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22.10.2018 A8-0310/91 

Poprawka  91 

Linnéa Engström 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi 

sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 9a) „najlepsze dostępne opinie 

naukowe” odnoszą się do publicznie 

dostępnych opinii naukowych, które 

opierają się na najnowszych danych 

naukowych i metodach i które zostały 

wydane lub poddane przeglądowi przez 

niezależny międzynarodowy organ 

naukowy uznany na szczeblu unijnym lub 

międzynarodowym, taki jak Komitet 

Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. 

Rybołówstwa (STECF) i Międzynarodowa 

Rada Badań Morza (ICES), oraz 

spełniają wymogi art. 25 rozporządzenia 

(UE) nr 1380/2013. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Opinie naukowe, które stanowią podstawę decyzji w sprawie zarządzania rybołówstwem, 

muszą opierać się na wynikach prac niezależnych i międzynarodowych podmiotów 

naukowych. 
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22.10.2018 A8-0310/92 

Poprawka  92 

Linnéa Engström 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi 

sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Bez uszczerbku dla przepisów art. 7, 

całkowity dopuszczalny połów dla stad 

homarca w wodach zachodnich może być 

sumą limitów połowowych dla jednostek 

funkcjonalnych oraz dla prostokątów 

statystycznych ICES znajdujących się poza 

jednostkami funkcjonalnymi. 

3. Z zastrzeżeniem art. 7 całkowity 

dopuszczalny połów dla stad homarca w 

wodach zachodnich ustanawia się dla 

każdej jednostki funkcjonalnej wraz z 

przyjęciem środków ochrony określonych 

jednostek funkcjonalnych, o ile jest to 

konieczne. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Najlepsze dostępne opinie naukowe niezależnych międzynarodowych organów naukowych już 

od wielu lat podkreślają znaczenie zarządzania tymi gatunkami kopiącymi w podłożu z 

zastosowaniem jednostek funkcjonalnych. 
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22.10.2018 A8-0310/93 

Poprawka  93 

Linnéa Engström 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi 

sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W przypadku gdy stada będące 

przedmiotem wspólnego zainteresowania są 

eksploatowane również przez państwa 

trzecie, Unia współpracuje z tymi państwami 

trzecimi z myślą o zapewnieniu zarządzania 

tymi stadami w sposób zrównoważony, 

spójny z celami rozporządzenia (UE) 

nr 1380/2013, a w szczególności z jego art. 2 

ust. 2, oraz z niniejszym rozporządzeniem. 

W przypadku braku osiągnięcia formalnego 

porozumienia Unia dokłada wszelkich 

starań, by wypracować wspólne ustalenia 

odnośnie do połowów takich stad w celu 

umożliwienia zrównoważonego zarządzania, 

tym samym promując równe warunki 

działania dla podmiotów gospodarczych 

Unii. 

1. W przypadku gdy stada będące 

przedmiotem wspólnego zainteresowania są 

eksploatowane również przez państwa 

trzecie, Unia współpracuje z tymi państwami 

trzecimi z myślą o zapewnieniu zarządzania 

tymi stadami w sposób zrównoważony, 

spójny z celami rozporządzenia (UE) 

nr 1380/2013, a w szczególności z jego art. 2 

ust. 2, oraz z niniejszym rozporządzeniem. 

W przypadku braku osiągnięcia formalnego 

porozumienia Unia dokłada wszelkich 

starań, by wypracować wspólne ustalenia 

odnośnie do połowów takich stad w celu 

eksploatowania zasobów na poziomie MSY 

najpóźniej do 2020 r. i w latach kolejnych. 

Or. en 
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22.10.2018 A8-0310/94 

Poprawka  94 

Linnéa Engström 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi 

sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Do dnia [five years after the date of 

entry into force of this Regulation] r., 

a następnie co pięć lat, Komisja przedstawia 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie na temat wyników planu i jego 

wpływu na stada, do których ma 

zastosowanie niniejsze rozporządzenie, oraz 

na połowy, w ramach których eksploatowane 

są te zasoby, w szczególności pod kątem 

realizacji celów określonych w art. 3. 

1. Do dnia [pięć lat po wejściu w życie 

niniejszego rozporządzenia] r., a następnie 

co pięć lat, Komisja przedstawia 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie na temat wyników planu 

i jego wpływu na stada, do których ma 

zastosowanie niniejsze rozporządzenie, 

oraz na połowy, w ramach których 

eksploatowane są te zasoby, 

w szczególności pod kątem realizacji 

celów określonych w art. 3, w tym 

odtworzenia stad ryb ponad poziomy 

pozwalające zapewnić maksymalny 

podtrzymywalny połów oraz postępów w 

kierunku osiągnięcia dobrego stanu 

środowiska. Komisja w szczególności 

przedstawia sprawozdania po każdorazowym 

ustaleniu uprawnień do połowów dotyczące 

zgodności tych decyzji z wymogami 

niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 

 

 


