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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 1236/2010 

ustanawiające system kontroli i egzekwowania mający zastosowanie na obszarze 

objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na 

północno-wschodnim Atlantyku 

(COM(2015)0121 – C8-0076/2015 – 2015/0063(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 

(COM(2015)0121), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 

Komisję (C8–0076/2015), 

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 27 

maja 2015 r.1, 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A8-0294/2015), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, przejmując wniosek Komisji; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym 

tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

                                                 
1  Dz.U. C 332 z 8.10.2015, s. 81. 
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UZASADNIENIE 

KONTEKST 

Celem Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-

wschodnim Atlantyku, której jedną z umawiających się stron jest Unia Europejska, jest 

zagwarantowanie długoterminowej ochrony i optymalnego wykorzystania zasobów rybnych 

północno-wschodniego Atlantyku, co przyniesie trwałe korzyści środowiskowe i społeczne. 

Aby zagwarantować stosowanie postanowień tej konwencji i zaleceń przyjętych przez 

Komisję ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC), możliwe jest 

przyjęcie środków dotyczących kontroli i egzekwowania przepisów obejmujących 

przedmiotowe łowiska. 

Rozporządzeniem (UE) nr 1236/2010 dokonano transpozycji do prawa wspólnotowego 

systemu kontroli i egzekwowania przepisów przyjętego przez NEAFC. 

Na swych dorocznych posiedzeniach w latach 2012, 2013, 2014 i 2015 NEAFC przyjęła: 

- zalecenie 15:2013 zmieniające wspomniany system w odniesieniu do przekazywania 

informacji o przeładunku oraz podawania nazwy portu wyładunku; 

- zalecenie 9:2014 zmieniające system odpowiednio w zakresie definicji, szeregu 

przepisów mających zastosowanie do kontroli zagranicznych statków rybackich 

przeprowadzanej przez państwo portu oraz postępowań w sprawie naruszenia przepisów 

prawa; 

- zalecenie 12:2015 zmieniające zalecenie 9:2014 w odniesieniu do art. 22 i 23 systemu 

dotyczących kontroli zagranicznych statków rybackich przeprowadzanej przez państwo 

portu. 

Zalecenia te przyjęto przy pełnym poparciu UE w ramach NEAFC. W interesie UE leży 

zatem, aby zostały one wprowadzone do prawa unijnego w drodze rozporządzenia, którego 

dotyczy wniosek. 

TREŚĆ WNIOSKU 

Celem wniosku jest zmiana rozporządzenia (UE) nr 1236/2010 w celu wprowadzenia do 

prawa unijnego zmian w systemie przyjętych w ramach zaleceń NEAFC 15/2013 i 9/2014 

zmienionych zaleceniem 12/2005, które stało się wiążące dla umawiających się stron 

NEAFC, a więc także dla UE. 

- Główną zmianą wprowadzoną zaleceniem 9/2014 jest dostosowanie systemu do 

przyjętego przez UE w 2011 r. porozumienia FAO o środkach stosowanych przez 

państwo portu w celu zapobiegania, powstrzymywania i eliminowania nielegalnych, 

nieraportowanych i nieuregulowanych połowów. Umawiające się strony uzgodniły, że 

wspomniane zalecenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 r. 

- Druga zmiana, dokonana w drodze zalecenia 15/2013, polega na doprecyzowaniu, że 

statki biorące udział w działaniach przeładunkowych na obszarze podlegającym 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2009/0051(COD)&l=en
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regulacji jako statki odbierające informują o porcie wyładunku, niezależnie od tego, czy 

wyładunek ma się odbyć w porcie położonym w obrębie obszaru objętego konwencją, 

czy poza tym obszarem. 

Zalecenie 12/2015 zmieniające zalecenie 9/2014 w odniesieniu do procedur powiadamiania o 

kontroli zagranicznych statków rybackich przeprowadzanej przez państwo portu w celu ich 

dostosowania do przejścia z systemu opartego na dokumentacji papierowej do nowoczesnych 

aplikacji ICT, prowadzonego przez Sekretarza NEAFC. 

STANOWISKO SPRAWOZDAWCY  

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje transpozycję do prawa UE zaleceń przyjętych w 

ramach NEAFC. 

Główna zmiana w rozporządzeniu nr 1236/2010 dotyczy dostosowania systemu do 

porozumienia FAO o środkach stosowanych przez państwo portu w celu zapobiegania, 

powstrzymywania i eliminowania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych 

połowów. Środki wprowadzone na mocy tej zmiany zagwarantują długoterminową ochronę i 

optymalne wykorzystanie zasobów rybnych północno-wschodniego Atlantyku, co przyniesie 

trwałe korzyści środowiskowe i społeczne. 

Mając na uwadze, że wejście w życie zmienionej wersji zalecenia miało nastąpić do dnia 1 

lipca 2015 r., sprawozdawca postanowił nie proponować poprawek, aby w jak największej 

mierze przyspieszyć proces jego przyjęcia. 

Sprawozdawca pragnie jednak przedstawić dwie krytyczne uwagi odnoszące się zarówno do 

procedury, jak i do treści. 

W odniesieniu do procedury sprawozdawca podkreśla, że Komisja przejawia coraz silniejszą 

tendencję do przedstawiania dwóm współprawodawcom wniosków o transponowanie zaleceń 

organizacji międzynarodowych, przewidując tak krótkie terminy ich przyjęcia, że utrudnia to 

pracę ustawodawczą Parlamentu i Rady, które muszą brać pod uwagę ramy czasowe 

obowiązujące na mocy ich wewnętrznych procedur. Wszystko to szkodzi jakości 

prawodawstwa. 

W odniesieniu do treści omawiany wniosek wprowadza nowe środki, które powinny już być 

włączone do rozporządzenia nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w 

celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa oraz 

rozporządzenia nr 1005/2008 ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania 

nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i 

eliminowania, w związku z którymi Parlament oczekuje od Komisji przedstawienia 

wniosków dotyczących wymaganej zmiany. 
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