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POPRAWKI 001-006  
Poprawki złożyła Komisja Rybołówstwa 

 

Sprawozdanie 

Werner Kuhn A8-0376/2016 

Parametry statków rybackich 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Poprawka   1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Niezbędne jest używanie takich 

samych zasad określania parametrów 

statków rybackich w celu ujednolicenia 

warunków prowadzenia działalności w 

ramach Unii . 

(3) Niezbędne jest używanie takich 

samych zasad określania parametrów 

statków rybackich, które muszą być 

zgodne z normami wspólnej polityki 

rybołówstwa, w celu ujednolicenia 

warunków prowadzenia działalności w 

ramach Unii . 

 

Poprawka   2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Z tego powodu należy uwzględnić 

Międzynarodową konwencję o 

pomierzaniu pojemności statków 

podpisaną w Londynie w dniu 23 czerwca 

1969 r. ("konwencja z 1969 r.") i 

Międzynarodową konwencję o 

(5) Z tego powodu należy uwzględnić 

Międzynarodową konwencję o 

pomierzaniu pojemności statków 

podpisaną w Londynie w dniu 23 czerwca 

1969 r. („konwencja z 1969 r.”), 

Międzynarodową konwencję o 
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bezpieczeństwie statków rybackich, 

podpisaną w Torremolinos w dniu 2 

kwietnia 1977 r., obie sporządzone pod 

egidą Międzynarodowej Organizacji 

Morskiej (IMO). 

bezpieczeństwie statków rybackich, 

podpisaną w Torremolinos w dniu 2 

kwietnia 1977 r. oraz Konwencję Narodów 

Zjednoczonych o rybołówstwie i ochronie 

żywych zasobów morza otwartego, 

podpisaną w Genewie w dniu 29 kwietnia 

1958 r. 

 

Poprawka   3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Dla większych statków rybackich o 

długości przekraczającej te parametry 

pożądane jest rozszerzenie charakterystyki 

statków, tak aby uwzględnić pojemność 

ładunkową, pojemność zbiornika paliwa, 

zdolności przetwórcze i wielkość połowu. 

 

Poprawka   4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) W rezolucji Parlamentu 

Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. 

w sprawie łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego i tradycyjnego rybołówstwa 

przybrzeżnego oraz reformy wspólnej 

polityki rybołówstwa wezwano do 

określenia definicji prawnej połowów na 

skalę przemysłową i łodziowego 

rybołówstwa przybrzeżnego w celu 

umożliwienia ich prawnego rozróżnienia. 

Definicja ta powinna obejmować, poza 

takimi cechami, jak długość statku, 

zmienne dotyczące lokalnego zakresu 

działania, roli społecznej w 

społecznościach nadbrzeżnych, wpływu na 

środowisko, zdolności połowowej oraz 

gospodarczej sytuacji przedsiębiorstwa. 
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Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3.  Komisja przyjmuje akty delegowane 

dotyczące niezbędnych zmian dla 

dostosowania wymagań , o których mowa 

w ust. 2 niniejszego artykułu , do postępu 

technicznego, zgodnie z art. 7. 

3.  Komisja przyjmuje akty delegowane 

dotyczące zmiany ust. 2 niniejszego 

artykułu, aby dostosować odniesienie do 

odpowiednich norm międzynarodowych 

ISO do postępu technicznego, zgodnie z 

art. 7. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 5 

ust. 3 powierza się Komisji na czas 

nieokreślony od dnia […]. 

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 5 

ust. 3, powierza się Komisji na okres 

pięciu lat od dnia [wejścia w życie tego 

rozporządzenia]. Komisja sporządza 

sprawozdanie dotyczące przekazania 

uprawnień nie później niż dziewięć 

miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. 

Przekazanie uprawnień zostaje 

automatycznie przedłużone na takie same 

okresy, chyba że Parlament Europejski 

lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 

przed końcem każdego okresu. 

 

 

 


