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11.1.2018 A8-0381/343 

Poprawka  343 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 6 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) W stosownych przypadkach środki 

techniczne powinny mieć zastosowanie do 

połowów rekreacyjnych, które mogą mieć 

istotny wpływ na stada ryb i gatunki 

skorupiaków. 

(6) W stosownych przypadkach środki 

techniczne powinny mieć zastosowanie do 

połowów rekreacyjnych, które mogą mieć 

istotny wpływ na środowisko morskie, stada 

ryb i inne gatunki. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/344 

Poprawka  344 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 6 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Sieci skrzelowych dennych używa 

się w różnych miejscach wzdłuż wybrzeży do 

tzw. połów rekreacyjnych. 

Ssaki morskie, takie jak morświny i foki, 

oraz ptaki morskie zaplątują się w nie i 

giną. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/345 

Poprawka  345 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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. en 
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11.1.2018 A8-0381/346 

Poprawka  346 

Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 4 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 4a 

 Cele społeczno-gospodarcze 

 Aby przy przyjmowaniu i wdrażaniu 

środków technicznych i ochronnych 

uwzględniać cele społeczno-gospodarcze 

art. 2 ust. 5 lit c), f) i i) rozporządzenia 

(UE) nr 1380/2013, państwo członkowskie 

będzie szeroko stosować środki 

przewidziane w art. 38, 39 i 40 

rozporządzenia (UE) nr 508/2014. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ten artykuł zapewnia odniesienia do EFMR, aby nakłonić państwa członkowskie do 

korzystania ze środków EFMR w celu rekompensaty potrzeb społeczno-gospodarczych przy 

wdrażaniu środków technicznych i dotyczących ochrony środowiska. 
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11.1.2018 A8-0381/347 

Poprawka  347 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 3 – ustęp 2 – litera c a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) zagwarantować, że wpływ 

rybołówstwa na dobrostan zwierząt zostanie 

ograniczony do minimum i w miarę 

możliwości eliminowany;  

Or. en 



 

AM\1143216PL.docx  PE614.331v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

11.1.2018 A8-0381/348 

Poprawka  348 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 – ustęp 1 – punkt 10 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

10) „komitety doradcze” oznaczają 

grupy zainteresowanych stron ustanowione 

w ramach WPRyb, aby wspierać 

wyważoną reprezentację wszystkich 

zainteresowanych stron i przyczynić się do 

osiągnięcia celów WPRyb;  

10) „komitety doradcze” oznaczają 

grupy zainteresowanych stron ustanowione 

w ramach WPRyb, aby wspierać 

wyważoną reprezentację wszystkich 

zainteresowanych stron, w tym osób 

trudniących się rybołówstwem 

tradycyjnym, na niewielką skalę, 

przybrzeżnym i połowami skorupiaków; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/349 

Poprawka  349 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, 

Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/350 

Poprawka  350 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 h a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ha) wszelkiego rodzaju pozostałych 

narzędzi połowowych, które mogą poważnie 

wpłynąć na dobrostan gatunków 

docelowych i gatunków niebędących 

gatunkami docelowymi. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/351 

Poprawka  351 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 10 – ustęp 5 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Aby ograniczyć przyłowy gatunków 

niedocelowych, takich jak morświny, foki i 

ptaki morskie, sieci skrzelowe denne nie 

mogą być już stosowane do połowów 

rekreacyjnych. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/352 

Poprawka  352 

Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 19 – ustęp 4 – litera c 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) stwarzają zachęty dla statków 

rybackich rozmieszczających selektywne 

narzędzia połowowe lub stosujących 

techniki połowowe, które wywierają 

ograniczony wpływ na środowisko poprzez 

przydział uprawnień do połowów. 

c) stwarzają zachęty dla statków 

rybackich rozmieszczających selektywne 

narzędzia połowowe lub stosujących 

techniki połowowe, które wywierają 

ograniczony wpływ na środowisko, w tym 

przez przydział uprawnień do połowów i 

korzystanie ze wsparcia przewidzianego w 

art. 4a. 

Or. en 

Uzasadnienie 

EFMR oferuje finansowe środki wspierające rozwój selektywnych narzędzi połowowych lub 

technik połowowych o ograniczonym wpływie na środowisko. Zawarte w art. 4 odniesienie do 

odpowiednich postanowień rozporządzenia o EFMR zapewnia spójność między wymogami 

różnych regulacji. 

 

 


