany przez 
zainteresowane państwa członkowskie 
Sekretariatowi GFCM zgodnie z pkt 22 
zalecenia GFCM/37/2013/1. Przedmiotowe 
wykazy obejmują wszystkie statki 
wyposażone we włoki, okrężnice lub inne 
typy sieci okrążających bez liny ściągającej 
posiadające zezwolenie na połowy małych 
stad pelagicznych i zarejestrowane w 

1. Dla celów niniejszego artykułu 
referencyjna zdolność połowowa w 
odniesieniu do stad małych ryb 
pelagicznych oznacza zdolność ustaloną w 
oparciu o wykaz statków przekazany przez 
zainteresowane państwa członkowskie 
Sekretariatowi GFCM zgodnie z pkt 22 
zalecenia GFCM/37/2013/1. Przedmiotowe 
wykazy obejmują wszystkie statki 
wyposażone we włoki, okrężnice lub inne 
typy sieci okrążających bez liny ściągającej 
posiadające zezwolenie na połowy stad 
małych ryb pelagicznych i zarejestrowane 
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portach znajdujących się na podobszarach 
geograficznych 17 i 18, o których mowa w 
załączniku I, lub prowadzące połowy na 
podobszarze geograficznym 17 lub 18, 
choć zarejestrowane w portach 
znajdujących się na innym podobszarze 
geograficznym w dniu 31 października 
2013 r.

w portach znajdujących się na 
podobszarach geograficznych 17 i 18, o 
których mowa w załączniku I, lub 
prowadzące połowy na podobszarze 
geograficznym 17 lub 18, choć 
zarejestrowane w portach znajdujących się 
na innym podobszarze geograficznym w 
dniu 31 października 2013 r.

Or. it

Uzasadnienie

We włoskiej wersji wniosku dotyczącego rozporządzenia, w art. 16 ust. 1 brakuje odniesienia 
do załącznika I do zalecenia GFCM.

Poprawka 53
Ruža Tomašić
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 l – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Statki wyposażone we włoki i okrężnice, 
niezależnie od całkowitej długości statku, 
klasyfikuje się jako prowadzące czynne 
połowy małych stad pelagicznych, jeżeli 
sardynka i sardela stanowią co najmniej 
50% masy połowu w relacji pełnej podczas 
dowolnego rejsu połowowego.

2. Statki wyposażone we włoki i okrężnice, 
niezależnie od całkowitej długości statku, 
klasyfikuje się jako prowadzące czynne 
połowy stad małych ryb pelagicznych, 
jeżeli sardynka i/lub sardela stanowią co 
najmniej 50% masy połowu w relacji 
pełnej.

Or. hr

Uzasadnienie

Artykuł 22 zalecenia GFCM/37/2013/1 powinien zostać przetransponowany w całości w 
formie zaproponowanej w tymże zaleceniu, bez niepotrzebnych dodatków Komisji.

Poprawka 54
Tonino Picula
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 l – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Statki wyposażone we włoki i okrężnice, 
niezależnie od całkowitej długości statku, 
klasyfikuje się jako prowadzące czynne 
połowy małych stad pelagicznych, jeżeli 
sardynka i sardela stanowią co najmniej 
50% masy połowu w relacji pełnej podczas 
dowolnego rejsu połowowego.

2. Statki wyposażone we włoki i okrężnice, 
niezależnie od całkowitej długości statku, 
klasyfikuje się jako prowadzące czynne 
połowy stad małych ryb pelagicznych, 
jeżeli sardynka i/lub sardela stanowią co 
najmniej 50% masy połowu w relacji 
pełnej.

Or. hr

Uzasadnienie

W zaleceniu GFCM nie sprecyzowano, że niniejszy przepis stosuje się do połowów 
zrealizowanych „podczas dowolnego rejsu połowowego”, tymczasem niniejsze 
rozporządzenie stanowi transpozycję tego dokumentu do unijnego porządku prawnego. W 
istocie Komisja poparła to zalecenie podczas konferencji GFCM, zatem powody, dla których 
miałoby w trakcie wdrażania zostać ono zmienione, nie są jasne. Nie przedyskutowano 
propozycji zmiany z zainteresowanymi stronami i nie została ona zatwierdzona przez GFCM, 
która ze swej strony nie opracowała żadnej procedury umożliwiającej taką modyfikację, 
zatem brzmienie definicji powinno pozostać zgodne z treścią zalecenia.

Poprawka 55
Remo Sernagiotto, Renata Briano, Marco Affronte, Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 l – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Statki wyposażone we włoki i okrężnice, 
niezależnie od całkowitej długości statku, 
klasyfikuje się jako prowadzące czynne 
połowy małych stad pelagicznych, jeżeli 
sardynka i sardela stanowią co najmniej 
50% masy połowu w relacji pełnej podczas 
dowolnego rejsu połowowego.

2. Statki wyposażone we włoki i okrężnice, 
niezależnie od całkowitej długości statku, 
klasyfikuje się jako prowadzące czynne 
połowy stad małych ryb pelagicznych, 
jeżeli sardynka i sardela stanowią co 
najmniej 50% masy połowu w relacji 
pełnej wyładowanego w okresie od dnia 1 
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stycznia do dnia 31 grudnia poprzedniego 
roku.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu jednoznaczną identyfikację statków, które rzeczywiście aktywnie 
poławiają małe ryby pelagiczne: okres jednego roku stanowi podstawę wystarczającą do 
weryfikacji, a także umożliwia coroczne modyfikowanie planu zarządzania tymi zasobami w 
perspektywie wieloletniej.

Poprawka 56
Ruža Tomašić
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 l – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
określone w ust. 2 statki wyposażone we 
włoki lub okrężnice prowadzące połowy 
małych stad pelagicznych prowadziły 
działalność przez nie więcej niż 20 dni 
połowowych w miesiącu i nie przekraczały 
180 dni połowowych rocznie.

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
określone w ust. 2 statki wyposażone we 
włoki lub okrężnice prowadzące połowy 
stad małych ryb pelagicznych prowadziły 
działalność przez nie więcej niż 20 dni 
połowowych w miesiącu i nie przekraczały 
180 dni połowowych rocznie dla połowów 
zarejestrowanych.

Or. hr

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie uwzględnia faktu, że nie każde wypłynięcie w morze gwarantuje połów: 
może się zdarzyć, że na przykład z powodu zerwania sieci nie udało się dokonać żadnego 
połowu. Wliczanie dni połowowych, w których rybacy nie zarejestrowali żadnego połowu, nie 
byłoby więc rzeczą właściwą.

Poprawka 57
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 l – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
określone w ust. 2 statki wyposażone we 
włoki lub okrężnice prowadzące połowy 
małych stad pelagicznych prowadziły 
działalność przez nie więcej niż 20 dni 
połowowych w miesiącu i nie przekraczały 
180 dni połowowych rocznie.

4. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
określone w ust. 2 statki wyposażone we 
włoki lub okrężnice prowadzące połowy 
stad małych ryb pelagicznych prowadziły 
działalność przez nie więcej niż 5 dni 
połowowych w tygodniu i nie przekraczały 
180 dni połowowych rocznie.

Or. es

Uzasadnienie

Do wspólnotowego dorobku prawnego transponowane jest literalne brzmienie zaleceń 
GFCM.

Poprawka 58
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 l a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16la

1. W celu przywrócenia ekosystemu 
i ochrony gatunków zagrożonych państwa 
członkowskie wyznaczają obszary, które są 
chwilowo wyłączone z połowów, jeżeli z
dzienników połowowych wynika, 
że w regionach tych zostały złowione 
niezamierzone gatunki wymienione 
na „Czerwonej liście” IUCN. Komisja 
odpowiedzialna jest za koordynowanie 
wyznaczania tych obszarów wyłączonych 
z połowów.

2. Dla odbudowy ekosystemu i ochrony 
stad państwa członkowskie wskazują 
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obszary, które są chwilowo wyłączone 
z połowów, jeżeli z oceny stad wynika, że 
znalazły się one poniżej granicy objętej 
ochroną. Komisja odpowiedzialna jest 
za koordynowanie wyznaczania tych 
obszarów wyłączonych z połowów.

Or. nl

Poprawka 59
Isabelle Thomas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 17 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kapitanowie statków rybackich 
upoważnionych do odławiania korala 
czerwonego posiadają na statku dziennik 
połowowy, w którym rejestruje się 
dokonywane każdego dnia połowy korala 
czerwonego oraz działalność połowową 
według obszaru i głębokości, w tym liczbę 
dni połowowych i nurkowanie. Informacje 
te są niezwłocznie przekazywane 
właściwym organom krajowym.

Kapitanowie statków rybackich 
upoważnionych do odławiania korala 
czerwonego posiadają na statku dziennik 
połowowy, w którym rejestruje się 
dokonywane każdego dnia połowy korala 
czerwonego oraz działalność połowową 
według obszaru i głębokości, w tym liczbę 
dni połowowych i nurkowanie. Informacje 
te są przekazywane właściwym organom 
krajowym w terminie przewidzianym w 
obowiązujących przepisach.

Or. fr

Uzasadnienie

Rozporządzenie kontrolne nr 1224/2009, odnośne rozporządzenie wykonawcze nr 404/2011 
oraz akty delegowane i wykonawcze towarzyszące tym tekstom ustalają terminy i odstępstwa 
dotyczące zgłaszania. Należy więc jasno zaznaczyć, o jakich terminach mowa, a nie 
przyczyniać się do powstania sytuacji niepewności prawnej.

Poprawka 60
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 17 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kapitanowie statków rybackich 
upoważnionych do odławiania korala 
czerwonego posiadają na statku dziennik 
połowowy, w którym rejestruje się 
dokonywane każdego dnia połowy korala 
czerwonego oraz działalność połowową 
według obszaru i głębokości, w tym liczbę 
dni połowowych i nurkowanie. Informacje 
te są niezwłocznie przekazywane 
właściwym organom krajowym.

Kapitanowie statków rybackich 
upoważnionych do odławiania korala 
czerwonego posiadają na statku dziennik 
połowowy, w którym rejestruje się 
dokonywane każdego dnia połowy korala 
czerwonego oraz działalność połowową 
według obszaru i głębokości, w tym liczbę 
dni połowowych i nurkowanie. Informacje 
te są przekazywane właściwym organom 
krajowym w terminie przewidzianym w 
obowiązujących przepisach.

Or. fr

Uzasadnienie

W zaleceniu GFCM nie wymieniono żadnego terminu, zatem zapis Komisji wykracza poza 
intencje RFMO.

Poprawka 61
Marco Affronte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 17 b – ustęp 1– litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) każde zdarzenie przypadkowego połowu 
i uwolnienia waleni, podając co najmniej 
przedmiotowe połowy, właściwości 
narzędzia połowowego, godzinę,
lokalizację (jako podobszary geograficzne 
lub prostokąty statystyczne ICES, zgodnie 
z definicją zawartą w załączniku I) oraz 
gatunek walenia;

d) każde zdarzenie przypadkowego połowu 
i uwolnienia waleni, podając co najmniej 
przedmiotowe połowy, właściwości 
narzędzia połowowego, godzinę i
lokalizację (jako podobszary geograficzne 
lub prostokąty statystyczne ICES, zgodnie 
z definicją zawartą w załączniku I) oraz 
przynajmniej wskazując, czy zdarzenie 
dotyczy delfina, czy innego gatunku 
walenia;
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Or. it

Uzasadnienie

Ograniczona wiedza rybaków prawie nigdy nie pozwala na identyfikację konkretnych 
gatunków waleni, szczególnie delfinowatych (butlonosów, delfinów z rodzaju Stenella, 
delfinów szarych, grindwali etc.). Rozróżnienie między delfinowatymi a innymi gatunkami 
waleni jest natomiast stosunkowo łatwe.

Poprawka 62
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 17 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r. 
państwa członkowskie ustanawiają zasady 
rejestrowania przypadkowych połowów, o 
których mowa w ust. 1, przez kapitanów 
statków rybackich niepodlegających 
obowiązkowi prowadzenia dziennika 
połowowego na podstawie art. 14 
rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

skreślony

Or. es

Poprawka 63
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 23 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 15 listopada każdego roku 
państwa członkowskie przedkładają 
Komisji:

1. Do dnia 15 grudnia każdego roku 
państwa członkowskie przedkładają 
Komisji:
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Or. es

Uzasadnienie

Uwzględniając rzeczywiste terminy zakończenia sezonów, w celu umożliwienia dostępu do 
danych krajowych proponuje się odroczenie terminu o jeden miesiąc w stosunku do terminu 
zaproponowanego przez Komisję.

Poprawka 64
Clara Eugenia Aguilera García

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 23 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przekazuje informacje, o 
których mowa w ust. 1, Sekretarzowi 
Wykonawczemu GFCM do dnia 15
grudnia każdego roku.

2. Komisja przekazuje informacje, o 
których mowa w ust. 1, Sekretarzowi 
Wykonawczemu GFCM do dnia 31
grudnia każdego roku.

Or. es

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią poprzedniej poprawki proponuje się odroczenie terminu zaproponowanego 
przez Komisję.


