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Projekt rezolucji ustawodawczej 

Projekt stanowiska Parlamentu Europejskiego po finalizacji prawno-językowej przez 

służby Parlamentu i Rady brzmi następująco: 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/… 

z dnia ... 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 

ust. 2, 
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uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą2, 

                                                 
1 Opinia z dnia 18 października 2017 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku 

Urzędowym). 
2  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2017. 
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a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W art. 15 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1380/20131 wprowadzono obowiązek wyładunku wszystkich połowów gatunków 

podlegających limitom połowowym, a w Morzu Śródziemnym również połowów 

gatunków podlegających minimalnym rozmiarom (zwany dalej „obowiązkiem 

wyładunku”). 

(2) Plany wieloletnie, o których mowa w art. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, oraz 

plany zarządzania, o których mowa w art. 18 rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1967/20062, mają określać szczegółowe przepisy mające na celu ułatwienie 

wdrożenia obowiązku wyładunku (zwane dalej „planami w zakresie odrzutów”). 

(3) Art. 15 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 stanowi, że w przypadku braku 

planów wieloletnich lub planów zarządzania Komisja może przyjąć plany w zakresie 

odrzutów tymczasowo i na okres nie dłuższy niż trzy lata. 

(4) Doświadczenie pokazało, że przygotowanie i przyjęcie planów wieloletnich lub 

planów zarządzania, które zawierają plany w zakresie odrzutów, trwa dłużej niż 

przewidywano w momencie przyjmowania rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.  

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 

grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające 

rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 

2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).  
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie 

środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza 

Śródziemnego, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 1626/94 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 11). 
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(5) W związku z tym właściwe jest wyznaczenie okresu, podczas którego Komisja może 

przyjmować plany w zakresie odrzutów w przypadku braku planów wieloletnich lub 

planów zarządzania. 

(6) W rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013 należy zatem wprowadzić odpowiednie 

zmiany, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Art. 15 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 otrzymuje brzmienie: 

„6. W przypadku braku przyjęcia planu wieloletniego lub planu zarządzania zgodnie 

z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 dla danego rodzaju rybołówstwa, 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 18 niniejszego rozporządzenia, 

aktów delegowanych zgodnie z art. 46 niniejszego rozporządzenia, określających 

tymczasowo konkretne plany w zakresie odrzutów obejmujące specyfikacje, 

o których mowa w ust. 5 lit. a)–e) niniejszego artykułu, na początkowy okres 

nieprzekraczający trzech lat, który można przedłużyć o kolejny okres maksymalnie 

trzech lat. Państwa członkowskie mogą współpracować zgodnie z art. 18 niniejszego 

rozporządzenia przy opracowywaniu takiego planu z myślą o przyjęciu przez 

Komisję takich aktów lub przedstawieniu przez nią wniosku zgodnie ze zwykłą 

procedurą ustawodawczą.”. 
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Artykuł 2  

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 

państwach członkowskich. 

Sporządzono w ..., 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady 

Przewodniczący Przewodniczący 

 

(Dotyczy wszystkich wersji językowych) 


