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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

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

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

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

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 z 
dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na 
obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza 
Śródziemnego) 
(COM(2014)0457 – C8-0102/2014 – 2014/0213(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2014)0457),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C8–0102/2014),

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 
października 2014 r.1,

– uwzględniając art.59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A8–0000/2014),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

                                               
1 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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(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., chyba że z 
ekspertyzy naukowej wynika inaczej. 
Jednakże zgodnie z zaleceniem zdalnie 
sterowane pojazdy podwodne powinny być 
dozwolone w przypadku państw 
członkowskich, które jeszcze nie 
zatwierdziły ich stosowania w celach 
poszukiwania, a mogłyby chcieć to 
uczynić, pod warunkiem że wyniki 
naukowe otrzymane w kontekście planów 
zarządzania nie wskazują na ich ujemny 
wpływ na zrównoważoną eksploatację 
korala czerwonego. Ograniczone w czasie 
do roku 2015 wykorzystanie zdalnie 
sterowanych pojazdów podwodnych może 
zostać dozwolone do celów 
eksperymentalnych kampanii naukowych 
zarówno w zakresie obserwacji, jak i 
odławiania. 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 
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ich Sekretariatowi GFCM.

Or. en

Uzasadnienie

W ostatnim zadaniu pkt 3 lit. a) zalecenia CFGM 35/2011/2 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”. Ponadto w zaleceniu 
przewidziane są wyjątki w przypadku wystąpienia określonych okoliczności.

Poprawka 2

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 
odnośne zalecenie GFCM, opracowując 
odpowiednie krajowe plany 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. en
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Uzasadnienie

We wniosku Komisji nie uwzględniono środków ustanowionych już na szczeblu krajowym 
zgodnie z zaleceniami GFCM. Państwa członkowskie, które już przetransponowały te 
zalecenia przyjęte w 2011, 2012 i 2013 r., nie powinny być obecnie zobowiązane do 
przedkładania Komisji wniosków o zastosowanie odstępstw przewidzianych w zaleceniach, 
zważywszy że Komisja Europejska także nie zdołała ich dotychczas przetransponować.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – 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, chyba że badania naukowe 
zatwierdzone przez Naukowy Komitet 
Doradczy GFCM wskażą inaczej.

Or. en

Uzasadnienie

Zalecenie GFCM 35/2011/2 przewiduje możliwość odnawiania korala czerwonego na 
głębokości mniejszej niż 50 m., jeżeli możliwość taka zostanie wskazana w badaniach 
naukowych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – 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 
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 27 w celu przyznania 
odstępstwa od przepisów ust. 1. 
Przedmiotowe akty delegowane zawierają 
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przepisy zapewniające naukową ocenę 
obszarów objętych odstępstwami.

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, przyjmując 
odpowiednie krajowe plany zarządzania.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku Komisji nie uwzględniono środków ustanowionych już na szczeblu krajowym 
zgodnie z zaleceniami GFCM. Państwa członkowskie, które już przetransponowały te 
zalecenia przyjęte w 2011, 2012 i 2013 r., nie powinny być obecnie zobowiązane do 
przedkładania Komisji wniosków o zastosowanie odstępstw przewidzianych w zaleceniach, 
zważywszy że Komisja Europejska także nie zdołała ich dotychczas przetransponować. 

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – 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 
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. Ustęp ten nie ma jednak 
zastosowania w odniesieniu do państw 
członkowskich, które już 
przetransponowały zalecenie GFCM 
36/2012/1, przyjmując odpowiednie 
krajowe plany zarządzania.

Or. en
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Uzasadnienie

We wniosku Komisji nie uwzględniono środków ustanowionych już na szczeblu krajowym 
zgodnie z zaleceniami GFCM. Państwa członkowskie, które już przetransponowały te 
zalecenia przyjęte w 2011, 2012 i 2013 r., nie powinny być obecnie zobowiązane do 
przedkładania Komisji wniosków o zastosowanie odstępstw przewidzianych w zaleceniach, 
zważywszy że Komisja Europejska także nie zdołała ich dotychczas przetransponować.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 c – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wdrożone zostały specjalne programy 
monitorowania i kontroli, w których 
przewidziano cele, priorytety i wartości 
odniesienia na potrzeby działań 
kontrolnych.

b) wdrożone zostały specjalne programy 
monitorowania i kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce uwzględniono brzmienie pkt 2 zalecenia GFCM 36/2012/1 dotyczące 
niedostatecznie dużych kolonii korala czerwonego. Tekst Komisji przewiduje zobowiązania, 
które nie zostały zawarte w zaleceniu.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – 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 
posiadających zezwolenie rybaków 
nurkujących z aparatem tlenowym.
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Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę różnorodne przepisy dotyczące szkolenia i kwalifikacji rybaków w każdym 
z państw członkowskich, pojęcie „zawodowy” może prowadzić do nowych zobowiązań 
administracyjnych i finansowych dla rybaków obecnie posiadających zezwolenie. Z drugiej 
strony w prawodawstwie wspólnotowym nie istnieje definicja „zawodowego rybaka”.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – 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 nie 
wynika inaczej z ekspertyzy naukowej, 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. en

Uzasadnienie

W ostatnim zadaniu pkt 3 lit. a) zalecenia CFGM 35/2011/2 przewidziano, że „Zgoda na 
stosowanie sterowanych pojazdów podwodnych do celów poszukiwania może być udzielana 
do 2015 r., chyba że z ekspertyzy naukowej wynika inaczej”.
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Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ustęp 2 nie ma zastosowania wobec 
państw członkowskich, które nie zezwoliły 
jeszcze na wykorzystanie zdalnie 
sterowanych pojazdów podwodnych do 
celów poszukiwania, ale mogą chcieć to 
uczynić. Takie zezwolenie może zostać 
przyznane wyłącznie na podstawie 
wyników naukowych uzyskanych w 
kontekście krajowych planów 
zarządzania, w których nie wykazano 
ujemnego wpływu na zrównoważoną 
eksploatację korala czerwonego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z pkt 3 lit. b) zalecenia GFCM 35/2011/2.

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Wykorzystanie zdalnie sterowanych 
pojazdów podwodnych może być 
dozwolone wyłącznie na obszarach 
podlegających krajowej jurysdykcji i w 
ramach umożliwiających 
eksperymentalne kampanie naukowe, 
zarówno w zakresie poszukiwania, jak i 
odławiania, w ograniczonym okresie 
czasu nieprzekraczającym roku 2015 i 
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może być prowadzone pod nadzorem 
krajowych instytutów badań i/lub we 
współpracy z organami krajowymi lub 
międzynarodowymi, a także innymi 
odpowiednimi zainteresowanymi 
podmiotami.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z pkt 3 lit. c) zalecenia GFCM 35/2011/2.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2011
Artykuł 16 f – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Statki rybackie nie mogą sprowadzać 
na ląd ptaków morskich, o ile nie odbywa 
się to w ramach realizacji krajowych 
planów ochrony ptaków morskich lub by 
zapewnić pomoc w wyleczeniu zranionych 
okazów ptaków morskich, pod warunkiem 
że właściwe władze krajowe zostały 
należycie oficjalnie poinformowane, przed 
powrotem danego statku do portu, o 
zamiarze sprowadzenia takich ptaków 
morskich na ląd.

Or. en

Uzasadnienie

Nowy ustęp został dodany, aby uwzględnić zezwolenie na przetrzymywanie ptaków morskich 
na pokładzie wyłącznie w zdecydowanie uzasadnionych przypadkach.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – 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 w miarę 
możliwości niezwłocznie uwalniają do 
morza nieokaleczone i żywe żółwie 
morskie przypadkowo złowione przy 
użyciu narzędzia połowowego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z odnośnym zaleceniem GFCM.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – 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 ramach konkretnego 
programu ratunkowego lub krajowego 
programu ochrony gatunków, lub gdy jest 
to konieczne w celu uratowania życia lub 
wyleczenia zranionych lub wycieńczonych 
okazów żółwi morskich, i pod warunkiem, 
że właściwe organy krajowe zostały o tym 
należycie i oficjalnie poinformowane przed 
powrotem statku do portu.

Or. en
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Uzasadnienie

Możliwość sprowadzenia na ląd żółwi morskich na mocy krajowych planów ochrony lub 
wówczas, gdy jest to konieczne w celu niesienia pomocy zranionym zwierzętom, została 
dodana do tego ustępu.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – 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 pelagicznych 
używane są okrężnice lub sieci okrążające 
bez liny ściągającej, muszą unikać 
otoczenia tymi narzędziami żółwi 
morskich.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z zaleceniem GFCM 35/2011/4. 

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1343/2013
Artykuł 16 h – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. 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 właściwe 
organy krajowe lub wykorzystywane do 
celów naukowych.
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Or. en

Uzasadnienie

We wniosku Komisji nie wzięto pod uwagę celów naukowych.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – 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.

Statki rybackie upoważnione 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.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka uwzględnia specyfikę tego rodzaju rybołówstwa, na które składa się stosowanie 
pomocniczych statków rybackich i nurkowanie.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – 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 

skreślony
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których mowa w ust. 1, przez kapitanów 
statków rybackich niepodlegających 
obowiązkowi prowadzenia dziennika 
połowowego na podstawie art. 14 
rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Or. en

Uzasadnienie

W tekście Komisji przewidziano przepisy dotyczące rejestrowania połowów przez statki, które 
nie podlegają obowiązkowi prowadzenia dziennika połowowego. Przepis ten powinien 
dotyczyć wyłącznie statków, które są zobowiązane do prowadzenia dziennika połowowego, 
mając na względzie, że stosowanie się do tego nowego wymogu jest skomplikowane.

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) każde zdarzenie przypadkowego połowu 
i uwolnienia gatunków rekinów i 
rajokształtnych wymienionych w 
załączniku II lub załączniku III do 
Protokołu dotyczącego obszarów 
szczególnie chronionych i różnorodności 
biologicznej w rejonie 
śródziemnomorskim.

e) każde zdarzenie przypadkowego połowu 
i, jeżeli taki wymóg został zawarty w 
przepisach, uwolnienia gatunków rekinów 
i rajokształtnych wymienionych w 
załączniku II lub załączniku III do 
Protokołu dotyczącego obszarów 
szczególnie chronionych i różnorodności 
biologicznej w rejonie 
śródziemnomorskim.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować tekst Komisji Europejskiej, gdyż niektóre gatunki wymienione w 
załączniku III do omawianego protokołu mogą istotnie być poławiane (w związku z czym nie 
ma obowiązku ich uwalniania).
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Poprawka 19

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

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:

Or. en

Uzasadnienie

Termin należy odroczyć do 15 grudnia, mając na uwadze, że np. w przypadku korala 
czerwonego sezon odławiania kończy się z dniem 31 października. W związku z tym termin 
zaproponowany przez Komisję jest zbyt krótki, gdyż dane krajowe nie byłyby dostępne. 
Termin przekazania danych przez Komisję Sekretarzowi GFCM byłby wówczas odpowiednio 
odroczony.
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UZASADNIENIE

Generalna Komisja Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) została utworzona w 1949 r. 
na mocy porozumienia międzynarodowego. Obszar wchodzący w zakres jej kompetencji to 
Morze Śródziemne, Morze Czarne i wody łączące się z tymi akwenami. Główne funkcje 
GFCM to promowanie rozwoju i ochrony żywych zasobów morskich, a także wspieranie 
przemyślanego zarządzania nimi; opracowywanie i zalecanie środków ochrony oraz 
promowanie wspólnych projektów szkoleniowych. Sygnatariuszami GFCM są: Wspólnota 
Europejska, Albania, Algieria, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Egipt, Francja, Grecja, Hiszpania, 
Izrael, Japonia, Liban, Libia, Malta, Maroko, Monako, Rumunia, Syria, Słowenia, Tunezja, 
Turcja i Włochy.   

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.
GFCM przyjęła inne zalecenia wprowadzające:

 środki dotyczące ograniczenia przypadkowych połowów ptaków morskich, żółwi 

morskich, mniszek śródziemnomorskich i waleni w ramach działalności połowowej na 

obszarze objętym Porozumieniem GFCM, w celu wprowadzenia tych środków do 

prawa Unii;

 środki mające na celu zapewnienie w obszarze jej kompetencji wysokiego poziomu 

ochrony rekinów i rajokształtnych przed działalnością połowową, w szczególności 

gatunków rekinów i rajokształtnych wymienionych jako zagrożone wyginięciem w 

załączniku II do Protokołu dotyczącego obszarów szczególnie chronionych i 

różnorodności biologicznej w rejonie śródziemnomorskim do konwencji 

barcelońskiej;

 środki dotyczące połowów małych zasobów pelagicznych w Morzu Adriatyckim, 

które powinny zostać wprowadzone do prawa Unii.

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 ustanowiono 
niektóre przepisy dotyczące połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM. 
Proponowana jest zmiana rozporządzenia w celu uwzględnienia w nim środków zawartych w 
zaleceniach CFGM.
Niniejszy wniosek zawiera środki techniczne dotyczące zrównoważonej eksploatacji korala 
czerwonego, ograniczenia przypadkowych połowów ptaków morskich, żółwi morskich i 
waleni oraz ochrony mniszek śródziemnomorskich, rekinów i rajokształtnych na obszarze 
objętym Porozumieniem GFCM.
Środki te wykraczają poza ochronę już zapewnioną tym gatunkom na poziomie UE na mocy 
dyrektywy siedliskowej i innych aktów Unii oraz obejmują szczegółowe obowiązki w 
odniesieniu do rejestracji i sprawozdawczości, spoczywające zarówno na operatorach, jak i na 
państwach członkowskich.
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We wniosku wprowadza się do prawa Unii również pewne środki dotyczące połowów małych 
stad pelagicznych w Morzu Adriatyckim.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem przedmiotowy wniosek, którego celem jest 
dokonanie transpozycji zaleceń GFCM do prawa wspólnotowego. Zauważa jednak, że we 
wniosku Komisji nie uwzględniono środków ustanowionych już na szczeblu krajowym 
zgodnie z tymi zaleceniami. Państwa członkowskie, które już przetransponowały zalecenia 
przyjęte w 2011, 2012 i 2013 r., nie powinny być obecnie zobowiązane do przedkładania 
Komisji wniosków o zastosowanie odstępstw przewidzianych w zaleceniach GFCM, 
zważywszy że Komisja Europejska nie zdołała ich dotychczas przetransponować.

Ponadto wniosek Komisji zawiera przepisy, które w wielu przypadkach są bardziej 
rygorystyczne niż zalecenia GFCM. Na przykład zakazuje on wykorzystania po roku 2014 
zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych do wyławiania korala czerwonego, podczas gdy 
zalecenie GFCM nie wyklucza, że mogą one być wykorzystywane, jeżeli wynika to z 
ekspertyzy naukowej. Ponadto na podstawie wyników naukowych uzyskanych w kontekście 
krajowych planów zarządzania, w których nie wykazano negatywnego wpływu tego 
wykorzystania na zrównoważoną eksploatację korala czerwonego, zalecenie dopuszcza 
wykorzystanie zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych do celów poszukiwania w 
państwach członkowskich, w których jeszcze ich nie stosowano, a które zamierzają je 
wprowadzić. Zalecenie GFCM umożliwia także wykorzystanie do 2016 r. tych pojazdów do 
celów eksperymentalnych kampanii naukowych.

Istnieje inny przykład przesadnego zapału przejawianego przez Komisję Europejską w 
interpretacji zaleceń GFCM: nie zawsze możliwe jest natychmiastowe uwolnienie 
niezranionych, żywych żółwi morskich przypadkowo złapanych w narzędzia połowowe;
Zostało to uznane przez GFCM, która wymaga, by czynić to „w miarę możliwości”, lecz 
Komisja nie uwzględniła tego w swoim wniosku. Takie samo elastyczne podejście musi być 
stosowane w przypadku, gdy statki stosujące okrężnice lub sieci okrążające złapią 
przypadkowo żółwie morskie. W odniesieniu do obowiązku sprawozdawczości, nie powinien 
on mieć zastosowania do statków, które nie są zobowiązane do prowadzenia dziennika 
połowowego.

Sprawozdawca jest zdania, że zalecenia GFCM ustanawiają wystarczający poziom ochrony 
prawnej, która musi być stosowana przez strony umowy, zanim przyjęte zostaną dalsze 
środki.


