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PR_CNS_art51am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
                większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
                większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
                większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 

większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
                większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 

przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
                większość oddanych głosów
***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)

                większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
                większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie zachowania zasobów połowowych 
w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków 
technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98
(COM(2005)0086 – C6-0094/2005 – 2005/0014(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0086)1,

– uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z 
Parlamentem,

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0265/2005),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 
Traktatu WE;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez 
Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 11

(11) Dane naukowe wskazują, że, podczas 
połowów dorsza, narzędzia ciągnione bez 
okna wyjściowego są mniej selektywne niż 
te z oknem wyjściowym typu „BACOMA”.
Właściwe jest zatem niedopuszczenie do 
używania na wodach wspólnotowych i przez 

(11) Dane naukowe wskazują, że, podczas 
połowów dorsza, narzędzia ciągnione bez 
okna wyjściowego są mniej selektywne niż 
te z oknem wyjściowym typu „BACOMA” 
lub typu T90, gdzie oczka sieci w worku i 
przedłużaczu są odwrócone o 90°.

1 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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statki wspólnotowe narzędzi ciągnionych 
bez okna wyjściowego typu „BACOMA”, 
gdy gatunkiem docelowym jest dorsz.

Właściwe jest zatem niedopuszczenie do 
używania na wodach wspólnotowych i przez 
statki wspólnotowe narzędzi ciągnionych 
bez okna wyjściowego typu „BACOMA” 
lub T90, gdy gatunkiem docelowym jest 
dorsz.

Uzasadnienie

W 2004 r. worek o oczkach obróconych o 90° został pozytywnie oceniony przez 
Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES), a następnie rezolucją XXXI Międzynarodowej 
Komisji Rybołówstwa Morza Bałtyckiego (IBSFC) jako narzędzie o właściwej selektywności, 
gdy gatunkiem docelowym jest dorsz.

Poprawka 2
Artykuł 2 litera wa) (nowa)

wa) „przedłużacz” oznacza wyodrębnioną 
część trału, zwiększającą pojemność worka, 
o cylindrycznym lub stożkowym kształcie, 
umieszczoną pomiędzy gardzielą i końcem 
worka.

Uzasadnienie

Wydaje się niezbędnym zamieszczenie w Rozporządzeniu definicji przedłużacza.

Poprawka 3
Artykuł 4 ustęp 4

4. Wielkość procentowa gatunku 
docelowego może być wyliczana na 
podstawie jednej lub wielu 
reprezentatywnych próbek.

4. Wielkość procentowa gatunku 
docelowego może być wyliczana na 
podstawie jednej lub wielu 
reprezentatywnych próbek.
Próba ta musi być zaakceptowana zarówno 
przez armatora, jak i inspektora, po 
zapewnieniu inspektorowi niezbędnych 
gwarancji prawnych.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia prawidłowości przebiegu próby zaleca się włączenie do czynności 
inspektora, którego obowiązki w tym zakresie określi osobny przepis.
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Poprawka 4
Artykuł 6 litera b)

(b) wszystkich przedłużeń, w których liczba 
oczek, nie licząc oczek we wzmocnionych 
brzegach tkaniny, w dowolnym miejscu 
obwodu przedłużenia, jest mniejsza od 
liczby oczek, nie licząc oczek we 
wzmocnionych brzegach tkaniny, na 
obwodzie przedniego końca worka włoka, 
do której przymocowane jest przedłużenie;

(b) wszystkich przedłużeń, w których 
obwód, w dowolnym miejscu przedłużenia 
jest większy niż obwód przedniego końca 
worka włoka, do którego przymocowane 
jest przedłużenie;

Uzasadnienie

Często przedłużacze wykonuje się z większego oczka niż worek. Zachowanie tego przepisu w 
pierwotnej wersji spowoduje, że przedłużacz będzie dużo szerszy niż worek włoka.

Poprawka 5
Artykuł 6 litera c)

(c) wszystkich sieci o rozmiarze oczek 
równych lub większych niż 32 mm, w 
których którekolwiek oczka nie są w 
kształcie czworoboku;

(c) worka włoka i przedłużacza o rozmiarze 
oczek równych lub większych niż 32 mm, w 
których którekolwiek oczka nie są w 
kształcie czworoboku;

Uzasadnienie

Selektywność następuje tylko w przedłużaczu i worku włoka, tak więc przepis winien odnosić 
się tylko do tych części sieci.

Poprawka 6
Artykuł 6 litera d)

(d) wszystkich rodzajów tkanin sieciowych, 
które zawierają czworoboczne oczka, w
których długość któregokolwiek z boków 
różni się od długości dowolnego innego
boku o więcej niż 10% i przynajmniej o 2 
mm;

(d) worków, przedłużaczy oraz wszystkich 
rodzajów tkanin sieciowych, które zawierają 
czworoboczne oczka, w których długość 
któregokolwiek z boków różni się od 
długości dowolnego innego boku o więcej 
niż 10% i przynajmniej o 2 mm;

Uzasadnienie

Właściwości fizyczne włókien sieciowych dopuszczają względne wydłużenie sznurków nawet 
do ponad 30%. W warunkach eksploatacji (np. wskutek obciążeń) następuje przesuwanie się 
węzłów i rozciąganie się sznurków i – w efekcie – utrata kształtu rombu przez oczko.
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Poprawka 7
Artykuł 6 litera (g)

(g) wszystkich worków włoka, przedłużeń 
lub powierzchni o czworobocznych 
oczkach, które nie są zbudowane 
wyłącznie z jednego typu tkaniny 
sieciowej;

skreślona

Uzasadnienie

Przepisy te wykluczają stosowanie worka typu „BACOMA”, ponieważ okno wyjściowe jest 
wykonane z innego rodzaju tkaniny sieciowej niż reszta worka.

Poprawka 8
Artykuł 6 litera h)

(h) wszystkich worków włoka lub 
przedłużeń, które są zbudowane z więcej niż 
jednego rodzaju tkaniny sieciowej, takich, że 
wymiary liniowe górnej połowy worka 
włoka lub przedłużenia, po rozciągnięciu, 
nie są równe wymiarom liniowym dolnej 
połowy lub dolnej powierzchni, po 
rozciągnięciu.

(h) wszystkich worków włoka lub 
przedłużeń, które są zbudowane z więcej niż 
jednego rodzaju tkaniny sieciowej, takich, że 
wymiary wzdłużne górnej połowy worka 
włoka lub przedłużenia, po rozciągnięciu, 
nie są równe wymiarom wzdłużnym dolnej 
połowy lub dolnej powierzchni, po 
rozciągnięciu – z wyłączeniem worka typu 
„BACOMA”.

Uzasadnienie

Przepis w pierwotnej wersji wyklucza stosowanie worka typu „BACOMA”, ponieważ okno 
wyjściowe jest wykonane z innego rodzaju tkaniny sieciowej niż reszta worka.

Poprawka 9
Artykuł 12 ustęp 1

1. Od dnia 1 stycznia 2008 r. zabrania się 
trzymania pławnic na pokładzie i stosowania 
ich do połowu.

1. Od dnia 1 stycznia 2008 r. zabrania się 
trzymania pławnic na pokładzie i stosowania 
ich do połowu. Nie później niż do dnia 1 
stycznia 2008 r. dokonana zostanie 
ewaluacja skutków stosowania pławnic i 
innych narzędzi oplątujących w odniesieniu 
do populacji ssaków morskich.
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Uzasadnienie

Problem stanowiący przedmiot niniejszego art. wymaga w najbliższych latach szczegółowej 
ewaluacji. W ciągu ostatniego półwiecza w południowej części akwenu złowiono na ten sprzęt 
zaledwie kilka ssaków morskich. Zgłaszane są ponadto wątpliwości natury technicznej: czy 
owe pławice łososiowe są szczególnym, zagrażającym morświnom narzędziem. Zgodnie ze 
stanowiskiem ASCOBANS wszystkie narzędzia oplątujące, a więc również nety dorszowe 
mogą powodować śmiertelne przyłowy. A o nich art. 12 nie wspomina.

Poprawka 10
Artykuł 19

Artykuł 19 skreślony
Zamknięcie Głębi Bornholmskiej

Zabrania się połowów na obszarze Głębi 
Bornholmskiej w okresie od 15 maja to 31 
sierpnia, w obszarze morskim 
wyznaczonym przez następujące 
współrzędne:
– szer. geogr. 55°30'N, dł. geogr. 15°30'E
– szer. geogr.55°30'N, dł. geogr.16°30'E
– szer. geogr.55°00'N, dł. geogr.16°30'E
– szer. geogr.55°00'N, dł. geogr.16°00'E
– szer. geogr.55°15'N, dł. geogr.16°00'E
– szer. geogr.55°15'N, dł. geogr.15°30'E
– szer. geogr.55°30'N, dł. geogr.15°30'E.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustaleniami IBSFC ochronie podlegają łowiska, na których odbywa się tarło. Na 
Bałtyku są to głównie Głębie: Bornholmska, Gdańska i Gotlandzka. Znane są także tarliska i 
w zachodniej części Bałtyku. Dlaczego zaleca się wyłączenie z połowów tylko jednego z trzech 
rejonów tarła?

Poprawka 11
Załącznik II tabela punkt 2

2. Odpowiednie okno wyjściowe Bacoma o 
rozmiarze oczek i specyfikacjach 
określonych w Dodatku.

2. Odpowiednie okno wyjściowe Bacoma 
lub worek T90 o rozmiarze oczek i 
specyfikacjach określonych w Dodatku.
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Poprawka 12
Załącznik II dodatek, tytuł

SPECYFIKACJE WORKA WŁOKA Z 
GÓRNYM OKNEM WYJŚCIOWYM 
„BACOMA”

A. SPECYFIKACJE WORKA WŁOKA Z 
GÓRNYM OKNEM WYJŚCIOWYM 
„BACOMA”

Poprawka 13
Załącznik II dodatek ustęp 1 zdanie wprowadzające

1. W celu zapewnienia selektywności 
włoków, niewodów duńskich i podobnych 
sieci o specjalnych otworach oczek 
określonych w załączniku II, dopuszcza się 
wyłącznie model okna wyjściowego 
„BACOMA” opisany poniżej.

1. Opis

Poprawka 14
Załącznik II dodatek ustęp 1 litera b) i

i. Worek włoka złożony jest z dwóch płatów 
o identycznych rozmiarach połączonych 
wzmocnionymi brzegami tkaniny równej 
długości, po jednym z każdej strony.

i. Worek włoka złożony jest z dwóch płatów 
połączonych wzmocnionymi brzegami 
tkaniny równej długości, po
jednym z każdej strony.

Uzasadnienie

Jeśli chcemy w górnym płacie umieścić okno BACOMA, to płat górny i dolny nie mogą być o 
identycznych rozmiarach.

Poprawka 15
Załącznik II dodatek 1 a (nowy)

B. SPECYFIKACJE WORKA T90

1. Opis

a. Identyfikacja T90

Worek o oczkach obróconych (T90) włoków, niewodów duńskich lub innych 
sieci ciągnionych jest produkowany z tkaniny sieciowej z węzłami 
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rombowymi obróconymi o 90° w stosunku do zwykłego układu. W 
przeciwieństwie do głównego kierunku przebiegu sznurka w worku z oczkami 
rombowymi, który jest prostopadły do osi wzdłużnej narzędzia połowowego 
(A), w worku o oczkach obróconych główny przebieg sznurka jest równoległy 
do tej osi (B).

    A B

b. Pomiar rozmiaru oczka

Minimalny rozmiar oczka wynosi 110 mm i jest mierzony prostopadle do osi 
wzdłużnej worka. Oczka worka i przedłużenia nie mogą być w żaden sposób 
przesłonięte wewnętrznymi lub zewnętrznymi przedłużeniami.

c. Grubość sznurka

Średnica sznurka stosowanego w worku T90 lub przedłużeniu wynosi 
maksymalnie 5 mm dla pojedynczego sznurka. W worku dopuszcza się 
stosowanie podwójnego sznurka o maksymalnej grubości 4 mm.
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2. Budowa

a. Worek T90 i jego przedłużenie są zbudowane z dwóch płatów o identycznych 
rozmiarach, o takiej samej ilości oczek wzdłuż i wszerz oraz o wyżej opisanym układzie, 
połączonych wzmocnionymi brzegami tkaniny. Każda powierzchnia jest zbudowana z 
węzłów antypoślizgowych i w taki sposób, by oczka pozostawały w pełni otwarte przez cały 
czas użycia.

b. Ilość otwartych oczek w dowolnym obwodzie musi być stała od przedniej części 
przedłużenia do tylnej części worka.

c. W miejscu mocowania worka lub przedłużenia do stożkowej części włoka ilość 
oczek w obwodzie worka lub przedłużenia ma wynosić 50% ostatniego szeregu oczek w 
stożkowej części włoka. Worek i przedłużenie są zilustrowane poniżej (rysunek 1).

3. Obwód

Ilość oczek w dowolnym obwodzie w worku i przedłużeniu, nie uwzględniając 
połączeń i wzmocnionych brzegów tkaniny, wynosi maksymalnie 50. 

4. Połączenia

Przednia krawędź płatów tworzących worek i przedłużenie jest zaopatrzona w 
splatany rząd półoczek. Tylna krawędź płatu worka jest zaopatrzona w kompletny 
rząd splatanych oczek zdolnych do prowadzenia sznurówki.

5. Długość worka

Worek ma długość co najmniej 50 oczek.

6. Pas podnoszący

Długość pasa podnoszącego w miejscu mocowania do worka wynosi co najmniej 
tyle, ile długość po rozciągnięciu oczek w obwodzie worka pomnożona przez 
współczynnik 0,6.

7. Pława worka włoka

Pława worka włoka powinna mieć kształt kulisty, średnicę o wielkości maksymalnie 
40 cm i powinna być przymocowana do sznurówki za pomocą liny pławy. Długość liny 
pławy ma być nie mniejsza od dwuipółkrotności pierwiastka kwadratowego głębokości.
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Rysunek 1

Netting twine: 5 mm single or, only in codend, 4 mm double - Tkanina sieciowa: 5 mm dla 
pojedynczego sznurka, jedynie w przypadku worka 4 mm dla sznurka podwójnego.

All meshes turned 90°. Main run of netting yarn parallel to longitudinal axis of trawl - 
Wszystkie oczka obrócone o 90°. Główny kierunek przebiegu sznurka równoległy do osi 
wzdłużnej.

Codend - Worek

Extension piece - Część przedłużona

2 panels of equal dimensions - 2 płaty o identycznym rozmiarze
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Cut: all knots - Cięcie: wszystkie węzły

Circumference 50% of adjoining number of meshes in tapered part of trawl - in the case of 
equal mesh opening of a rear edge of a belly and extension - or according to annex I - Obwód 
50% przylegającej liczby oczek w stożkowej części włoka - w przypadku identycznego 
otwarcia oczek tylnej krawędzi brzucha i przedłużenia - lub zgodnie z załącznikiem I.
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UZASADNIENIE

Rozpatrywany projekt Rozporządzenia Rady wymaga szczególnej uwagi. Dokument bowiem 
stanowi swego rodzaju kodyfikację dotychczasowych regulacji sprzyjających zachowaniu 
zasobów połowowych akwenu bałtyckiego poprzez zastosowanie odpowiednich środków 
technicznych. Porządkuje przepisy wypracowywane przed 2004 r., czyli przed akcesją „nowej 
dziesiątki” do UE. Szerokie negocjacje, jakie toczyły się nad tą regulacją właśnie w roku 
2004, objęły więc przede wszystkim kraje „starej piętnastki”. Ewentualny udział w 
ówczesnych dyskusjach innych zainteresowanych krajów europejskich miał ograniczony 
zasięg, ponieważ nie mogła uczestniczyć w nich, siłą rzeczy, nowa reprezentacja 
parlamentarna. 
W taki sposób przygotowywany dokument trafił jednak do PE nowej edycji, powiększonego o 
ową „dziesiątkę”. Oznaczało to w praktyce, że obok czterech dotychczas koegzystujących w 
ramach UE bałtyckich partnerów pojawili się czterej następni (bezpośrednio przy tym 
sąsiadujący z pozostającą poza zintegrowanymi strukturami Rosją). Wobec specyficznego 
charakteru środowiska naturalnego Bałtyku, istotnych odrębności pomiędzy jego zachodnią i 
wschodnią częścią głos nowych krajów w sprawie analizowanego Rozporządzenia musiał po 
prostu mocno zaistnieć. Sprawozdawca tematu, eurodeputowany reprezentujący region 
południowej części Bałtyku, stanął przed niezmiernie trudnym zadaniem, rozpatrzenia 
licznych propozycji konkretnych poprawek, mniej czy bardziej sprecyzowanych sugestii. 
Stanął, co gorsza, przed koniecznością zestawienia tych opinii z wypracowanym jeszcze w 
latach dziewięćdziesiątych stanowiskiem kolegów posłów z Komisji Rybołówstwa PE. Wielu 
nadal pracuje w naszej Komisji.
Generalnie biorąc, autorzy Rozporządzenia koncentrują się na uproszczeniu dotychczasowych 
regulacji przez zmniejszenie zestawu sprzętu połowowego, harmonizacji dat okresów 
ochronnych i minimalnych wielkości wyładunków ryb. Istnieje uzasadniona przesłanka do 
stwierdzenia, że swoje konsultacje z nowymi krajami zawężano głównie do administracji 
rybackiej. Poseł –sprawozdawca uznał natomiast za konieczne włączenie do tych konsultacji 
środowisk rybackich i przetwórczych. Wielokrotnie ponawiane ekspertyzy w tych 
środowiskach wniosły dość ostry obraz stanowiska rybaków z południowego Bałtyku; część 
propozycji Rozporządzenia zdecydowanie odrzucano. 
Sugestie Komisji Rybołówstwa PE szły z kolei, jak się wydaje, w kierunku adaptacji w 
bałtyckich realiach urządzeń sprawdzających się w innych środowiskach morskich. Ta 
słuszna w swym ogólnym założeniu teza budzi jednak w niektórych przypadkach poważne 
wątpliwości, niesie niekiedy zbyt dotkliwe dla rybaków (i nie w pełni usprawiedliwione) 
propozycje rozwiązań. Stawała się tym samym źródłem rozbieżności interpretacyjnych, 
kontestacji, wręcz znamion konfliktu pomiędzy starymi a nowymi krajami unijnymi.
Konsekwentne pozostawanie obu stron na swoich pozycjach znalazło niestety swoje 
odzwierciedlenie w zgłoszonych przez sprawozdawcę poprawkach do Rozporządzenia 
przedstawionych na posiedzeniu Komisji Rybołówstwa w dniu 11 lipca 2005 r.: niektóre 
artykuły lub ich podpunkty zostały jednoznacznie zakwestionowane. Kontrowersja, mimo że 
nieuzewnętrzniona dostatecznie w trakcie oficjalnej dyskusji, stała się faktem; tak w każdym 
bądź razie odebrał tę sytuację sprawozdawca.
Po tym posiedzeniu przyszedł czas na poprawki innych posłów i autopoprawki reportera, 
przyszedł również czas na poszukiwanie końcowych, satysfakcjonujących rozstrzygnięć. 
Wznowione teraz negocjacje otworzyły na szczęście pewne możliwości rozwiązania 
zasadniczych kwestii spornych. Pozwoliły sprawozdawcy i jego doradcom – przy 
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poszanowaniu głównych intencji autorów Rozporządzenia oraz bezpośrednio 
zainteresowanych bałtyckich środowisk rybackich – wydobyć z niektórych artykułów ich 
niejako elastycznego przesłania, inspiracji do ponownego ich odczytania. Umożliwiły 
również podjęcie nowej próby wyjścia naprzeciw oczekiwań wielu kolegów posłów.
Niewątpliwą słabością Rozporządzenia okazał się brak definicji często przywoływanego w 
kolejnych artykułach przedłużacza. Mankament ten wytknięty został w trakcie posiedzeń 
Komisji Rybołówstwa PE. Dobrze, że autorzy dokumentu zdecydowali się na naprawienie 
tego błędu. Sformułowania definicji przedłużacza podjął się także niżej podpisany, traktując 
go przede wszystkim jako część trału zwiększającą pojemność worka. Zabieg ten stworzył 
automatycznie korzystniejszy kontekst dla wielu zapisów Rozporządzenia odnoszących się do 
przedłużacza, uwolnił je od kontrowersyjnej wymowy. Dzięki temu zrezygnowano w ogóle z 
poprawki 16, a restrykcyjne poprawki 3, 4, 5, 6 i 7 zostały złagodzone: sprowadzono je do 
drobnych modyfikacji odpowiednich propozycji Rozporządzenia. Tym samym, tak 
niepokojący całe środowisko rybackie „restrykcyjny” art. 6 nabiera innego sensu, staje się 
mniej „dokuczliwy”. Przy okazji dodajmy, że sprawozdawca uznał również za możliwe 
wycofanie swoich poprawek: 12, 13, 14 i 17.
Świadomość wznowienia przez KE i Radę intensywnych prac nad udoskonaleniem 
Rozporządzenia, uzyskanych już efektów (m.in. dzięki uwzględnieniu krytycznych uwag 
Komisji Rybołówstwa PE), pozwoliła sprawozdawcy na ponowne odniesienie się do kwestii, 
które wywoływały dotychczas najwięcej dyskusji. W Komisji Rybołówstwa PE szczególne 
kontrowersje budziła, zgłaszana przez reportera, poprawka do art. 12. Za usprawiedliwioną 
należy uznać opinię, że pławnice łososiowe stosowane w południowej części Bałtyku 
stanowią minimalne zagrożenie dla morświnów, które występują tu jedynie śladowo. Prawdą 
jest również i to, że zalecana w rozporządzeniu (i zgodna z wcześniejszymi postanowieniami 
Komisji Rybołówstwa PE) decyzja o likwidacji tych urządzeń pozbawi możliwości łowienie 
łososia około 60. polskich armatorów. Niepokojące jednak komunikaty z ostatnich dni, 
mówiące o zmniejszaniu się populacji morświnów, nakazują zachowanie szczególnej 
roztropności, konieczność naprawdę wnikliwego zbadania tego problemu.
W autopoprawce sprawozdawca starał się zatem uwzględnić intencje autorów tego artykułu. 
Troska o uzasadnione obawy rybaków bałtyckich co do dalszych ich losów każe jednak 
podjąć jakieś działania zaradcze, a zwłaszcza przystąpienie do intensywnych prób ustalenia 
stanu faktycznego. Zaleca się mianowicie przeprowadzenie do dnia 1 stycznia 2008 r. 
ewaluacji skutków stosowania pławnic i innych narzędzi oplątujących w odniesieniu do 
ssaków morskich. W zależności od wyników tej gruntownej oceny podjęte zostaną ostateczne 
decyzje w sprawie dalszego stosowania, względnie wycofania pławnic. 
Zarysowuje się także możliwość kompromisowego rozwiązania problemu sprzętu dla połowu 
dorsza. KE i Rada zdają się coraz bardziej skłaniać ku możliwości stosowania, obok 
zalecanego w Rozporządzeniu okna wyjściowego (dla młodego narybku) typu BACOMA, 
również już sprawdzonego worka T-90. Do stosownej autopoprawki załączono specyfikację 
techniczną tego urządzenie w przeświadczeniu, że propozycja ta znajdzie również poparcie 
naszej Komisji.
Reasumując należy podkreślić, że projekt Rozporządzenia Rady, datowany na 14 marca 2005 
r., znajduje się w fazie intensywnych przeróbek. Po zakończeniu podstawowych prac przez 
KE do prac modyfikacyjnych przystąpiła Rada, która prowadzi szerokie negocjacje z 
zainteresowanymi krajami. Opinia Komisji Rybołówstwa PE będzie miała kluczowe 
znaczenie dla dalszych prac nad tym dokumentem; wskazany byłby również dalszy udział 
europarlamentarzystów w prowadzonych konsultacjach. Powtórzmy na koniec, że waga 
rozpatrywanego dokumentu, jego specjalny charakter oraz znaczenie dla rozwoju 
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rybołówstwa bałtyckiego (zwłaszcza zachowania zasobów połowowych) wymagają 
gruntownego rozpoznania problemu, rozwagi w ferowaniu ostatecznych rozstrzygnięć. 
Rozstrzygnięć, które przydatne będą tylko wówczas, gdy kompetentnie zdefiniują „literę i 
ducha” bałtyckich realiów.
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