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7.11.2018 A8-0337/105 

Poprawka  105 

Marco Affronte 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów 

tych zasobów 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Docelowe wartości śmiertelności 

połowowej dla przedmiotowych stad 

muszą zostać osiągnięte tak szybko, jak to 

możliwe, w sposób progresywny i 

stopniowy, do 2020 r., oraz utrzymane w 

późniejszym okresie w zakresie 

określonym w załączniku I i zgodnie z 

celami ustanowionymi w art. 3 ust. 1. 

1. Zgodnie z art. 16 ust. 4 

rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, gdy 

Rada ustala uprawnienia do połowów dla 

każdego stada, rozpoczynając od roku 

połowowego 2021, zapewnia, by te 

uprawnienia odpowiadały szacunkowej 

biomasie stada powyżej MSY B-

escapement, ale przy ograniczeniu 

umożliwiającym zapewnienie 

śmiertelności połowowej nie wyższej niż 

F-cap. Ilość usuwalnej biomasy stada 

powyżej MSY B-escapement jest ustalana 

co roku przez STECF, tak aby 

dopuszczalne połowy skutkowały 

prawdopodobieństwem spadku biomasy 

stada tarłowego do wartości poniżej Blim 

wynoszącym mniej niż 5 %.  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/106 

Poprawka  106 

Marco Affronte 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów 

tych zasobów 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Jeżeli opinie naukowe wskazują, że 

biomasa stada tarłowego któregokolwiek z 

tych stad spadła poniżej minimalnego 

punktu odniesienia biomasy stada 

tarłowego (Blim) określonego w kolumnie 

B załącznika II do niniejszego 

rozporządzenia, podejmuje się dalsze 

środki zaradcze w celu zapewnienia 

szybkiego przywrócenia przedmiotowego 

stada do poziomów przekraczających 

poziom umożliwiający osiągnięcie MSY. 

Wspomniane środki zaradcze mogą w 

szczególności obejmować, w drodze 

odstępstwa od art. 4 ust. 2 i 4, zawieszenie 

połowów ukierunkowanych na 

przedmiotowe stado i odpowiednie 

ograniczenie uprawnień do połowów. 

3. Jeżeli opinie naukowe wskazują, że 

biomasa stada tarłowego któregokolwiek z 

tych stad spadła poniżej minimalnego 

punktu odniesienia biomasy stada 

tarłowego (Blim), podejmuje się dalsze 

środki zaradcze w celu zapewnienia 

szybkiego przywrócenia przedmiotowego 

stada do poziomów przekraczających 

poziom umożliwiający osiągnięcie MSY 

B-escapement. Wspomniane środki 

zaradcze mogą w szczególności 

obejmować, w drodze odstępstwa od art. 4 

ust. 1, ograniczenie uprawnień do 

połowów wystarczające do odbudowania 

stada do poziomu MSY B-escapement w 

następnym roku lub, jeśli jest to 

konieczne, zawieszenie połowów 

ukierunkowanych na przedmiotowe stado. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/107 

Poprawka  107 

Marco Affronte 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów 

tych zasobów 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Co roku do STECF należy zwrócić 

się o zapewnienie w oparciu o ten plan 

następujących punktów odniesienia do 

celów ochrony, aby zabezpieczyć pełną 

zdolność reprodukcyjną odnośnego stada: 

 a) MSY B-escapement; 

 b) Blim; 

 c) F-cap. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/108 

Poprawka  108 

Marco Affronte 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów 

tych zasobów 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit 1 – wprowadzenie 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli opinia naukowa wskazuje, że 

wymagane jest podjęcie działań 

naprawczych w celu ochrony małych 

gatunków pelagicznych, o których mowa w 

art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, 

lub, w przypadku sardeli i sardynki, jeżeli 

poziom biomasy tarłowej któregokolwiek z 

tych stad w danym roku spadł poniżej 

punktów odniesienia do celów ochrony 

określonych w kolumnie A załącznika II 

do niniejszego rozporządzenia, Komisja 

jest uprawniona do przyjęcia aktów 

delegowanych zgodnie z art. 16 

niniejszego rozporządzenia i art. 18 

rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w 

odniesieniu do: 

Jeżeli opinia naukowa wskazuje, że 

wymagane jest podjęcie działań 

naprawczych w celu ochrony małych 

gatunków pelagicznych, o których mowa w 

art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, 

lub, w przypadku sardeli i sardynki, jeżeli 

poziom biomasy tarłowej któregokolwiek z 

tych stad w danym roku spadł poniżej MSY 

B-escapement, Komisja jest uprawniona 

do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 

z art. 16 niniejszego rozporządzenia i art. 

18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w 

odniesieniu do następujących środków 

technicznych: 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/109 

Poprawka  109 

Marco Affronte 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów 

tych zasobów 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 6a 

 Zapewnianie danych naukowych 

 W celu wspierania wdrażania tego planu 

państwa członkowskie prowadzą badania 

naukowe na morzu i zapewniają dane 

dotyczące połowów w oparciu o ustalone 

protokoły naukowe w następujący sposób: 

 a) dla stad sardeli i sardynek, odczyty 

otolitów i echogramy akustyczne są oparte 

na wspólnym międzynarodowym protokole 

między Włochami, Chorwacją i Słowenią, 

który ma zostać opracowany do 1 grudnia 

2019 r.; 

 b) badania akustyczne prowadzone na 

Morzu Adriatyckim podlegają temu 

samemu zharmonizowanemu protokołowi 

zgodnie z MEDIAS i są prowadzone na 

morzu w tych samych miesiącach każdego 

roku, aby zapewnić pełną 

porównywalność wyników; 

 c) badania akustyczne udostępnia się do 

oceny naukowej uprawnień do połowów 

na następny rok najpóźniej jeden miesiąc 

po zakończeniu badania; 

 d) dane dotyczące połowów dla każdego 

stada są przekazywane co miesiąc, 

informacje dotyczące połowów pod 
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względem wieku są przekazywane do 1 

listopada każdego roku, aby zapewnić 

pełny monitoring połowów i opracowanie 

opinii naukowych w czasie 

wystarczającym do ustalenia uprawnień 

do połowów.  

 Niedostarczenie danych i ocen 

wymienionych w lit. a)–d) skutkuje 

ograniczeniem uprawnień do połowów o 

10 % na następny rok. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/110 

Poprawka  110 

Marco Affronte 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów 

tych zasobów 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 6b 

 Środki techniczne 

 1. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 15 niniejszego 

rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia 

(UE) nr 1380/2013 w celu uzupełnienia 

niniejszego rozporządzenia w odniesieniu 

do następujących środków technicznych: 

 a) specyfikacji cech narzędzi połowowych 

i zasad dotyczących ich stosowania w celu 

zapewnienia lub poprawy selektywności, 

zmniejszenia przypadkowych połowów lub 

zminimalizowania negatywnego wpływu 

na ekosystem; 

 b) specyfikacji zmian lub dodatkowych 

urządzeń do narzędzi połowowych w celu 

zapewnienia lub poprawy selektywności, 

zmniejszenia przypadkowych połowów lub 

zminimalizowania negatywnego wpływu 

na ekosystem; 

 c) ograniczeń lub zakazu stosowania 

określonych narzędzi połowowych, a także 

prowadzenia działalności połowowej na 

określonych obszarach lub w określonych 

okresach w celu ochrony ryb w okresie 

tarła, ryb poniżej minimalnego rozmiaru 
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odniesienia do celów ochrony lub ryb 

niepoławianych lub w celu 

zminimalizowania negatywnego wpływu 

na ekosystem oraz 

 d) określania minimalnych rozmiarów 

odniesienia do celów ochrony stad, do 

których zastosowanie ma niniejsze 

rozporządzenie, w celu zapewnienia 

ochrony młodych organizmów morskich. 

 2. Środki, o których mowa w ust. 1 

niniejszego artykułu, muszą przyczyniać 

się do osiągnięcia celów określonych w 

art. 3. 

Or. en 



 

AM\1168502PL.docx  PE602.914v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

7.11.2018 A8-0337/111 

Poprawka  111 

Marco Affronte 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów 

tych zasobów 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Niezależnie od przepisów art. 18 

ust. 1 i 3 rozporządzenia nr 1380/2013 

Komisja może przyjmować akty 

delegowane również w przypadku braku 

wspólnego zalecenia, o którym mowa w 

tych ustępach, jeśli opinie naukowe 

wskazują, że są one konieczne do 

osiągnięcia celów określonych w art. 3 

niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 

 

 


