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22.4.2015 A8-0128/54 

Poprawka  54 

Linnéa Engström 

w imieniu grupy Verts/ALE 
Anja Hazekamp 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz 
połowów eksploatujących te zasoby 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Właściwe jest ustanowienie planu 
połowów wielogatunkowych z 
uwzględnieniem dynamiki między stadami 
dorsza, śledzia i szprota, a takŜe biorąc pod 
uwagę gatunki wchodzące w skład 
przyłowów połowów z tych stad, a 
mianowicie bałtyckich stad gładzicy, 
nagłada, storni i turbota. Celem tego planu 
powinno być ukierunkowanie na 
osiągnięcie i utrzymanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu odnośnych 
stad. 

(8) Ostatecznym celem jest ustanowienie 
planu połowów wielogatunkowych z 
uwzględnieniem dynamiki między stadami 
dorsza, śledzia i szprota, a takŜe biorąc pod 
uwagę gatunki wchodzące w skład 
przyłowów połowów z tych stad, a 
mianowicie bałtyckich stad gładzicy, 
nagłada, storni i turbota. Celem tego planu 
powinno być przywrócenie, osiągnięcie i 
utrzymanie populacji odnośnych gatunków 
powyŜej poziomów pozwalających uzyskać 
maksymalny podtrzymywalny połów, 
zmniejszając w miarę moŜliwości wpływ 
na inne gatunki, takie jak ptaki i ssaki 
morskie, oraz na szerzej pojęte środowisko 
morskie, zgodnie z art. 2 ust. 2 
rozporządzenia (UE) 1380/2013. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/55 

Poprawka  55 

Linnéa Engström 

w imieniu grupy Verts/ALE 
Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz 
połowów eksploatujących te zasoby 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Plan powinien równieŜ mieć 
zastosowanie do gładzicy, storni, turbota i 
nagłada w podrejonach ICES 22–32 
złowionych podczas połowów ze stad, o 
których mowa. 

2. Niniejsze rozporządzenie przewiduje 
takŜe środki w zakresie przyłowów 
gładzicy, storni, turbota i nagłada oraz w 
zakresie przypadkowego schwytania 
ptaków morskich i ssaków morskich, w 
podrejonach ICES 22–32, które mają 
zastosowanie w odniesieniu do połowów 
ze stad, o których mowa w ust. 1. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/56 

Poprawka  56 

Linnéa Engström 

w imieniu grupy Verts/ALE 
Ulrike Rodust 

w imieniu grupy S&D 
 
Sprawozdanie A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz 
połowów eksploatujących te zasoby 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zapewnienia ochrony stad gładzicy, 
nagłada, storni i turbota zgodnie z zasadą 
ostroŜnego zarządzania zasobami. 

b) zapewnienia ochrony stad gładzicy, 
nagłada, storni i turbota powyŜej poziomów 
pozwalających uzyskać maksymalny 
podtrzymywalny połów. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/57 

Poprawka  57 

Linnéa Engström 

w imieniu grupy Verts/ALE 
Marco Affronte 

w imieniu grupy EFDD 
 
Sprawozdanie A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz 
połowów eksploatujących te zasoby 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Docelowe wartości śmiertelności 
połowowej zostaną osiągnięte do roku 
2015 i utrzymane w odniesieniu do stad, o 
których mowa w następującym zakresie: 

1. Docelowe wartości śmiertelności 
połowowej powinny uwzględniać 
najnowsze opinie naukowe i zostać 
osiągnięte – tam gdzie jest to moŜliwe – do 
roku 2015 oraz w stopniowy, narastający 
sposób najpóźniej do 2020 r., a następnie 
utrzymane na tym poziomie w odniesieniu 
do stad, o których mowa. Śmiertelność 
połowowa dla odnośnych stad jest 
ustalana w następującym zakresie: 

Stado Docelowy 
wskaźnik 
śmiertelności 
połowowej 

Stado Wskaźnik 
docelowej 
śmiertelności 
połowowej 

Stado dorsza 
atlantyckiego w 
zachodniej części 
Morza 
Bałtyckiego 

0.23-0.29 Stado dorsza 
atlantyckiego w 
zachodniej części 
Morza 
Bałtyckiego 

0 do 0.26 

Stado dorsza 
atlantyckiego we 
wschodniej części 
Morza 
Bałtyckiego 

0.41-0.51 Stado dorsza 
atlantyckiego we 
wschodniej części 
Morza 
Bałtyckiego 

0 do wartości 
śmiertelności 
połowowej 
maksymalnego 
podtrzymywlaneg
o połowu 

Stado śledzia 0.23-0.29 Stado śledzia 0 do 0.22 
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atlantyckiego w 
centralnej części 
Morza 
Bałtyckiego 

atlantyckiego w 
centralnej części 
Morza 
Bałtyckiego 

Stado śledzia 
atlantyckiego w 
Zatoce Ryskiej 

0.32-0.39 Stado śledzia 
atlantyckiego w 
Zatoce Ryskiej 

0 do 0.32 

Stado śledzia 
atlantyckiego w 
Morzu Botnickim 

0.13-0.17 Stado śledzia 
atlantyckiego w 
Morzu Botnickim 

0 do 0.12 

Stado śledzia 
atlantyckiego w 
Zatoce Botnickiej 

Nie określono Stado śledzia 
atlantyckiego w 
Zatoce Botnickiej 

0 do wartości 
śmiertelności 
połowowej 
maksymalnego 
podtrzymywalneg
o połowu 

Stado śledzia 
atlantyckiego w 
zachodniej części 
Morza 
Bałtyckiego 

0.25-0.31 Stado śledzia 
atlantyckiego w 
zachodniej części 
Morza 
Bałtyckiego 

0 do 0.32 

Stado szprota w 
Morzu Bałtyckim 

0.26-0.32 Stado szprota w 
Morzu Bałtyckim 

0 do 0.26 

 Śmiertelność połowowa powinna być 
wyznaczona na poziomie 0,8 x FMSY. 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

We wniosku COM wartości w art. 4 miały charakter szacunkowy, w oczekiwaniu na aktualne 

dane z procedury ustalania wartości odniesienia przeprowadzanej przez ICES. ICES 

opublikował ostateczne dane w dniu 31 marca 2015 r., tak więc ta poprawka wprowadza 

nowe wartości ICES w wieloletnim planie, zgodnie z ustaleniami komisji PECH, które 

zapadły podczas głosowania. 
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22.4.2015 A8-0128/58 

Poprawka  58 

Linnéa Engström 

w imieniu grupy Verts/ALE 
Anja Hazekamp 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz 
połowów eksploatujących te zasoby 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy) 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Uprawnienia do połowów są określane 
w taki sposób, Ŝe prawdopodobieństwo 
przekroczenia wartości śmiertelności 
połowowej maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu znajdujących 
się w tabeli w ust. 1 wynosi mniej niŜ 5%. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/59 

Poprawka  59 

Linnéa Engström 

w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Sprawozdanie A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz 
połowów eksploatujących te zasoby 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy) 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. JeŜeli biomasa na dany rok 
któregokolwiek ze stad, o których mowa, 
spadnie poniŜej poziomów określonych w 
poniŜszej tabeli, podejmuje się 
odpowiednie środki w celu wstrzymania 
ukierunkowanych połowów w odniesieniu 
do danego stada: 

 Stado Poziom 
minimalny 
biomasy (w 
tonach) 

 Stado dorsza 
atlantyckiego w 
zachodniej części 
Morza Bałtyckiego 

26 000 

 Stado dorsza 
atlantyckiego we 
wschodniej części 
Morza Bałtyckiego 

63 000 

 Stado śledzia 
atlantyckiego w 
centralnej części 
Morza Bałtyckiego 

430 000 

 Stado śledzia 
atlantyckiego w 
Zatoce Ryskiej 

Nie 
określono 
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 Stado śledzia 
atlantyckiego w 
Morzu Botnickim 

Nie 
określono 

 Stado śledzia 
atlantyckiego w 
Zatoce Botnickiej 

Nie 
określono 

 Stado śledzia 
atlantyckiego w 
zachodniej części 
Morza Bałtyckiego 

90 000 

 Stado szprota w 
Morzu Bałtyckim 

410 000 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wartości w tabeli odpowiadają wartościom określonym przez ICES jako minimalny poziom 

biomasy, poniŜej którego zagroŜona jest zdolność reprodukcyjna stada, a zatem stada są 

uzupełniane w wolniejszym tempie. Aby zapewnić szybsze tempo uzupełniania naleŜy 

wstrzymać ukierunkowane połowy aŜ do odbudowania danego stada. 
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22.4.2015 A8-0128/60 

Poprawka  60 

Linnéa Engström 

w imieniu grupy Verts/ALE 
Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz 
połowów eksploatujących te zasoby 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. JeŜeli opinia naukowa wskazuje, Ŝe 
zachowanie któregokolwiek ze stad 
gładzicy, storni, turbota i nagłada w Morzu 
Bałtyckim jest zagroŜone, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 15, które 
dotyczą szczególnych środków ochrony w 
odniesieniu do zagroŜonego stada i w 
odniesieniu do kaŜdej z poniŜszych kwestii: 

1. JeŜeli opinia naukowa wskazuje, Ŝe 
zachowanie któregokolwiek ze stad 
gładzicy, storni, turbota i nagłada w Morzu 
Bałtyckim jest zagroŜone, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 15, które 
dotyczą szczególnych środków ochrony w 
odniesieniu do przyłowów gładzicy, storni, 
turbota i nagłada oraz w celu 
ograniczenia do minimum przypadkowego 
chwytania ptaków i ssaków morskich i w 
odniesieniu do następujących środków 
technicznych: 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/61 

Poprawka  61 

Linnéa Engström 

w imieniu grupy Verts/ALE 
Anja Hazekamp, Marisa Matias 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz 
połowów eksploatujących te zasoby 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja zapewnia przeprowadzenie oceny 
wpływu tego planu na stada objęte 
niniejszym rozporządzeniem oraz na 
połowy eksploatujące te zasoby, w 
szczególności w celu uwzględnienia zmian 
opinii naukowych, po sześciu latach od 
wejścia w Ŝycie planu, a następnie co sześć 
lat. Komisja przedstawia wyniki tej oceny 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

Komisja zapewnia przeprowadzenie oceny 
wpływu tego planu na stada objęte 
niniejszym rozporządzeniem oraz na 
połowy eksploatujące te zasoby, a takŜe na 
ptaki i ssaki morskie, w szczególności w 
celu uwzględnienia zmian opinii 
naukowych, po sześciu latach od wejścia w 
Ŝycie planu, a następnie co sześć lat. 
Komisja przedstawia wyniki tej oceny 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/62 

Poprawka  62 

Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz 
połowów eksploatujących te zasoby 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – nagłówek 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Środki w przypadku zagroŜenia dla 
gładzicy, storni, turbota i nagłada 

Techniczne środki ochronne w 
odniesieniu do gładzicy, storni, turbota i 
nagłada oraz przypadkowych przyłowów 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/63 

Poprawka  63 

Marco Affronte 

w imieniu grupy EFDD 
Anja Hazekamp 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz 
połowów eksploatujących te zasoby 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Plan ma na celu przyczynienie się do 
realizacji celów wspólnej polityki 
rybołówstwa, o których mowa w art. 2 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, a w 
szczególności: 

1. Plan ma zapewnić osiągnięcie celów 
wspólnej polityki rybołówstwa, o których 
mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) 
nr 1380/2013 oraz w dyrektywie 
ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w 
dziedzinie polityki środowiska morskiego 
2008/56/WE, a w szczególności: 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/64 

Poprawka  64 

Marco Affronte 

w imieniu grupy EFDD 
Anja Hazekamp 

w imieniu grupy GUE/NGL 
Linnéa Engström 

w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Sprawozdanie A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz 
połowów eksploatujących te zasoby 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, 
prowadzą do osiągnięcia celów 
określonych w art. 3, a w szczególności 
ochrony niedojrzałych organizmów 
morskich lub ryb odbywających tarło. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, 
prowadzą do osiągnięcia celów 
określonych w art. 3, a w szczególności 
ochrony niedojrzałych organizmów 
morskich i ryb odbywających tarło oraz 
mają być spójne z prawodawstwem Unii w 
dziedzinie ochrony środowiska, zgodnie z 
art. 3a, a takŜe zapewnić minimalizowanie 
negatywnych skutków działalności 
połowowej dla ekosystemu morskiego, 
takich jak przypadkowe chwytanie ptaków 
i ssaków morskich. 

Or. en 

 
 


