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10.1.2018 A8-0381/307 

Poprawka  307 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków 

technicznych 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Należy zakazać stosowania 

niektórych destrukcyjnych narzędzi lub 

metod połowów, które wykorzystują 

materiały wybuchowe, trucizny, substancje 

oszałamiające, prąd elektryczny, młoty 

pneumatyczne lub inne urządzenia 

uderzające, narzędzi ciągnionych i 

chwytaków do zbierania korala 

czerwonego lub innego rodzaju korala i 

gatunków koralowatych oraz niektórych 

kusz z wyjątkiem szczególnego przypadku 

włoka wytwarzającego impulsy 

elektryczne, który może być używany pod 

pewnymi ścisłymi warunkami. 

(11) Należy zakazać stosowania 

niektórych destrukcyjnych narzędzi lub 

metod połowów, które wykorzystują 

materiały wybuchowe, trucizny, substancje 

oszałamiające, prąd elektryczny, młoty 

pneumatyczne lub inne urządzenia 

uderzające, narzędzi ciągnionych i 

chwytaków do zbierania korala 

czerwonego lub innego rodzaju korala i 

gatunków koralowatych oraz niektórych 

kusz. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Wyładowania elektryczne nie są selektywne i ogłuszają bez wyjątku wszystkie gatunki 

znajdujące się w pobliżu, w tym młode osobniki. Rybacy w północnej Francji stwierdzają, że 

statki wyposażone we włok elektryczny niebezpiecznie zmniejszają zasoby soli na obszarach, 

gdzie prowadzone są tego rodzaju połowy. 
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10.1.2018 A8-0381/308 

Poprawka  308 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków 

technicznych 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 32 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) Na podstawie naukowej oceny 

wpływu narzędzi innowacyjnych, 

należycie ocenionego przez STECF, 

stosowanie lub rozszerzone stosowanie 

nowatorskich narzędzi, takich jak włok 

wytwarzający impulsy elektryczne, 

mogłoby zostać uwzględnione jako jedna z 

możliwości we wspólnych zaleceniach 

regionalnych grup państw członkowskich. 

Stosowanie innowacyjnych narzędzi 

połowowych nie powinno być dozwolone, 

jeżeli ocena naukowa wskazuje, że ich 

stosowanie będzie prowadzić do 

negatywnego wpływu na wrażliwe 

siedliska i gatunki niebędące gatunkami 

docelowymi. 

(32) Na podstawie naukowej oceny 

wpływu narzędzi innowacyjnych, 

należycie ocenionego przez STECF, 

stosowanie lub rozszerzone stosowanie 

nowatorskich narzędzi, z wyjątkiem włoka 

wytwarzającego impulsy elektryczne, 

którego należy zabronić, mogłoby zostać 

uwzględnione jako jedna z możliwości we 

wspólnych zaleceniach regionalnych grup 

państw członkowskich. Stosowanie 

innowacyjnych narzędzi połowowych nie 

powinno być dozwolone, jeżeli ocena 

naukowa wskazuje, że ich stosowanie 

będzie prowadzić do negatywnego wpływu 

na wrażliwe siedliska i gatunki niebędące 

gatunkami docelowymi. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Wyładowania elektryczne nie są selektywne i ogłuszają bez wyjątku wszystkie gatunki 

znajdujące się w pobliżu, w tym młode osobniki. Rybacy w północnej Francji stwierdzają, że 

statki wyposażone we włok elektryczny niebezpiecznie zmniejszają zasoby soli na obszarach, 

gdzie prowadzone są tego rodzaju połowy. 
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10.1.2018 A8-0381/309 

Poprawka  309 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków 

technicznych 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 39 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(39) W celu zapewnienia jednolitych 

warunków wykonywania przepisów 

niniejszego rozporządzenia należy 

powierzyć Komisji uprawnienia 

wykonawcze w odniesieniu do: określenia 

specyfikacji urządzeń ograniczających 

zużycie i rozrywanie się, zwiększających 

lub ograniczających uciekanie połowów w 

przedniej części narzędzi ciągnionych, 

określenia specyfikacji urządzeń 

selektywnych mocowanych do określonych 

narzędzi podstawowych, określenia 

specyfikacji włoka wytwarzającego 

impulsy elektryczne, ograniczeń 

dotyczących budowy oraz środków 

kontroli i monitorowania przyjmowanych 

przez państwo członkowskie bandery, 

ustanowienia przepisów dotyczących 

środków kontroli i monitorowania 

przyjmowanych przez państwo 

członkowskie bandery w przypadku 

wykorzystywania narzędzi statycznych na 

głębokości od 200 do 600 metrów, 

określenia szczegółowych przepisów 

dotyczących środków kontroli i 

monitorowania w odniesieniu do 

niektórych obszarów zamkniętych lub 

objętych ograniczeniami dostępu oraz 

określenia szczegółowych przepisów 

(39) W celu zapewnienia jednolitych 

warunków wykonywania przepisów 

niniejszego rozporządzenia należy 

powierzyć Komisji uprawnienia 

wykonawcze w odniesieniu do: określenia 

specyfikacji urządzeń ograniczających 

zużycie i rozrywanie się, zwiększających 

lub ograniczających uciekanie połowów w 

przedniej części narzędzi ciągnionych, 

określenia specyfikacji urządzeń 

selektywnych mocowanych do określonych 

narzędzi podstawowych, zakazu 

stosowania włoka wytwarzającego impulsy 

elektryczne, ograniczeń dotyczących 

budowy oraz środków kontroli i 

monitorowania przyjmowanych przez 

państwo członkowskie bandery, 

ustanowienia przepisów dotyczących 

środków kontroli i monitorowania 

przyjmowanych przez państwo 

członkowskie bandery w przypadku 

wykorzystywania narzędzi statycznych na 

głębokości od 200 do 600 metrów, 

określenia szczegółowych przepisów 

dotyczących środków kontroli i 

monitorowania w odniesieniu do 

niektórych obszarów zamkniętych lub 

objętych ograniczeniami dostępu oraz 

określenia szczegółowych przepisów 
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dotyczących charakterystyki sygnału i 

stosowania urządzeń służących do 

odstraszenia waleni od sieci stawnych i 

metod stosowanych w celu 

zminimalizowania przyłowów ptaków 

morskich i gadów morskich. Uprawnienia 

te powinny być wykonywane zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201122.  

dotyczących charakterystyki sygnału i 

stosowania urządzeń służących do 

odstraszenia waleni od sieci stawnych i 

metod stosowanych w celu 

zminimalizowania przyłowów ptaków 

morskich i gadów morskich. Uprawnienia 

te powinny być wykonywane zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201122. 

__________________ __________________ 

22 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 

dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

kontroli przez państwa członkowskie 

wykonywania uprawnień wykonawczych 

przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 

13). 

22 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 

dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

kontroli przez państwa członkowskie 

wykonywania uprawnień wykonawczych 

przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 

13). 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Wyładowania elektryczne nie są selektywne i ogłuszają bez wyjątku wszystkie gatunki 

znajdujące się w pobliżu, w tym młode osobniki. Rybacy w północnej Francji stwierdzają, że 

statki wyposażone we włok elektryczny niebezpiecznie zmniejszają zasoby soli na obszarach, 

gdzie prowadzone są tego rodzaju połowy. 
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10.1.2018 A8-0381/310 

Poprawka  310 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków 

technicznych 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit 1 – punkt 16 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) „włok wytwarzający impulsy 

elektryczne” oznacza technikę połowową, 

która wykorzystuje pole elektryczne do 

połowu ryb. Włok wytwarzający impulsy 

elektryczne posiada szereg elektrod 

przymocowanych do narzędzia w kierunku 

ciągnienia, które emitują krótkie impulsy 

elektryczne; 

(16) „włok wytwarzający impulsy 

elektryczne” oznacza zakazaną technikę 

połowową, która wykorzystuje pole 

elektryczne do połowu ryb. Włok 

wytwarzający impulsy elektryczne posiada 

szereg elektrod przymocowanych do 

narzędzia w kierunku ciągnienia, które 

emitują krótkie impulsy elektryczne; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Wyładowania elektryczne nie są selektywne i ogłuszają bez wyjątku wszystkie gatunki 

znajdujące się w pobliżu, w tym młode osobniki. Rybacy w północnej Francji stwierdzają, że 

statki wyposażone we włok elektryczny niebezpiecznie zmniejszają zasoby soli na obszarach, 

gdzie prowadzone są tego rodzaju połowy.
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10.1.2018 A8-0381/311 

Poprawka  311 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków 

technicznych 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) prądu elektrycznego z wyjątkiem 

użycia włoka wytwarzającego impulsy 

elektryczne określonego w art. 24 część E 

załącznika V; 

b) prądu elektrycznego, w tym użycia 

włoka wytwarzającego impulsy 

elektryczne określonego w art. 24 część E 

załącznika V; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Wyładowania elektryczne nie są selektywne i ogłuszają bez wyjątku wszystkie gatunki 

znajdujące się w pobliżu, w tym młode osobniki. Rybacy w północnej Francji stwierdzają, że 

statki wyposażone we włok elektryczny niebezpiecznie zmniejszają zasoby soli na obszarach, 

gdzie prowadzone są tego rodzaju połowy. 
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10.1.2018 A8-0381/312 

Poprawka  312 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków 

technicznych 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Przedkładając wspólne zalecenia 

zgodnie z art. 19 w celu zezwolenia na 

stosowanie lub rozszerzenie stosowania w 

określonym basenie morskim 

innowacyjnych narzędzi połowowych, w 

tym wytwarzającego impulsy elektryczne 

włoka opisanego w części E załącznika V, 

państwa członkowskie przedstawiają ocenę 

prawdopodobnego wpływu użycia takich 

narzędzi połowowych na gatunki docelowe 

i na wrażliwe gatunki i siedliska. 

1. Przedkładając wspólne zalecenia 

zgodnie z art. 19 w celu zezwolenia na 

stosowanie lub rozszerzenie stosowania w 

określonym basenie morskim 

innowacyjnych narzędzi połowowych, z 

wyjątkiem wytwarzającego impulsy 

elektryczne włoka, którego stosowanie 

pozostaje zakazane, opisanych w części E 

załącznika V, państwa członkowskie 

przedstawiają ocenę prawdopodobnego 

wpływu użycia takich narzędzi 

połowowych na gatunki docelowe i na 

wrażliwe gatunki i siedliska. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Wyładowania elektryczne nie są selektywne i ogłuszają bez wyjątku wszystkie gatunki 

znajdujące się w pobliżu, w tym młode osobniki. Rybacy w północnej Francji stwierdzają, że 

statki wyposażone we włok elektryczny niebezpiecznie zmniejszają zasoby soli na obszarach, 

gdzie prowadzone są tego rodzaju połowy. 
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10.1.2018 A8-0381/313 

Poprawka  313 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków 

technicznych 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik V – część B – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Na Morzu Północnym oraz w cieśninach 

Skagerrak i Kattegat stosuje się 

następujące wielkości oczek worka włoka:  

Na Morzu Północnym oraz w cieśninach 

Skagerrak i Kattegat stosuje się 

następujące wielkości oczek worka włoka, 

z wyjątkiem połowów za pomocą włoka 

wytwarzającego impulsy elektryczne, które 

pozostają zakazane: 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Wyładowania elektryczne nie są selektywne i ogłuszają bez wyjątku wszystkie gatunki 

znajdujące się w pobliżu, w tym młode osobniki. Rybacy w północnej Francji stwierdzają, że 

statki wyposażone we włok elektryczny niebezpiecznie zmniejszają zasoby soli na obszarach, 

gdzie prowadzone są tego rodzaju połowy. 
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10.1.2018 A8-0381/314 

Poprawka  314 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków 

technicznych 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik V – część B – śródtytuł 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wykorzystanie włoków wytwarzających 

impulsy elektryczne w rejonach ICES IVb 

i IVc 

skreśla się 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Wyładowania elektryczne nie są selektywne i ogłuszają bez wyjątku wszystkie gatunki 

znajdujące się w pobliżu, w tym młode osobniki. Rybacy w północnej Francji stwierdzają, że 

statki wyposażone we włok elektryczny niebezpiecznie zmniejszają zasoby soli na obszarach, 

gdzie prowadzone są tego rodzaju połowy. 
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10.1.2018 A8-0381/315 

Poprawka  315 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków 

technicznych 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik V – część E – śródtytuł 1 – akapit 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Nie naruszając przepisów art. 13, połowy 

za pomocą włoka wytwarzającego impulsy 

elektryczne są dozwolone w rejonach 

ICES IVb i IVc na warunkach 

określonych zgodnie z art. 27 ust. 1 akapit 

drugi niniejszego rozporządzenia, 

dotyczących cech wykorzystywanego 

impulsu oraz kontrolnych środków 

monitorowania stosowanych na południe 

od loksodromy łączącej następujące 

punkty, mierzone zgodnie z układem 

współrzędnych WGS 84: 

skreśla się 

– punkt na wschodnim wybrzeżu 

Zjednoczonego Królestwa na 

55°szerokości geograficznej północnej  

 

– na wschód do punktu o 

współrzędnych 55° szerokości 

geograficznej północnej i 5° długości 

geograficznej wschodniej 

 

– na północ do 56° długości 

geograficznej północnej 

 

– na wschód do punktu na 

zachodnim wybrzeżu Danii na 56° 

szerokości geograficznej północnej. 

 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Wyładowania elektryczne nie są selektywne i ogłuszają bez wyjątku wszystkie gatunki 

znajdujące się w pobliżu, w tym młode osobniki. Rybacy w północnej Francji stwierdzają, że 

statki wyposażone we włok elektryczny niebezpiecznie zmniejszają zasoby soli na obszarach, 

gdzie prowadzone są tego rodzaju połowy. 

 

 

 


