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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zgodnie z najnowszymi ustaleniami Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) dotyczącymi 
stanu stad ryb i skorupiaków morskich w Europie1 cel na 2020 r., jakim jest zapewnienie 
zdrowych populacji ryb i skorupiaków, najprawdopodobniej nie zostanie osiągnięty w 
europejskich morzach. EEA informuje o wyraźnej różnicy w odbudowie stad: w północno-
wschodnim Oceanie Atlantyckim i Morzu Bałtyckim cele prawdopodobnie zostaną osiągnięte, 
natomiast w przypadku stad w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym sytuacja pozostaje 
krytyczna. 

Bez zdecydowanych działań na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym zmiany klimatu 
jedynie pogorszą stan zdrowia ryb i ich stad w europejskich morzach. W sprawozdaniu 
specjalnym Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) pt. „Ocean i kriosfera w 
zmieniającym się klimacie” z 24 września 2019 r. podkreślono, w jaki sposób wzmocnienie 
podejścia ostrożnościowego, takiego jak odbudowa nadmiernie eksploatowanych lub 
zubożonych łowisk, oraz zdolność reagowania w ramach istniejących strategii zarządzania 
rybołówstwem ograniczają negatywny wpływ zmiany klimatu na rybołówstwo, przynosząc 
korzyści regionalnym gospodarkom i źródłom utrzymania. Takie zarządzanie rybołówstwem, 
w ramach którego regularnie ocenia się i aktualizuje środki na przestrzeni czasu, opierając się 
na ocenach przyszłych tendencji w ekosystemie, zmniejsza ryzyko dla rybołówstwa. Stawienie 
czoła wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu leży zatem bezpośrednio w interesie 
sektora rybołówstwa oraz jego średnio- i długoterminowych perspektyw gospodarczych.  

Ponadto zgodnie z celem zrównoważonego rozwoju nr 14 do 2020 r. należy wyeliminować 
przełowienie, nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy oraz niszczycielskie 
praktyki połowowe. Należy wdrożyć naukowe plany zarządzania, aby w jak najkrótszym czasie 
odbudować stada ryb – co najmniej do poziomów umożliwiających uzyskanie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu określonego na podstawie ich cech biologicznych. 

Zrównoważona polityka rybołówstwa leży przede wszystkim w interesie rybaków i wynika 
również z międzynarodowych zobowiązań Unii i państw członkowskich. Wspólna polityka 
rybołówstwa (WPRyb) może jednak zawieść, jeśli nie będzie wspierana przez skuteczny, 
przejrzysty, sprawiedliwy i uproszczony system jej egzekwowania. 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji, ponieważ przyznaje się w nim, że istniejące ramy egzekwowania polityki 
rybołówstwa UE zawierają luki prawne, są niejednolicie stosowane, przewidują 
niewystarczające zasoby i personel oraz słabe czynniki odstraszające. Sprawozdawca komisji 
opiniodawczej wyraża ubolewanie, że wniosek ustawodawczy nie mógł zostać przyjęty w 
poprzedniej kadencji. Pierwotnie Komisja przedstawiła wniosek w maju 2018 r., a impas w tej 
sprawie oznacza, że wspólną politykę rybołówstwa w dalszym ciągu ograniczają przestarzałe 
ramy, które należy dostosować w pierwszej kolejności, jeszcze bardziej wzmacniając ambitny 
charakter wniosku Komisji.  

Sprawozdawca komisji opiniodawczej wprowadza szereg poprawek mających na celu 

1 EEA, Indicator Assessment on the Status of marine fish and shellfish stocks in Europe [Ocena wskaźników 
dotycząca stanu stad ryb i skorupiaków morskich w Europie], opublikowana 10 października 2019 r.
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wzmocnienie w całym wniosku aspektu zrównoważonego rozwoju i przepisów dotyczących 
ochrony środowiska: w szczególności wyjaśnienie i wzmocnienie przepisów dotyczących 
nadzoru i zbiórki wycofanego z eksploatacji sprzętu rybackiego w celu zagwarantowania, że 
nie przyczynia się on do zanieczyszczenia mórz zgodnie z dyrektywą o produktach 
plastikowych jednorazowego użytku; zapewnienie proporcjonalności w stosowaniu urządzeń 
telewizji przemysłowej na statkach rybackich; bardziej rygorystyczny odsetek państw 
członkowskich, które ostrzegają Komisję w przypadku zbliżającego się wyczerpania uprawnień 
do połowów; wzmocnienie przepisów dotyczących identyfikowalności z korzyścią dla 
konsumentów; wprowadzenie minimalnych wymogów unijnych dotyczących szkoleń dla 
unijnych obserwatorów kontroli; wzmocnienie obowiązków sprawozdawczych Komisji, a 
także możliwość prowadzenia przez nowo utworzoną Prokuraturę Europejską dochodzeń w 
sprawie przestępstw na szkodę budżetu UE również w odniesieniu do nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych połowów. 

Ponadto sprawozdawca komisji opiniodawczej jest zdania, że wzmocniony system 
egzekwowania prawa zwiększyłby równość szans w Unii rybaków, którzy przestrzegają 
prawa, oraz zapewniłby większą przejrzystość w odniesieniu do statków rybackich z państw 
trzecich prowadzących działalność na wodach Unii – jest to kwestia, która może mieć 
szczególne znaczenie na przykład w odniesieniu do przyszłych stosunków UE-Zjednoczone 
Królestwo w obszarze rybołówstwa. 

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 
zreformowano wspólną politykę 
rybołówstwa28. Cele wspólnej polityki 
rybołówstwa i wymogi w zakresie kontroli 
rybołówstwa i egzekwowania przepisów 
dotyczących rybołówstwa zostały 
określone w art. 2 i 36 tego 
rozporządzenia. Jego pomyślne wdrożenie 
zależy od skutecznego i aktualnego 
systemu kontroli i egzekwowania.

(1) Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 
zreformowano wspólną politykę 
rybołówstwa28. Cele wspólnej polityki 
rybołówstwa i wymogi w zakresie kontroli 
rybołówstwa i egzekwowania przepisów 
dotyczących rybołówstwa zostały 
określone w art. 2 i 36 tego 
rozporządzenia. Jego pomyślne wdrożenie 
zależy od uproszczonego, skutecznego, 
przejrzystego i aktualnego systemu kontroli 
i egzekwowania, stosowanego spójnie we 
wszystkich państwach członkowskich.

__________________ __________________
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28 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).

28 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).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Rozporządzenie (WE) 
nr 1224/2009 zostało jednak opracowane 
przed przyjęciem nowej wspólnej polityki 
rybołówstwa. W związku z tym należy je 
zmienić, aby skuteczniej odnieść się do 
wymogów dotyczących kontroli 
i egzekwowania wspólnej polityki 
rybołówstwa zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1380/2013 oraz aby wykorzystać 
nowoczesne i bardziej opłacalne 
technologie kontroli.

(3) Rozporządzenie (WE) 
nr 1224/2009 zostało jednak opracowane 
przed przyjęciem nowej wspólnej polityki 
rybołówstwa. W związku z tym należy je 
zmienić, aby skuteczniej odnieść się do 
wymogów dotyczących kontroli 
i egzekwowania wspólnej polityki 
rybołówstwa zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1380/2013, aby wykorzystać 
nowoczesne i bardziej opłacalne 
technologie kontroli oraz uwzględnić 
najnowsze ustalenia naukowe dotyczące 
zrównoważenia środowiskowego 
działalności połowowej i działalności 
w zakresie akwakultury.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) W sprawozdaniu specjalnym 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu pt. „Ocean i kriosfera w 
zmieniającym się klimacie” z 24 września 
2019 r. podkreślono, w jaki sposób 
wzmocnienie podejścia ostrożnościowego, 
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takiego jak odbudowa nadmiernie 
eksploatowanych lub zubożonych łowisk, 
oraz zdolność reagowania w ramach 
istniejących strategii zarządzania 
rybołówstwem ograniczają negatywny 
wpływ zmiany klimatu na rybołówstwo, 
przynosząc korzyści regionalnym 
gospodarkom i źródłom utrzymania. Takie 
zarządzanie rybołówstwem, w ramach 
którego regularnie ocenia się i aktualizuje 
środki na przestrzeni czasu, opierając się 
na ocenach przyszłych tendencji w 
ekosystemie, zmniejsza ryzyko dla 
rybołówstwa, nawet jeżeli ma ograniczone 
możliwości zaradzenia zmianom w 
ekosystemie.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Zgodnie z celem zrównoważonego 
rozwoju nr 14 do 2020 r. należy 
wyeliminować przełowienie, nielegalne, 
nieraportowane i nieuregulowane połowy 
oraz niszczycielskie praktyki połowowe. 
Należy wdrożyć naukowe plany 
zarządzania, aby w jak najkrótszym czasie 
odbudować stada ryb co najmniej do 
poziomów umożliwiających uzyskanie 
maksymalnego podtrzymywalnego połowu 
określonego na podstawie ich cech 
biologicznych. Do 2020 r. co najmniej 
10 % obszarów przybrzeżnych i morskich 
należy objąć ochroną zgodnie z prawem 
krajowym i międzynarodowym oraz w 
oparciu o najlepsze dostępne informacje 
naukowe.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4c) Spójne, jasne, przejrzyste, 
sprawiedliwe i solidne egzekwowanie 
wspólnej polityki rybołówstwa nie tylko 
pomoże wspierać dynamiczną branżę 
rybacką i zapewni społecznościom 
rybackim odpowiedni poziom życia, ale 
również przyczyni się do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju w sektorze 
rybołówstwa i realizacji celów w zakresie 
różnorodności biologicznej.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Rozporządzenie (WE) 
nr 1224/2009 zmieniono rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/81231, aby dostosować niektóre jego 
przepisy do obowiązku wyładunku 
określonego w art. 15 rozporządzenia (UE) 
nr 1380/2013. W celu umożliwienia 
właściwej kontroli obowiązku wyładunku, 
konieczne jest wyposażenie pewnego 
odsetka statków rybackich – na podstawie 
oceny ryzyka – w elektroniczne urządzenia 
do monitorowania posiadające funkcję 
ciągłego nagrywania, w tym w telewizję 
przemysłową (CCTV). Dane z CCTV 
można uzupełniać danymi z innych 
elektronicznych urządzeń do 
monitorowania. Dane z tych urządzeń, 
w tym z CCTV, zapewnią urzędnikom 
państw członkowskich środki kontroli 
zgodności z obowiązkiem wyładunku na 
morzu. Materiał filmowy z CCTV 
powinien dotyczyć jedynie narzędzi 
połowowych oraz części statków, na 
których produkty rybołówstwa są 
wprowadzane na pokład, poddawane 
obróbce i przechowywane. Materiał 
filmowy z CCTV powinien być 

(14) Rozporządzenie (WE) 
nr 1224/2009 zmieniono rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/81231, aby dostosować niektóre jego 
przepisy do obowiązku wyładunku 
określonego w art. 15 rozporządzenia (UE) 
nr 1380/2013. W celu umożliwienia 
właściwej kontroli obowiązku wyładunku 
konieczne jest wyposażenie pewnego 
odsetka statków rybackich – na podstawie 
oceny ryzyka sporządzonej przez 
Europejską Agencję Kontroli 
Rybołówstwa – w elektroniczne urządzenia 
do monitorowania posiadające funkcję 
ciągłego nagrywania, w tym w telewizję 
przemysłową (CCTV). Dane z CCTV 
można uzupełniać danymi z innych 
elektronicznych urządzeń do 
monitorowania, takich jak systemy 
czujników działalności połowowej lub 
systemy szacowania masy połowu. Dane 
z tych urządzeń, w tym z CCTV, zapewnią 
urzędnikom państw członkowskich środki 
kontroli zgodności z obowiązkiem 
wyładunku na morzu. Materiał filmowy z 
CCTV powinien dotyczyć jedynie narzędzi 
połowowych oraz części statków, na 
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zapisywany lokalnie i udostępniany 
wyłącznie urzędnikom państw 
członkowskich lub inspektorom unijnym 
na ich wniosek, w szczególności 
w kontekście inspekcji, dochodzeń lub 
audytów.

których produkty rybołówstwa są 
wprowadzane na pokład, poddawane 
obróbce i przechowywane. Materiał 
filmowy z CCTV powinien być 
zapisywany lokalnie i udostępniany 
wyłącznie urzędnikom państw 
członkowskich lub inspektorom unijnym 
na ich wniosek, w szczególności 
w kontekście inspekcji, dochodzeń lub 
audytów. Taki sprzęt CCTV nie powinien 
zawierać zapisu audio.

__________________ __________________
31 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/812 z 
dnia 20 maja 2015 r. zmieniające 
rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98, 
(WE) nr 2187/2005, (WE) nr 1967/2006, 
(WE) nr 1098/2007, (WE) nr 254/2002, 
(WE) nr 2347/2002 i (WE) nr 1224/2009 
oraz rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 i 
(UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do 
obowiązku wyładunku oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1434/98 
(Dz.U. L 133 z 29.5.2015, s. 1).

31 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/812 z 
dnia 20 maja 2015 r. zmieniające 
rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98, 
(WE) nr 2187/2005, (WE) nr 1967/2006, 
(WE) nr 1098/2007, (WE) nr 254/2002, 
(WE) nr 2347/2002 i (WE) nr 1224/2009 
oraz rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 i 
(UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do 
obowiązku wyładunku oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1434/98 
(Dz.U. L 133 z 29.5.2015, s. 1).

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) W dążeniu do osiągnięcia celów 
wspólnej polityki rybołówstwa należy w 
pełni uwzględniać dobrostan zwierząt, 
zgodnie z art. 13 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE), a także, w stosownych 
przypadkach, bezpieczeństwo żywności i 
pasz oraz zdrowie zwierząt.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Przekazywanie danych 
rejestracyjnych z połowów w formatach 
papierowych doprowadziło do tego, że 
raportowanie jest niepełne i nierzetelne, 
a ostatecznie do tego, że raportowanie 
połowów przez operatorów do państw 
członkowskich i przez państwa 
członkowskie do Komisji odbywa się 
w sposób nieodpowiedni, a także utrudniło 
wymianę informacji między państwami 
członkowskimi. Konieczne jest zatem, aby 
kapitanowie zapisywali dane dotyczące 
połowów w sposób cyfrowy i przekazywali 
je drogą elektroniczną, w szczególności 
jeżeli chodzi o dzienniki połowowe, 
deklaracje przeładunkowe i deklaracje 
wyładunkowe.

(16) Przekazywanie danych 
rejestracyjnych z połowów w formatach 
papierowych doprowadziło do tego, że 
raportowanie jest niepełne i nierzetelne, 
a ostatecznie do tego, że raportowanie 
połowów przez operatorów do państw 
członkowskich i przez państwa 
członkowskie do Komisji odbywa się 
w sposób nieodpowiedni, a także utrudniło 
wymianę informacji między państwami 
członkowskimi oraz przekazywanie 
informacji uznanym instytucjom 
naukowym odpowiedzialnym za 
wydawanie opinii służących ustaleniu 
wysokości uprawnień do połowów. 
Konieczne jest zatem, aby kapitanowie 
zapisywali dane dotyczące połowów 
w sposób cyfrowy i regularnie 
przekazywali je drogą elektroniczną, 
w szczególności jeżeli chodzi o dzienniki 
połowowe, deklaracje przeładunkowe 
i deklaracje wyładunkowe. Do obowiązków 
państw członkowskich powinno należeć 
zapewnienie narzędzi szkoleniowych dla 
kapitanów statków rybackich, aby ułatwić 
im rejestrację tych danych online.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Po wypłynięciu statku rybackiego 
powinien on natychmiast rozpocząć 
prowadzenie elektronicznego dziennika 
połowowego, a rejs ten powinien otrzymać 
niepowtarzalny numer identyfikacyjny 
rejsu połowowego. W dzienniku 
połowowym, deklaracjach 
przeładunkowych i deklaracjach 
wyładunkowych należy zamieścić 
odniesienie do tego niepowtarzalnego 
numeru identyfikacyjnego rejsu 

(20) Po wypłynięciu statku rybackiego 
powinien on natychmiast rozpocząć 
prowadzenie elektronicznego dziennika 
połowowego, a rejs ten powinien otrzymać 
niepowtarzalny numer identyfikacyjny 
rejsu połowowego. W dzienniku 
połowowym, deklaracjach 
przeładunkowych i deklaracjach 
wyładunkowych należy zamieścić 
odniesienie do tego niepowtarzalnego 
numeru identyfikacyjnego rejsu 
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połowowego, aby umożliwić wzmocnione 
kontrole i udoskonalić proces 
zatwierdzania danych przez państwa 
członkowskie wraz z możliwością 
identyfikacji produktów rybołówstwa 
w łańcuchu dostaw. Aby usprawnić 
i uprościć przekazywanie właściwym 
organom państw członkowskich informacji 
o utraconych narzędziach połowowych, 
format dziennika połowowego powinien 
obejmować informacje o utraconych 
narzędziach połowowych.

połowowego, aby umożliwić wzmocnione 
kontrole i udoskonalić proces 
zatwierdzania danych przez państwa 
członkowskie wraz z możliwością 
identyfikacji produktów rybołówstwa 
w łańcuchu dostaw. Aby usprawnić 
i uprościć przekazywanie właściwym 
organom państw członkowskich informacji 
o utraconych narzędziach połowowych, 
format dziennika połowowego powinien 
obejmować dokładne informacje 
o utraconych narzędziach połowowych, 
obejmujące pozycję, datę i godzinę ich 
utraty oraz rozmiar i rodzaj narzędzi.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Przepisy dotyczące przekazywania 
Komisji zagregowanych danych 
dotyczących połowów i nakładu 
połowowego należy uprościć, przewidując 
jedną datę dla wszystkich przedkładanych 
danych.

(24) Przepisy dotyczące przekazywania 
Komisji zagregowanych danych 
dotyczących połowów i nakładu 
połowowego należy uprościć, przewidując 
jedną datę dla wszystkich przedkładanych 
danych. Dane takie w formie 
zanonimizowanej powinny być również 
rozpowszechniane i udostępniane 
publicznie, z zastrzeżeniem usunięcia 
danych szczególnie chronionych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Obszary ograniczonych połowów 
ustanawia się na podstawie przepisów 
Unii, przepisów krajowych i umów 
międzynarodowych. W związku z tym 
przepisy dotyczące kontroli obszarów 
ograniczonych połowów przez państwa 
członkowskie powinny mieć zastosowanie 

(29) Sieci obszarów chronionych 
pomagają utrzymać usługi ekosystemowe, 
w tym pochłanianie i składowanie 
dwutlenku węgla, oraz umożliwiają 
przyszłe warianty przystosowania się 
oparte na ekosystemach poprzez 
ułatwianie przemieszczania się gatunków, 
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do obszarów ograniczonych połowów bez 
względu na miejsce ich położenia. 
Również statki rekreacyjne prowadzące 
połowy w obszarach ograniczonych 
połowów powinny w stosownych 
przypadkach podlegać kontroli.

populacji i ekosystemów, które występuje 
w odpowiedzi na globalne ocieplenie i 
podnoszenie się poziomu morza. Obszary 
ograniczonych połowów ustanawia się na 
podstawie przepisów Unii, przepisów 
krajowych i umów międzynarodowych. 
W związku z tym przepisy dotyczące 
kontroli obszarów ograniczonych połowów 
przez państwa członkowskie powinny mieć 
zastosowanie do obszarów ograniczonych 
połowów bez względu na miejsce ich 
położenia. Również statki rekreacyjne 
prowadzące połowy w obszarach 
ograniczonych połowów powinny 
w stosownych przypadkach podlegać 
kontroli.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32a) W ciągu sześciu miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja i państwa 
członkowskie powinny przygotować i 
rozpocząć kampanię informacyjną 
skierowaną do rybaków i podmiotów 
gospodarczych z sektora rybołówstwa 
rekreacyjnego, aby właściwie 
poinformować ich o nowych przepisach 
określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Zgodnie z wymogami dotyczącymi 
możliwości śledzenia określonymi 
w art. 18 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady32, 
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 

(34) Zgodnie z wymogami dotyczącymi 
możliwości śledzenia określonymi 
w art. 18 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady32, 
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
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(UE) nr 931/201133 ustanowiono pewne 
reguły dla tego konkretnego sektora 
żywności pochodzenia zwierzęcego, 
mianowicie, podmioty muszą 
przechowywać konkretny zbiór informacji 
i, na wniosek, udostępniać ten zbiór 
właściwym organom, a także przekazać go 
operatorowi, któremu dostarczono 
produkty rybołówstwa. W sektorze 
gospodarki rybnej możliwość śledzenia jest 
istotna nie tylko z uwagi na cele dotyczące 
bezpieczeństwa żywności, ale również 
z uwagi na umożliwienie kontroli 
i zapewnienie ochrony interesów 
konsumentów.

(UE) nr 931/201133 ustanowiono pewne 
reguły dla tego konkretnego sektora 
żywności pochodzenia zwierzęcego, 
mianowicie, podmioty muszą 
przechowywać konkretny zbiór informacji 
i, na wniosek, udostępniać ten zbiór 
właściwym organom, a także przekazać go 
operatorowi, któremu dostarczono 
produkty rybołówstwa. W sektorze 
gospodarki rybnej możliwość śledzenia jest 
istotna nie tylko z uwagi na cele dotyczące 
bezpieczeństwa żywności, ale również 
z uwagi na umożliwienie 
kontroli, zapewnienie ochrony interesów 
konsumentów, zwalczanie nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów i chronienie przestrzegających 
prawa rybaków przed nieuczciwą 
konkurencją.

__________________ __________________
32 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 
1.2.2002, s. 1).

32 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 
1.2.2002, s. 1).

33 Rozporządzenie wykonawcze Komisji 
(UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 
r. w sprawie wymogów dotyczących 
możliwości śledzenia ustanowionych 
rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego (Dz.U. L 242 z 20.9.2011, s. 
2).

33 Rozporządzenie wykonawcze Komisji 
(UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 
r. w sprawie wymogów dotyczących 
możliwości śledzenia ustanowionych 
rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego (Dz.U. L 242 z 20.9.2011, s. 
2).

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Te same przepisy powinny mieć 
zastosowanie w odniesieniu do produktów 
rybołówstwa i akwakultury przywożonych 
z państw trzecich. W przypadku produktów 
przywożonych obowiązkowe informacje 
dotyczące identyfikowalności powinny 
zawierać odniesienie do świadectwa 
połowowego przewidzianego 
w rozporządzeniu (WE) nr 1005/200834.

(37) Te same przepisy powinny mieć 
zastosowanie w odniesieniu do produktów 
rybołówstwa i akwakultury przywożonych 
z państw trzecich, aby utrzymać wysokie 
normy bezpieczeństwa żywności i 
propagować zrównoważone praktyki 
połowowe w tych państwach. 
W przypadku produktów przywożonych 
obowiązkowe informacje dotyczące 
identyfikowalności powinny zawierać 
odniesienie do świadectwa połowowego 
przewidzianego w rozporządzeniu (WE) 
nr 1005/200834.

__________________ __________________
34 Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. 
ustanawiające wspólnotowy system 
zapobiegania nielegalnym, 
nieraportowanym i nieuregulowanym 
połowom oraz ich powstrzymywania i 
eliminowania, zmieniające rozporządzenia 
(EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i 
(WE) nr 601/2004 oraz uchylające 
rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 
1447/1999 (Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 
1).

34 Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. 
ustanawiające wspólnotowy system 
zapobiegania nielegalnym, 
nieraportowanym i nieuregulowanym 
połowom oraz ich powstrzymywania i 
eliminowania, zmieniające rozporządzenia 
(EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i 
(WE) nr 601/2004 oraz uchylające 
rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 
1447/1999 (Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 
1).

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) W celu zapewnienia skutecznego 
i terminowego przekazywania informacji 
dotyczących identyfikowalności 
w odniesieniu do produktów rybołówstwa 
i akwakultury informacje te należy 
zapisywać w formie cyfrowej i przesyłać 
drogą elektroniczną w łańcuchu dostaw 
oraz właściwym organom na ich wniosek.

(38) W celu zapewnienia skutecznego i 
terminowego przekazywania informacji 
dotyczących identyfikowalności w 
odniesieniu do produktów rybołówstwa i 
akwakultury informacje te należy 
zapisywać w formie cyfrowej i przesyłać 
drogą elektroniczną w łańcuchu dostaw 
oraz właściwym organom nie później niż w 
ciągu 24 godzin.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Wiarygodność i kompleksowe 
gromadzenie danych dotyczących 
połowów ma ogromne znaczenie dla 
osiągnięcia celów wspólnej polityki 
rybołówstwa. W szczególności zapis 
połowów w momencie wyładunku 
powinien być dokonywany w możliwie 
najbardziej wiarygodny sposób. W tym 
celu należy wzmocnić procedury związane 
z ważeniem produktów rybołówstwa przy 
wyładunku.

(40) Wiarygodność i kompleksowe 
gromadzenie danych dotyczących 
połowów ma ogromne znaczenie dla 
osiągnięcia celów wspólnej polityki 
rybołówstwa. W szczególności zapis 
połowów w momencie wyładunku 
powinien być dokonywany w możliwie 
najbardziej wiarygodny sposób. W tym 
celu należy wzmocnić procedury związane 
z ważeniem produktów rybołówstwa przy 
wyładunku oraz zainwestować w 
cyfryzację w miejscach wyładunku, aby 
ułatwić systematyczne i ujednolicone 
gromadzenie danych.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Ważenie należy przeprowadzać za 
pomocą systemów zatwierdzonych przez 
właściwe organy i operatorów, których 
państwa członkowskie wyznaczyły do 
przeprowadzenia tego zadania. Wszystkie 
produkty należy ważyć według gatunku 
przy wyładunku, ponieważ zagwarantuje to 
większą dokładność sprawozdań 
dotyczących połowów. Co więcej, rejestry 
ważenia należy zapisywać w sposób 
elektroniczny i przechowywać przez trzy 
lata.

(41) Ważenie należy przeprowadzać za 
pomocą systemów zatwierdzonych przez 
właściwe organy i operatorów, których 
państwa członkowskie wyznaczyły do 
przeprowadzenia tego zadania. Wszystkie 
produkty należy ważyć według gatunku 
przy wyładunku, ponieważ zagwarantuje to 
większą dokładność sprawozdań 
dotyczących połowów. Co więcej, rejestry 
ważenia należy zapisywać w sposób 
elektroniczny i przechowywać przez trzy 
lata. Systemy te powinny spełniać 
minimalne wymogi uzgodnione przez 
państwa członkowskie z myślą o ich 
standaryzacji w całej Unii.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Należy doprecyzować i wzmocnić 
przepisy dotyczące określania zachowań 
stanowiących poważne naruszenie 
wspomnianych przepisów, aby wszystkim 
sprawcom naruszającym przepisy 
wspólnej polityki rybołówstwa zapewnić 
równe szanse w państwach członkowskich 
pod względem traktowania podczas 
postępowania sądowego.

(49) Aby wszystkim sprawcom 
naruszającym przepisy wspólnej polityki 
rybołówstwa zapewnić równe szanse 
w państwach członkowskich pod 
względem traktowania podczas 
postępowania sądowego, należy 
doprecyzować i wzmocnić przepisy 
dotyczące określania zachowań 
stanowiących poważne naruszenie 
wspomnianych przepisów, tak aby 
zapewnić ich pełne i spójne stosowanie we 
wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Przetwarzanie danych osobowych 
jest niezbędne do kontroli rybołówstwa 
i egzekwowania przepisów dotyczących 
rybołówstwa. W szczególności do celów 
monitorowania uprawnień do połowów, 
w tym wykorzystania kwot połowowych, 
Komisja powinna być w stanie przetwarzać 
dane z dzienników połowowych, deklaracji 
wyładunkowych, dokumentów sprzedaży 
oraz inne dane dotyczące działalności 
połowowej, aby zatwierdzić zagregowane 
dane przedłożone przez państwa 
członkowskie. Na potrzeby zatwierdzania, 
przeprowadzania audytu oraz 
monitorowania działań kontrolnych państw 
członkowskich Komisja powinna mieć 
dostęp do informacji takich jak 
sprawozdania z inspekcji i sprawozdania 
obserwatorów kontroli oraz do bazy 
danych naruszeń, a także powinna 
przetwarzać takie informacje. 

(58) Przetwarzanie danych osobowych 
jest niezbędne do kontroli rybołówstwa 
i egzekwowania przepisów dotyczących 
rybołówstwa. W szczególności do celów 
monitorowania uprawnień do połowów, 
w tym wykorzystania kwot połowowych, 
Komisja powinna być w stanie przetwarzać 
dane z dzienników połowowych, deklaracji 
wyładunkowych, dokumentów sprzedaży 
oraz inne dane dotyczące działalności 
połowowej, aby zatwierdzić zagregowane 
dane przedłożone przez państwa 
członkowskie. Na potrzeby zatwierdzania, 
przeprowadzania audytu oraz 
monitorowania działań kontrolnych państw 
członkowskich Komisja powinna mieć 
dostęp do informacji takich jak 
sprawozdania z inspekcji i sprawozdania 
obserwatorów kontroli oraz do bazy 
danych naruszeń, a także powinna 
przetwarzać takie informacje. 
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W kontekście opracowywania umów 
międzynarodowych oraz środków ochrony 
i zastosowania się do nich Komisja – 
w razie potrzeby – powinna przetwarzać 
dane dotyczące działalności połowowej 
unijnych statków rybackich znajdujących 
się poza wodami Unii, w tym numery 
identyfikacyjne statku, imię i nazwisko 
właściciela statku oraz kapitana statku.

W kontekście opracowywania umów 
międzynarodowych oraz środków ochrony 
i zastosowania się do nich Komisja – 
w razie potrzeby – powinna przetwarzać 
dane dotyczące działalności połowowej 
unijnych statków rybackich znajdujących 
się poza wodami Unii, w tym numery 
identyfikacyjne statku, imię i nazwisko 
właściciela statku oraz kapitana statku. W 
przypadku zagrożenia zdrowia 
publicznego lub bezpieczeństwa żywności 
przechowywane dane należy udostępnić 
właściwym organom.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58a) Wszystkie zebrane, przekazane i 
przechowywane dane osobowe muszą być 
zgodne z przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/6791a.
__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 
s. 1).

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3
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Tekst obowiązujący Poprawka

ba) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3. „kontrola” oznacza monitorowanie 
i nadzór;

„3) »kontrola« oznacza monitorowanie 
wszelkiej działalności połowowej lub 
działalności w zakresie akwakultury, 
rynków lub aukcji objętych wspólną 
polityką rybołówstwa, w tym 
odpowiednimi przepisami dotyczącymi 
środowiska, i nadzór nad taką 
działalnością, rynkami i aukcjami;”;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b b (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 6

Tekst obowiązujący Poprawka

bb) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
6) „urzędnik” oznacza osobę 
upoważnioną przez organ krajowy, 
Komisję lub Wspólnotową Agencję 
Kontroli Rybołówstwa do przeprowadzania 
inspekcji;

„6) »urzędnik« oznacza osobę 
upoważnioną przez organ krajowy, 
Komisję lub Europejską Agencję Kontroli 
Rybołówstwa do przeprowadzania 
inspekcji;”;
(W całym tekście wszystkie odniesienia do 
„Wspólnotowej Agencji Kontroli 
Rybołówstwa” należy zmienić na 
wyrażenie „Europejska Agencja Kontroli 
Rybołówstwa”. Poprawka ta odnosi się do 
całości tekstu. Jej przyjęcie wiąże się z 
koniecznością wprowadzenia 
odpowiednich zmian w całym dokumencie).

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b c (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 7
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Tekst obowiązujący Poprawka

bc) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7) „inspektorzy unijni” oznaczają 
urzędników państwa członkowskiego, 
Komisji lub organu przez nią 
wyznaczonego, których nazwiska są 
zawarte w wykazie sporządzanym na 
podstawie z art. 79;

„7) »inspektorzy unijni« oznaczają 
urzędników państwa członkowskiego, 
Komisji lub Europejskiej Agencji Kontroli 
Rybołówstwa, których nazwiska są zawarte 
w wykazie sporządzanym na podstawie art. 
79;”;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera k a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) dodaje się punkt w brzmieniu:
„34a) »możliwość monitorowania« 
oznacza możliwość monitorowania 
zgodnie z definicją w art. 3 pkt 15 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady1a.”;
__________________
1a Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 
1.2.2002, s. 1).

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera f a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) procedur powiadamiania o 
narzędziach połowowych wycofanych z 
użycia zgodnie z dyrektywami Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/8831a i 
2019/9041b.
_________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/883 z dnia 17 kwietnia 
2019 r. w sprawie portowych urządzeń do 
odbioru odpadów ze statków (Dz.U. L 151 
z 7.6.2019, s. 116).
1b Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 
2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu 
niektórych produktów z tworzyw 
sztucznych na środowisko (Dz.U. L 155 z 
12.6.2019, s. 1).

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stosują 
systemy monitorowania statków w celu 
skutecznego monitorowania pozycji 
i ruchu statków rybackich pływających pod 
ich banderą, niezależnie od miejsca, 
w którym te statki się znajdują, oraz 
statków rybackich na wodach państw 
członkowskich poprzez gromadzenie 
i analizę danych dotyczących pozycji 
statku. Każde państwo członkowskie 
bandery zapewnia stałe i systematyczne 
monitorowanie oraz kontrolę dokładności 
danych dotyczących pozycji statku.

1. Państwa członkowskie stosują 
systemy monitorowania statków w celu 
skutecznego monitorowania pozycji i 
ruchu statków rybackich pływających pod 
ich banderą oraz prowadzonej przez nie 
działalności połowowej, niezależnie od 
miejsca, w którym te statki się znajdują, 
oraz statków rybackich na wodach państw 
członkowskich poprzez gromadzenie i 
analizę danych dotyczących pozycji statku. 
Każde państwo członkowskie bandery 
zapewnia stałe i systematyczne 
monitorowanie oraz kontrolę dokładności 
danych dotyczących pozycji statku.
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unijne statki rybackie mają zainstalowane 
na pokładzie w pełni działające urządzenie 
pozwalające na automatyczne 
zlokalizowanie statku i jego identyfikację 
przez system monitorowania statków za 
pomocą przesyłania danych dotyczących 
pozycji statku w regularnych odstępach 
czasu.

Unijne statki rybackie mają zainstalowane 
na pokładzie w pełni działające urządzenie 
pozwalające na automatyczne 
zlokalizowanie statku i jego identyfikację 
przez system monitorowania statków za 
pomocą przesyłania danych dotyczących 
pozycji statku w regularnych odstępach 
czasu, w czasie zbliżonym do 
rzeczywistego, z możliwością przesyłania 
danych dotyczących pozycji statku co 10 
minut.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Systemy monitorowania statków 
umożliwiają również ośrodkowi 
monitorowania rybołówstwa, o którym 
mowa w art. 9a, państwa członkowskiego 
bandery gromadzenie informacji o statku 
rybackim przez cały czas. Przesyłanie 
danych dotyczących pozycji statku oraz 
gromadzenie informacji odbywa się za 
pośrednictwem połączenia satelitarnego 
lub naziemnej sieci ruchomej, jeżeli statek 
znajduje się w zasięgu takiej sieci.

Systemy monitorowania statków 
umożliwiają również ośrodkowi 
monitorowania rybołówstwa, o którym 
mowa w art. 9a, państwa członkowskiego 
bandery gromadzenie informacji o statku 
rybackim przez cały czas. Przesyłanie 
danych dotyczących pozycji statku oraz 
gromadzenie informacji odbywa się za 
pośrednictwem połączenia satelitarnego 
lub naziemnej sieci ruchomej, jeżeli statek 
znajduje się w zasięgu takiej sieci, lub 
innej technologii umożliwiającej łączność 
w celu przekazywania danych, która 
pozwala na ich bezpieczne i szybkie 
przesyłanie.
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
kapitanowie unijnych statków rybackich 
o długości całkowitej wynoszącej poniżej 
12 m mogą przewozić na pokładzie 
urządzenie przenośne, pozwalające na 
automatyczne zlokalizowanie statku i jego 
identyfikację przez system monitorowania 
statków poprzez zapisywanie i przesyłanie 
danych dotyczących pozycji statku 
w regularnych odstępach czasu. 
W przypadku gdy urządzenie nie znajduje 
się w zasięgu sieci ruchomej, dane 
dotyczące pozycji statku są przez ten czas 
zapisywane i są przesyłane, gdy tylko 
statek znajdzie się w zasięgu takiej sieci, 
najpóźniej przed wejściem do portu.

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
kapitanowie unijnych statków rybackich o 
długości całkowitej wynoszącej poniżej 12 
m mogą przewozić na pokładzie w pełni 
działające urządzenie przenośne, 
pozwalające na automatyczne 
zlokalizowanie statku i jego identyfikację 
przez system monitorowania statków 
poprzez zapisywanie i przesyłanie danych 
dotyczących pozycji statku w regularnych 
odstępach czasu, w czasie zbliżonym do 
rzeczywistego, z możliwością przesyłania 
danych dotyczących pozycji statku co 10 
minut. W przypadku gdy urządzenie nie 
znajduje się w zasięgu sieci łączności, dane 
dotyczące pozycji statku są przez ten czas 
zapisywane i są przesyłane, gdy tylko 
statek znajdzie się w zasięgu takiej sieci, 
najpóźniej w czasie wchodzenia do portu.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy unijny statek 
rybacki znajduje się na wodach innego 
państwa członkowskiego, państwo 
członkowskie bandery udostępnia dane 
dotyczące pozycji tego statku w drodze 
automatycznego przekazywania danych do 
ośrodka monitorowania rybołówstwa 
nadbrzeżnych państw członkowskich. 
Dane dotyczące pozycji statku są również 
udostępniane państwu członkowskiemu, 

4. W przypadku gdy unijny statek 
rybacki znajduje się na wodach innego 
państwa członkowskiego, państwo 
członkowskie bandery udostępnia dane 
dotyczące pozycji tego statku w drodze 
automatycznego przekazywania danych do 
ośrodka monitorowania rybołówstwa 
nadbrzeżnych państw członkowskich. 
Dane dotyczące pozycji statku podczas 
danego rejsu połowowego są również 
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w którego portach statek rybacki 
prawdopodobnie wyładuje swoje połowy 
lub na którego wodach statek rybacki 
prawdopodobnie będzie kontynuował 
swoją działalność połowową.

udostępniane w drodze automatycznego 
przekazywania danych do ośrodka 
monitorowania rybołówstwa państwa 
członkowskiego, w którego portach statek 
rybacki prawdopodobnie wyładuje swoje 
połowy lub na którego wodach statek 
rybacki prawdopodobnie będzie 
kontynuował swoją działalność połowową.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli unijny statek rybacki 
prowadzi działania na wodach państwa 
trzeciego lub na wodach, na których 
zasoby rybne są zarządzane przez 
regionalną organizację ds. zarządzania 
rybołówstwem, o której mowa w art. 3 
ust. 1, oraz jeżeli umowa z tym państwem 
trzecim lub mające zastosowanie przepisy 
tej organizacji tak stanowią, dane 
dotyczące pozycji statku udostępnia się 
również temu krajowi lub tej organizacji.

5. Jeżeli unijny statek rybacki 
prowadzi działania na wodach państwa 
trzeciego lub na wodach, na których 
zasoby rybne są zarządzane przez 
regionalną organizację ds. zarządzania 
rybołówstwem, o której mowa w art. 3 ust. 
1, oraz jeżeli umowa z tym państwem 
trzecim lub mające zastosowanie przepisy 
tej organizacji tak stanowią, dane 
dotyczące pozycji statku podczas danego 
rejsu połowowego udostępnia się również 
w drodze automatycznego przekazywania 
danych do organu wyznaczonego przez 
ten kraj lub tę organizację.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 9 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie tworzą 
i prowadzą ośrodki monitorowania 
rybołówstwa, które monitorują działalność 
połowową i nakład połowowy. Ośrodek 
monitorowania rybołówstwa danego 

1. Państwa członkowskie tworzą 
i prowadzą ośrodki monitorowania 
rybołówstwa, które monitorują działalność 
połowową i nakład połowowy. Ośrodek 
monitorowania rybołówstwa danego 
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państwa członkowskiego monitoruje statki 
rybackie pływające pod jego banderą bez 
względu na wody, na których prowadzą 
one działania, lub na port, w którym 
przebywają, jak również monitoruje unijne 
statki rybackie pływające pod banderą 
innych państw członkowskich oraz statki 
rybackie państw trzecich, do których mają 
zastosowanie przepisy dotyczące systemu 
monitorowania statków, prowadzące 
działalność na wodach podlegających 
zwierzchnictwu lub jurysdykcji danego 
państwa członkowskiego.

państwa członkowskiego monitoruje statki 
rybackie pływające pod jego banderą bez 
względu na wody, na których prowadzą 
one działania, lub na port, w którym 
przebywają, jak również monitoruje unijne 
statki rybackie pływające pod banderą 
innych państw członkowskich oraz statki 
rybackie państw trzecich, do których mają 
zastosowanie przepisy dotyczące systemu 
monitorowania statków, prowadzące 
działalność na wodach podlegających 
zwierzchnictwu lub jurysdykcji danego 
państwa członkowskiego. Ośrodki 
monitorowania rybołówstwa zgłaszają 
również liczbę porzuconych, zagubionych 
lub w inny sposób wyrzuconych narzędzi 
połowowych oraz działania mające 
zapobiegać pojawianiu się takich narzędzi 
i zmniejszać ich liczbę.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 9 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie bandery 
zapewniają, aby ośrodki monitorowania 
rybołówstwa miały dostęp do wszystkich 
istotnych danych, a w szczególności do 
danych wymienionych w art. 109 i 110, 
oraz aby działały siedem dni w tygodniu 
i 24 godziny na dobę.

3. Państwa członkowskie bandery 
zapewniają, aby ośrodki monitorowania 
rybołówstwa miały dostęp do wszystkich 
istotnych danych, a w szczególności do 
danych wymienionych w art. 109 i 110, 
oraz aby działały siedem dni w tygodniu i 
24 godziny na dobę, zapewniając stałe 
monitorowanie i dostęp.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 9 a – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie bandery 
wykorzystują dane zebrane przez ośrodki 
monitorowania rybołówstwa do oceny 
stosowania innych przepisów Unii, w 
szczególności dyrektywy Rady 
92/43/EWG1a oraz dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/56/WE1b, 
2009/147/WE1c i 2014/89/UE1d.
_________________
1a Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).
1b Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 
r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty 
w dziedzinie polityki środowiska 
morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie 
strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 
25.6.2008, s. 19).
1c Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).
1d Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. 
ustanawiająca ramy planowania 
przestrzennego obszarów morskich (Dz.U. 
L 257 z 28.8.2014, s. 135).

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 9 a – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Ośrodki monitorowania 
rybołówstwa wspierają monitorowanie 
statków w czasie rzeczywistym, aby 
umożliwić natychmiastowe podjęcie 
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działań związanych z egzekwowaniem 
prawa.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 9 a – ustęp 4 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) środków, jakie należy podjąć, aby 
zapobiegać pojawianiu się porzuconych, 
zagubionych lub w inny sposób 
wyrzuconych narzędzi połowowych, 
zmniejszać ich liczbę i usuwać je.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z dyrektywą 2002/59/WE statek 
rybacki, którego długość całkowita 
przekracza 15 metrów, ma być 
wyposażony w system automatycznej 
identyfikacji spełniający normy 
eksploatacyjne określone przez 
Międzynarodową Organizację Morską i 
utrzymywać ten system w działaniu.

Zgodnie z dyrektywą 2002/59/WE statek 
rybacki, którego długość całkowita 
przekracza 15 metrów, ma być 
wyposażony w sprawnie działający system 
automatycznej identyfikacji spełniający 
normy eksploatacyjne określone przez 
Międzynarodową Organizację Morską i 
utrzymywać ten system w ciągłym 
działaniu.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)



PE647.141v04-00 26/72 AD\1217322PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) w art. 10 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
1a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, 
jeżeli kapitan unijnego statku rybackiego 
uzna, że ciągłe działanie systemu 
automatycznej identyfikacji może 
zagrażać bezpieczeństwu lub istnieje 
bezpośrednie ryzyko wystąpienia zdarzeń 
zagrażających bezpieczeństwu, system 
automatycznej identyfikacji może zostać 
wyłączony.
W przypadku wyłączenia systemu 
automatycznej identyfikacji zgodnie z 
akapitem pierwszym kapitan unijnego 
statku rybackiego zgłasza to działanie oraz 
jego przyczynę właściwym organom 
swojego państwa członkowskiego bandery 
oraz, w stosownych przypadkach, 
właściwym organom państwa 
przybrzeżnego. Kapitan ponownie 
uruchamia system automatycznej 
identyfikacji, gdy tylko źródło zagrożenia 
przestanie istnieć.

Uzasadnienie

Kapitan statku rybackiego musi mieć obowiązek zapewnienia ciągłego działania systemów 
automatycznej identyfikacji na pokładzie, chyba że ze względów bezpieczeństwa konieczne 
jest ich wyłączenie.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 10 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8b) w art. 10 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„1b. Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnianie danych z systemu 
automatycznej identyfikacji swoim 
krajowym organom kontroli rybołówstwa 
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w celach kontrolnych, w tym na potrzeby 
kontroli krzyżowych danych z systemu 
automatycznej identyfikacji w odniesieniu 
do innych dostępnych danych, zgodnie z 
art. 109 i 110.”;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) szacunkowa wielkość odrzutów 
w ekwiwalencie masy w relacji pełnej – dla 
wszelkich gatunków niepodlegających 
obowiązkowi wyładunku;

h) szacunkowa wielkość odrzutów w 
ekwiwalencie masy w relacji pełnej i liczba 
odrzutów – dla wszelkich gatunków 
niepodlegających obowiązkowi 
wyładunku;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W celu zapewnienia zgodności z 
innymi przepisami Unii, w szczególności z 
dyrektywą Rady 92/43/EWG1a, 
dyrektywami Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/56/WE1b, 2009/147/WE1c i 
2014/89/UE1d oraz rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2017/10041e, w przypadku złowienia 
gatunków wrażliwych w dzienniku 
połowowym podaje się również 
następujące informacje:
a) złowiony gatunek;
b) liczba złowionych osobników;
c) data i pozycja geograficzna 
połowu;
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d) liczba zabitych osobników;
e) liczba uwolnionych osobników;
f) liczba rannych i uwolnionych 
osobników.
________________
1a Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).
1b Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 
r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty 
w dziedzinie polityki środowiska 
morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie 
strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 
25.6.2008, s. 19).
1c Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).
1d Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. 
ustanawiająca ramy planowania 
przestrzennego obszarów morskich (Dz.U. 
L 257 z 28.8.2014, s. 135).
1e Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1004 z 
dnia 17 maja 2017 r. w sprawie 
ustanowienia unijnych ram gromadzenia 
danych, zarządzania nimi i ich 
wykorzystywania w sektorze rybołówstwa 
oraz w sprawie wspierania doradztwa 
naukowego w zakresie wspólnej polityki 
rybołówstwa oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008 
(Dz.U. L 157 z 20.6.2017, s. 1).

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 15 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kapitanowie unijnych statków 
łowczych o długości całkowitej 
wynoszącej poniżej 12 metrów przekazują 
drogą elektroniczną informacje, o których 
mowa w art. 14, właściwemu organowi 
swojego państwa członkowskiego bandery 
po zakończeniu ostatniej operacji 
połowowej i przed wejściem do portu.

2. Kapitanowie unijnych statków 
łowczych o długości całkowitej 
wynoszącej poniżej 12 metrów przekazują 
drogą elektroniczną informacje, o których 
mowa w art. 14, właściwemu organowi 
swojego państwa członkowskiego bandery 
po zakończeniu ostatniej operacji 
połowowej i przed wejściem do portu. 

Akapit pierwszy stosuje się od dnia ... [18 
miesięcy od daty rozpoczęcia stosowania 
art. 15]. Przed tą datą kapitanowie 
unijnych statków łowczych o długości 
całkowitej poniżej 12 metrów mogą nadal 
przekazywać informacje, o których mowa 
w art. 14, w formie papierowej.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe organy nadbrzeżnego 
państwa członkowskiego przyjmują od 
państwa członkowskiego bandery 
elektroniczne raporty zawierające dane ze 
statków rybackich, o których mowa 
w ust. 1, 2 i 3.

4. Właściwe organy państwa 
członkowskiego bandery przesyłają 
właściwym organom nadbrzeżnego 
państwa członkowskiego elektroniczne 
raporty zawierające dane ze statków 
rybackich pozyskane zgodnie z ust. 1, 2 i 
3. Właściwe organy nadbrzeżnego państwa 
członkowskiego przyjmują od państwa 
członkowskiego bandery elektroniczne 
raporty zawierające dane ze statków 
rybackich, o których mowa w ust. 1, 2 i 3.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 15 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Kapitanowie statków łowczych 
państw trzecich prowadzących działania na 
wodach unijnych przekazują drogą 
elektroniczną informacje, o których mowa 
w art. 14, właściwemu organowi 
nadbrzeżnego państwa członkowskiego.”;

5. Kapitanowie statków łowczych 
państw trzecich prowadzących działania na 
wodach unijnych przekazują drogą 
elektroniczną informacje, o których mowa 
w art. 14, właściwemu organowi 
nadbrzeżnego państwa członkowskiego na 
takich samych warunkach, jakie mają 
zastosowanie do kapitanów unijnych 
statków rybackich.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 19a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli na podstawie analizy 
przekazanych informacji i innych 
dostępnych informacji można stwierdzić, 
że istnieją uzasadnione powody, by sądzić, 
że statek rybacki nie przestrzega przepisów 
wspólnej polityki rybołówstwa, właściwe 
organy państwa członkowskiego bandery 
wnoszą o współpracę z państwem trzecim, 
na terenie którego statek ma zamiar 
dokonać wyładunku, w celu 
przeprowadzenia ewentualnej inspekcji. W 
tym celu państwo członkowskie bandery 
może zażądać, aby statek rybacki dokonał 
rozładunku w innym porcie, lub opóźnić 
godzinę przybycia do portu lub wyładunku.

4. Jeżeli na podstawie analizy 
przekazanych informacji i innych 
dostępnych informacji można stwierdzić, 
że istnieją uzasadnione powody, by sądzić, 
że statek rybacki nie przestrzega przepisów 
wspólnej polityki rybołówstwa lub 
przepisów mających zastosowanie na 
wodach państwa trzeciego lub na morzach 
pełnych, na których statek prowadzi 
działalność, właściwe organy państwa 
członkowskiego bandery wnoszą o 
współpracę z państwem trzecim, na terenie 
którego statek ma zamiar dokonać 
wyładunku, w celu przeprowadzenia 
ewentualnej inspekcji. W tym celu państwo 
członkowskie bandery może zażądać, aby 
statek rybacki dokonał rozładunku w 
innym porcie, lub opóźnić godzinę 
przybycia do portu lub wyładunku.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19
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Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 20 – ustęp 2 b – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kod alfa-3 FAO każdego gatunku 
i odpowiedni obszar geograficzny, na 
którym dokonano połowów;

c) kod alfa-3 FAO każdego 
przeładowanego gatunku i odpowiedni 
obszar geograficzny, na którym dokonano 
połowów;

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 20 – ustęp 2 b – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) szacunkowe ilości każdego gatunku 
w kilogramach masy produktu i masy 
w relacji pełnej, w podziale na postać 
produktu;

d) szacunkowe ilości każdego 
przeładowanego gatunku w kilogramach 
masy produktu i masy w relacji pełnej, w 
podziale na postać produktu;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kod alfa-3 FAO każdego gatunku 
i odpowiedni obszar geograficzny, na 
którym dokonano połowów;

c) kod alfa-3 FAO każdego 
przeładowanego gatunku i odpowiedni 
obszar geograficzny, na którym dokonano 
połowów;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) szacunkowe ilości każdego gatunku 
w kilogramach masy produktu i masy 
w relacji pełnej, w podziale na postać 
produktu lub, w stosownych przypadkach, 
liczbę osobników, w tym – jako odrębny 
wpis – ilości lub osobniki o rozmiarze 
mniejszym niż mający zastosowanie 
minimalny rozmiar odniesienia do celów 
ochrony;

d) szacunkowe ilości każdego 
przeładowanego gatunku w kilogramach 
masy produktu i masy w relacji pełnej, w 
podziale na postać produktu lub, w 
stosownych przypadkach, liczbę 
osobników, w tym – jako odrębny wpis – 
ilości lub osobniki o rozmiarze mniejszym 
niż mający zastosowanie minimalny 
rozmiar odniesienia do celów ochrony;

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 23 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) ilość odpadów morskich w metrach 
sześciennych, wydobytych w wyniku 
operacji połowowych zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/8831a;
________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/883 z dnia 17 kwietnia 
2019 r. w sprawie portowych urządzeń do 
odbioru odpadów ze statków (Dz.U. L 151 
z 7.6.2019, s. 116).

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 23
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 25 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
skuteczną kontrolę przestrzegania 
obowiązku wyładunku. W tym celu 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
skuteczną kontrolę przestrzegania 
obowiązku wyładunku, przypadkowych 
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minimalny odsetek statków rybackich 
poławiających gatunki podlegające 
obowiązkowi wyładunku i pływających 
pod ich banderą ustanowioną zgodnie 
z ust. 2 są wyposażone w systemy telewizji 
przemysłowej (CCTV) dokonujące ciągłej 
rejestracji i przechowujące dane.

połowów gatunków wrażliwych i 
wiarygodności danych połowowych. W 
tym celu minimalny odsetek wszystkich 
statków rybackich poławiających gatunki 
podlegające obowiązkowi wyładunku i 
pływających pod ich banderą ustanowioną 
zgodnie z ust. 2 jest wyposażony w 
systemy telewizji przemysłowej (CCTV) 
dokonujące ciągłej rejestracji, czujniki 
umieszczane na sieci oraz wymagane 
systemy przechowujące dane. Nie jest 
wymagane, by systemy CCTV rejestrowały 
sygnały dźwiękowe, i sygnałów 
dźwiękowych nie wykorzystuje się do 
celów monitorowania.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 23
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 25a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Odsetek statków rybackich, 
o których mowa w ust. 1, jest ustalany dla 
różnych kategorii ryzyka 
w indywidualnych programach kontroli 
i inspekcji przyjętych zgodnie z art. 95. W 
ramach tych programów określa się 
również kategorie ryzyka i rodzaje statków 
rybackich należących do tych kategorii.

2. Odsetek statków rybackich, 
o których mowa w ust. 1, jest ustalany na 
podstawie wszystkich statków rybackich 
objętych indywidualnymi programami 
kontroli i inspekcji przyjętymi zgodnie z 
art. 95 oraz na podstawie liczby statków 
rybackich, co do których w oparciu o 
ocenę ryzyka przeprowadzoną przez 
Europejską Agencję Kontroli 
Rybołówstwa stwierdzono wysokie lub 
bardzo wysokie ryzyko nieprzestrzegania 
przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 27
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 33 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
bandery zapisuje wszelkie dane dotyczące 
połowów i nakładu połowowego, o których 
mowa w niniejszym rozporządzeniu, 
w szczególności dane, o których mowa 
w art. 14, 21, 23, 55, 59a, 62, 66 i 68, oraz 
zachowuje te dane w oryginalnym 
formacie przez okres co najmniej trzech lat 
zgodnie z przepisami krajowymi.

1. Każde państwo członkowskie 
bandery zapisuje wszelkie dane dotyczące 
połowów i nakładu połowowego, o których 
mowa w niniejszym rozporządzeniu, w 
szczególności dane, o których mowa w art. 
14, 21, 23, 25a, 55, 59a, 62, 66 i 68, oraz 
zachowuje te dane w oryginalnym 
formacie przez okres co najmniej trzech lat 
zgodnie z przepisami krajowymi.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 27
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 33 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy państwo 
członkowskie wykryje niespójności między 
informacjami przekazanymi Komisji 
zgodnie z ust. 2 i 3 a wynikami procesu 
zatwierdzania przeprowadzonego zgodnie 
z art. 109, państwo członkowskie 
przekazuje Komisji skorygowane ilości 
ustalone na podstawie tego procesu 
zatwierdzania niezwłocznie i nie później 
niż 12 miesięcy po dacie wyładunku.

4. W przypadku gdy państwo 
członkowskie wykryje niespójności między 
informacjami przekazanymi Komisji 
zgodnie z ust. 2 i 3 a wynikami procesu 
zatwierdzania przeprowadzonego zgodnie 
z art. 109, państwo członkowskie 
przekazuje Komisji skorygowane ilości 
ustalone na podstawie tego procesu 
zatwierdzania niezwłocznie i nie później 
niż sześć miesięcy po dacie wyładunku.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 28
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może zwrócić się do państwa 
członkowskiego o przekazywanie bardziej 
szczegółowych informacji i przedstawianie 
ich z większą częstotliwością niż 
przewidziano w art. 33, jeżeli 80 % kwoty 

Komisja może zwrócić się do państwa 
członkowskiego o przekazywanie bardziej 
szczegółowych informacji i przedstawianie 
ich z większą częstotliwością niż 
przewidziano w art. 33, jeżeli 70 % kwoty 
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stada lub grupy stad zostało uznane za 
wyczerpane.

stada lub grupy stad zostało uznane za 
wyczerpane.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli szkoda poniesiona przez 
państwo członkowskie, któremu zakazano 
dokonywania połowów, zanim wyczerpane 
zostały jego uprawnienia do połowów, nie 
została naprawiona, Komisja – w drodze 
aktów wykonawczych – podejmuje 
działania zmierzające do naprawy 
spowodowanej szkody we właściwy 
sposób . Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 119 
ust. 2. Działania te mogą wiązać się 
z dokonywaniem odliczeń od uprawnień do 
połowów państwa członkowskiego, które 
dokonało przełowienia, oraz 
przydzieleniem ilości odliczonych w ten 
sposób odpowiednio państwom 
członkowskim, którym zakazano 
prowadzenia działalności połowowej, 
przed wyczerpaniem ich uprawnień do 
połowów.

2. Jeżeli szkoda poniesiona przez 
państwo członkowskie, któremu zakazano 
dokonywania połowów, zanim wyczerpane 
zostały jego uprawnienia do połowów, nie 
została naprawiona, Komisja – w drodze 
aktów wykonawczych – podejmuje 
działania zmierzające do naprawy 
spowodowanej szkody we właściwy 
sposób. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 119 
ust. 2. Działania te mogą wiązać się 
z dokonywaniem odliczeń od uprawnień do 
połowów państwa członkowskiego, które 
dokonało przełowienia, nałożeniem 
grzywny proporcjonalnej do wartości 
przełowionego stada lub przydzieleniem 
ilości odliczonych w ten sposób 
odpowiednio państwom członkowskim, 
którym zakazano prowadzenia działalności 
połowowej, przed wyczerpaniem ich 
uprawnień do połowów.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 31 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 37 – ustęp 4 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) w odpowiednich przypadkach – 
wszelkie inne środki konieczne do 

g) w odpowiednich przypadkach – 
wszelkie inne środki konieczne do 
naprawienia poniesionej szkody, takie jak 



PE647.141v04-00 36/72 AD\1217322PL.docx

PL

naprawienia poniesionej szkody. grzywny lub rekompensata finansowa dla 
poszkodowanego państwa 
członkowskiego.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 42 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 48 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy nie można 
odzyskać utraconych narzędzi 
połowowych, kapitanowie statku 
umieszczają informacje na temat tych 
narzędzi w dzienniku połowowym zgodnie 
z art. 14 ust. 3. Właściwy organ państwa 
członkowskiego bandery informuje 
właściwy organ nadbrzeżnego państwa 
członkowskiego.

3. W przypadku gdy nie można 
odzyskać utraconych narzędzi 
połowowych, kapitanowie statku 
niezwłocznie umieszczają informacje na 
temat tych narzędzi w dzienniku 
połowowym zgodnie z art. 14 ust. 3. 
Właściwy organ państwa członkowskiego 
bandery informuje niezwłocznie właściwy 
organ nadbrzeżnego państwa 
członkowskiego.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 42 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 48 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie gromadzą i 
zapisują informacje na temat utraconych 
narzędzi połowowych i przekazują te 
informacje Komisji na jej żądanie.

5. Państwa członkowskie gromadzą i 
zapisują wszystkie informacje na temat 
utraconych narzędzi połowowych, których 
nie udało się odzyskać zgodnie z art. 48 
ust. 3, i przekazują te informacje Komisji 
na jej żądanie.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 43
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Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 50 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kontrola obszarów ograniczonych 
połowów

Kontrola obszarów ograniczonych 
połowów i chronionych obszarów 
morskich

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 43
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Działalność połowowa na 
obszarach ograniczonych połowów 
zlokalizowanych na wodach unijnych jest 
kontrolowana przez nadbrzeżne państwo 
członkowskie. Nadbrzeżne państwo 
członkowskie posiada system wykrywania 
i rejestracji statków rybackich 
wchodzących na obszary ograniczonych 
połowów podlegających ich jurysdykcji 
lub zwierzchnictwu, przepływających te 
obszary i z nich wychodzących.

1. Działalność połowowa na 
obszarach ograniczonych połowów oraz na 
chronionych obszarach morskich 
zlokalizowanych na wodach unijnych jest 
kontrolowana przez nadbrzeżne państwo 
członkowskie. Nadbrzeżne państwo 
członkowskie posiada system wykrywania 
i rejestracji statków rybackich 
wchodzących na obszary ograniczonych 
połowów i na chronione obszary morskie 
podlegające ich jurysdykcji lub 
zwierzchnictwu, przepływających te 
obszary i z nich wychodzących.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 43
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 50 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Działalność połowowa unijnych 
statków rybackich prowadzona na 
obszarach ograniczonych połowów 
zlokalizowanych na morzach pełnych lub 
na wodach państw trzecich jest 
kontrolowana przez państwo członkowskie 

2. Działalność połowowa unijnych 
statków rybackich prowadzona na 
obszarach ograniczonych połowów oraz na 
chronionych obszarach morskich 
zlokalizowanych na obszarach 
znajdujących się poza jurysdykcją 
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bandery. krajową lub na wodach państw trzecich 
jest kontrolowana przez państwo 
członkowskie bandery.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 43
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 50 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Tranzyt przez obszar 
ograniczonych połowów jest dozwolony 
dla wszystkich statków rybackich, które 
nie są upoważnione do połowów na tych 
obszarach, z zastrzeżeniem następujących 
warunków:

3. Tranzyt przez obszar 
ograniczonych połowów lub przez 
chronione obszary morskie jest dozwolony 
dla wszystkich statków rybackich, które 
nie są upoważnione do połowów na tych 
obszarach, z zastrzeżeniem następujących 
warunków:

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 43
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 50 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prędkość w czasie tranzytu jest nie 
mniejsza niż sześć węzłów, z wyjątkiem 
przypadków siły wyższej lub 
niekorzystnych warunków. W takich 
wypadkach kapitan niezwłocznie 
powiadamia ośrodek monitorowania 
rybołówstwa państwa członkowskiego 
bandery, który następnie powiadamia 
właściwe organy nadbrzeżnego państwa 
członkowskiego;

b) podczas tranzytu nie zezwala się na 
żadne postoje i prędkość w czasie tranzytu 
jest nie mniejsza niż sześć węzłów, 
z wyjątkiem przypadków siły wyższej lub 
niekorzystnych warunków. W takich 
wypadkach kapitan niezwłocznie 
powiadamia ośrodek monitorowania 
rybołówstwa państwa członkowskiego 
bandery, który następnie powiadamia 
właściwe organy nadbrzeżnego państwa 
członkowskiego;
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Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 43
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 50 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) nie istnieją żadne szczególne 
zakazy tranzytu statków na danym 
obszarze lub w określonej porze dnia lub 
w danym okresie w roku.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 43
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 50 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Od wejścia statku na obszar 
ograniczonych połowów lub chroniony 
obszar morski do opuszczenia tego 
obszaru częstotliwość przesyłania danych 
dotyczących monitorowania statku w 
określonych odstępach czasu zostaje 
automatycznie zwiększona do poziomu 
możliwie najbardziej zbliżonego do 
przesyłu w czasie rzeczywistym.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 44
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wprowadzają system rejestracji lub 
licencjonowania, który monitoruje liczbę 
osób fizycznych i prawnych zajmujących 
się połowami rekreacyjnymi; oraz

a) wprowadzają system rejestracji lub 
licencjonowania, który monitoruje liczbę 
osób fizycznych i prawnych zajmujących 
się połowami rekreacyjnymi oraz 
informuje wnioskodawców o stosowanych 
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unijnych środkach ochrony w dziedzinie 
rybołówstwa; oraz

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 44
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 55 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli chodzi o stada, grupy stad 
i gatunki objęte unijnymi środkami 
ochrony mającymi zastosowanie do 
połowów rekreacyjnych, państwa 
członkowskie

Jeżeli chodzi o gatunki, stada lub grupy 
stad objęte unijnymi środkami ochrony, 
takimi jak kwoty, limity połowowe i limity 
ilościowe, mającymi zastosowanie do 
połowów rekreacyjnych, państwa 
członkowskie:

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 44
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 55 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Niniejszy artykuł ma zastosowanie 
do działalności połowowej prowadzonej w 
celach rekreacyjnych, w tym działalności 
połowowej organizowanej przez podmioty 
handlowe w sektorze turystyki i sektorze 
zawodów sportowych.

6. Niniejszy artykuł ma zastosowanie 
do działalności połowowej prowadzonej w 
celach rekreacyjnych z pokładu statku lub 
z brzegu, przy użyciu dowolnej metody 
połowu lub odłowu, w tym działalności 
połowowej organizowanej przez podmioty 
handlowe w sektorze turystyki i sektorze 
zawodów sportowych.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 46
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 58 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Partie produktów rybołówstwa 
i akwakultury, które wprowadzono do 
obrotu lub które mogą być wprowadzone 
do obrotu w Unii, lub które wywieziono 
lub mogą zostać wywiezione, są 
odpowiednio oznakowane lub 
etykietowane, aby zapewnić 
identyfikowalność każdej partii.

3. Partie produktów rybołówstwa 
i akwakultury, które wprowadzono do 
obrotu lub które mogą być wprowadzone 
do obrotu w Unii, lub które wywieziono 
lub mogą zostać wywiezione, są 
odpowiednio oznakowane lub 
etykietowane, aby zapewnić 
identyfikowalność każdej partii i 
umożliwić konsumentom jednoznaczne 
określenie pochodzenia ryb.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 46
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 58 – ustęp 6 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) w odniesieniu do produktów 
rybołówstwa pochodzących z połowów na 
morzu, numer IMO lub – jeżeli numer 
IMO nie ma zastosowania – inny 
niepowtarzalny numer identyfikacyjny 
statku rybackiego.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 46
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 58 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie mogą 
zwolnić z wymogów zawartych 
w niniejszym artykule małe ilości 
produktów sprzedawanych konsumentom 
bezpośrednio ze statków rybackich, pod 
warunkiem że ilości te nie przekroczą 5 kg 
produktu rybołówstwa na konsumenta 

7. Państwa członkowskie mogą 
zwolnić z wymogów zawartych w 
niniejszym artykule małe ilości produktów 
sprzedawanych konsumentom 
bezpośrednio ze statków rybackich, pod 
warunkiem że ilości te nie przekroczą 5 kg 
produktu rybołówstwa na konsumenta 
dziennie oraz 150 kg produktów 
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dziennie. rybołówstwa na statek tygodniowo.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 46
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 58 – ustęp 8 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) digitalizacji informacji dotyczących 
identyfikowalności i ich przekazu 
elektronicznego;

a) digitalizacji informacji dotyczących 
identyfikowalności i ich przekazu 
elektronicznego, w tym dostępu 
konsumentów do takich informacji;

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 49
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 60 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, 
państwa członkowskie mogą zezwolić na 
ważenie produktów rybołówstwa bez 
sortowania przy wyładunku, jeśli 
spełnione zostały następujące warunki:

skreśla się

a) ważenie produktów rybołówstwa 
bez sortowania przeprowadza się przy 
wyładunku przed przewozem, 
przechowywaniem lub wprowadzeniem do 
obrotu za pośrednictwem systemu 
stosowanego lub kontrolowanego przez 
właściwe organy;
b) w przypadku wyładunku bez 
sortowania, który nie jest przeznaczony do 
spożycia przez ludzi, państwo 
członkowskie przyjęło plan kontroli 
wyrywkowej oparty na ryzyku, a Komisja 
zatwierdziła ten plan;
c) w przypadku produktów 
rybołówstwa przeznaczonych do spożycia 
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przez ludzi zarejestrowany podmiot 
zajmujący się ważeniem przeprowadza 
drugie ważenie produktów rybołówstwa z 
podziałem na gatunki. Drugie ważenie 
może mieć miejsce po przewozie, 
w ośrodku aukcyjnym, w obiektach 
zarejestrowanego nabywcy lub 
w organizacji producentów. Wynik 
drugiego ważenia przekazuje się 
kapitanowi.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia równych warunków konkurencji we wszystkich rodzajach rybołówstwa w 
UE oraz w świetle niedawnych przypadków nadużyć finansowych dotyczących wymogów w 
zakresie ważenia na mocy obowiązującego rozporządzenia w sprawie kontroli, ważne jest 
usunięcie wszystkich odstępstw przewidzianych w art. 60.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 59 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 73 – ustęp 7

Tekst obowiązujący Poprawka

ba) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
7. Kapitanowie wspólnotowych 
statków rybackich zapewniają 
wyznaczonym obserwatorom kontroli 
odpowiednie zakwaterowanie, ułatwiają im 
pracę i unikają wszelkiej ingerencji w 
wykonywanie przez nich zadania. 
Kapitanowie wspólnotowych statków 
rybackich umożliwiają obserwatorom 
kontroli dostęp do odpowiednich części 
statku, w tym do połowu, oraz do 
dokumentów statku, w tym do plików 
elektronicznych.

„7. Kapitanowie unijnych statków 
rybackich zapewniają wyznaczonym 
obserwatorom kontroli odpowiednie 
zakwaterowanie, ułatwiają im pracę i 
unikają wszelkiej ingerencji w 
wykonywanie przez nich zadania. 
Kapitanowie unijnych statków rybackich 
umożliwiają obserwatorom kontroli dostęp 
do odpowiednich części statku, w tym do 
połowu, oraz do dokumentów statku, w 
tym do plików elektronicznych.”;

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 59 – litera c
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Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 73 – ustęp 9 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) minimalnych wymogów unijnych 
dotyczących szkoleń unijnych 
obserwatorów kontroli.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 60
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 74 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Urzędnicy sprawdzają zgodność 
działań przeprowadzanych przez 
operatorów i kapitanów z przepisami 
wspólnej polityki rybołówstwa, 
w szczególności:

3. Urzędnicy sprawdzają zgodność 
działań przeprowadzanych przez 
operatorów i kapitanów z przepisami 
wspólnej polityki rybołówstwa i unijnej 
polityki ochrony środowiska, 
w szczególności:

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 60
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 74 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) legalność produktów rybołówstwa 
zatrzymanych na pokładzie, 
przechowywanych, przewożonych, 
przeładowanych, przenoszonych, 
wyładowanych, przetwarzanych lub 
wprowadzanych do obrotu oraz dokładność 
związanej z nimi dokumentacji lub 
przekazów elektronicznych;

a) legalność produktów rybołówstwa 
zatrzymanych na pokładzie, odrzuconych, 
przechowywanych, przewożonych, 
przeładowanych, przenoszonych, 
wyładowanych, przetwarzanych lub 
wprowadzanych do obrotu oraz dokładność 
związanej z nimi dokumentacji lub 
przekazów elektronicznych;
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Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 60
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 74 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) legalność narzędzi połowowych 
używanych do połowów gatunków 
docelowych oraz do połowów 
zatrzymanych na pokładzie oraz 
wyposażenia używanego do odzyskiwania 
narzędzi połowowych, o którym mowa 
w art. 48;

b) legalność narzędzi połowowych 
używanych do połowów gatunków 
docelowych i gatunków stanowiących 
przyłowy oraz do połowów zatrzymanych 
na pokładzie oraz wyposażenia używanego 
do odzyskiwania narzędzi połowowych, o 
którym mowa w art. 48;

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 60
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 74 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Urzędnicy mają możliwość 
zbadania wszystkich odpowiednich 
obszarów, pokładów i pomieszczeń. Mają 
oni również możliwość zbadania połowów, 
przetworzonych lub nie, sieci lub innych 
narzędzi połowowych, wyposażenia, 
pojemników i opakowań zawierających 
ryby lub produkty rybołówstwa oraz 
wszelkich istotnych dokumentów lub 
przekazów elektronicznych, w stosunku do 
których stwierdzą konieczność 
sprawdzenia zgodności z przepisami 
wspólnej polityki rybołówstwa. Mają oni 
również możliwość zadawania pytań 
osobom, które mogą dysponować 
informacjami związanymi z przedmiotem 
inspekcji.

4. Urzędnikom zezwala się na 
zbadanie wszystkich odpowiednich 
obszarów, pokładów i pomieszczeń. Mają 
oni również możliwość zbadania połowów, 
przetworzonych lub nie, sieci lub innych 
narzędzi połowowych, wyposażenia, 
środków ograniczających zamontowanych 
na pokładzie w celu zapobiegania 
przypadkowym połowom, pojemników i 
opakowań zawierających ryby lub 
produkty rybołówstwa oraz wszelkich 
istotnych dokumentów lub przekazów 
elektronicznych, w stosunku do których 
stwierdzą konieczność sprawdzenia 
zgodności z przepisami wspólnej polityki 
rybołówstwa. Mają oni również możliwość 
zadawania pytań osobom, które mogą 
dysponować informacjami związanymi 
z przedmiotem inspekcji.
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Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 60
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 74 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Urzędnicy są wyszkoleni w 
wykonywaniu powierzonych im funkcji w 
ramach inspekcji i dysponują 
niezbędnymi zasobami w celu 
odpowiedniego wykonywania pracy.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 60
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 74 – ustęp 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyjęcia przez państwa 
członkowskie opartego na ryzyku 
podejścia do wyboru celów kontroli;

b) przyjęcia przez państwa 
członkowskie opartego na ryzyku 
podejścia do wyboru celów kontroli i 
minimalnej częstotliwości kontroli;

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 60
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 78 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie tworzą 
i aktualizują elektroniczną bazę danych, 
w której umieszczają wszystkie 
sprawozdania z inspekcji i sprawozdania 
z nadzoru dotyczące statków rybackich 
pływających pod ich banderą sporządzone 
przez swoich urzędników lub innych 
urzędników z państw członkowskich lub 
urzędników z państw trzecich, a także inne 

1. Państwa członkowskie tworzą i 
aktualizują elektroniczną bazę danych – 
która jest publicznie dostępna w 
odniesieniu do informacji niepoufnych i 
niewrażliwych – w której umieszczają 
wszystkie sprawozdania z inspekcji i 
sprawozdania z nadzoru dotyczące statków 
rybackich pływających pod ich banderą 
sporządzone przez swoich urzędników lub 
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sprawozdania z inspekcji i sprawozdanie 
z nadzoru sporządzone przez swoich 
urzędników.

innych urzędników z państw 
członkowskich lub urzędników z państw 
trzecich, a także inne sprawozdania z 
inspekcji i sprawozdanie z nadzoru 
sporządzone przez swoich urzędników.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 60
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 79 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) szkolenia inspektorów rybołówstwa 
w państwach trzecich w celu wsparcia 
kontroli statków Unii poza jej granicami.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 60
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 79 – ustęp 7 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) minimalnych wymogów 
dotyczących szkoleń inspektorów 
unijnych, obejmujących dogłębną 
znajomość wspólnej polityki rybołówstwa i 
odpowiednich przepisów Unii w dziedzinie 
środowiska.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 63
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 82 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wykrycia poważnego 
naruszenia urzędnicy powinni móc 

2. W przypadku wykrycia poważnego 
naruszenia urzędnikom zezwala się na 
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pozostać na statku rybackim do czasu 
przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego, o którym mowa 
w art. 85.”;

pozostanie na statku rybackim do czasu 
przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego, o którym mowa w art. 85.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 68
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 88 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli państwo członkowskie 
wyładunku lub przeładunku nie jest 
państwem członkowskim bandery, a jego 
właściwe organy nie podejmą 
odpowiednich działań przeciw osobom 
fizycznym lub prawnym odpowiedzialnym 
za naruszenia przepisów lub nie przekażą 
postępowania zgodnie z art. 86, ilości ryb 
złowionych, wyładowanych lub 
przeładowanych z naruszeniem przepisów 
wspólnej polityki rybołówstwa mogą 
zostać wliczone do kwoty państwa 
członkowskiego wyładunku lub 
przeładunku.

1. Jeżeli państwo członkowskie 
wyładunku lub przeładunku nie jest 
państwem członkowskim bandery, a jego 
właściwe organy nie podejmą 
odpowiednich działań przeciw osobom 
fizycznym lub prawnym odpowiedzialnym 
za naruszenia przepisów lub nie przekażą 
postępowania zgodnie z art. 86, ilości ryb 
złowionych, odrzuconych, wyładowanych 
lub przeładowanych z naruszeniem 
przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 
są wliczane do kwoty państwa 
członkowskiego wyładunku lub 
przeładunku.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 68
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 88 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli państwo członkowskie 
wyładunku lub przeładunku nie dysponuje 
już odpowiednią kwotą połowową, 
zastosowanie mają przepisy art. 37. W tym 
celu ilości ryb złowionych, wyładowanych 
lub przeładowanych z naruszeniem 
przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 
uznaje się za odpowiednik wielkości 
szkody poniesionej przez państwo 

3. Jeżeli państwo członkowskie 
wyładunku lub przeładunku nie dysponuje 
już odpowiednią kwotą połowową, 
zastosowanie mają przepisy art. 37. W tym 
celu ilości ryb złowionych, odrzuconych, 
wyładowanych lub przeładowanych z 
naruszeniem przepisów wspólnej polityki 
rybołówstwa uznaje się za odpowiednik 
wielkości szkody poniesionej przez 
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członkowskie bandery, jak określono w 
wymienionym artykule.

państwo członkowskie bandery, jak 
określono w wymienionym artykule.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 69
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 89 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie do dnia [24 
miesiące od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] powiadamiają 
Komisję o krajowych przepisach, o których 
mowa w ust. 1, oraz informują ją 
niezwłocznie o wszelkich późniejszych 
zmianach mających wpływ na te przepisy.

2. Państwa członkowskie do dnia ... 
[18 miesięcy po dacie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] powiadamiają 
Komisję o krajowych przepisach, o których 
mowa w ust. 1, oraz informują ją 
niezwłocznie o wszelkich późniejszych 
zmianach mających wpływ na te przepisy.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 69
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 89a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby osoba fizyczna, która dopuściła się 
naruszenia przepisów wspólnej polityki 
rybołówstwa lub osoba prawna 
odpowiedzialna za naruszenie tych 
przepisów podlegała skutecznym, 
proporcjonalnym i odstraszającym karom 
administracyjnym.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby osoba fizyczna, która dopuściła się 
naruszenia przepisów wspólnej polityki 
rybołówstwa lub osoba prawna 
odpowiedzialna za naruszenie tych 
przepisów podlegała skutecznym, 
proporcjonalnym i odstraszającym karom 
administracyjnym. Państwa członkowskie 
mogą również albo alternatywnie 
stosować skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające sankcje karne.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 69
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Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 89a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Określając te kary, państwa 
członkowskie uwzględniają 
w szczególności wagę naruszenia, w tym 
poziom wyrządzonej szkody 
w środowisku, wartość szkody w zasobach 
rybnych, charakter i zakres naruszenia, 
jego czas trwania lub powtarzanie się lub 
nagromadzenie równoległych naruszeń.

3. Określając te kary, państwa 
członkowskie uwzględniają w 
szczególności wagę naruszenia, w tym 
poziom wyrządzonej szkody w 
środowisku, wartość szkody w zasobach 
rybnych, wszelkie niekorzystne skutki dla 
dobrostanu lub ochrony zwierząt, 
charakter i zakres naruszenia, jego czas 
trwania lub powtarzanie się oraz 
nagromadzenie równoległych naruszeń.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 69
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 89a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą 
stosować system, zgodnie z którym 
grzywna jest proporcjonalna do obrotów 
osoby prawnej lub do uzyskanej lub 
oczekiwanej korzyści gospodarczej 
płynącej z naruszenia przepisów.

4. Państwa członkowskie stosują 
system, zgodnie z którym grzywna jest 
proporcjonalna do obrotów osoby prawnej 
lub do uzyskanej lub oczekiwanej korzyści 
gospodarczej płynącej z naruszenia 
przepisów.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 69
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 90 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) obcinanie płetw rekinom na 
pokładach statków z naruszeniem 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1185/20031a 
lub oddzielanie szczypiec krabów zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/12411b; 
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lub
________________
1a Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1185/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w 
sprawie obcinania płetw rekinom na 
pokładach statków (Dz.U. L 167 z 
4.7.2003, s. 1).
1b Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 z 
dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie 
zachowania zasobów rybnych i ochrony 
ekosystemów morskich za pomocą 
środków technicznych, zmieniające 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006, 
(WE) nr 1224/2009 i rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 
2018/973, (UE) 2019/472 i (UE) 
2019/1022 oraz uchylające rozporządzenia 
Rady (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, 
(WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, 
(WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005 
(Dz.U. L 198 z 25.7.2019, s. 105).

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 69
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 90 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) uczestniczenie w działalności 
statków, które prowadzą połowy NNN 
zgodnie z definicją zawartą 
w rozporządzeniu Rady (WE) 
nr 1005/2008, a w szczególności statków 
ujętych w wykazie statków NNN 
prowadzonym przez Unię lub przez 
regionalną organizację ds. zarządzania 
rybołówstwem, o której mowa w art. 29 
i 30 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1005/2008, zarządzanie takimi statkami, 
posiadanie takich statków lub praca na nich 
lub świadczenie usług operatorom 

h) uczestniczenie w działalności 
statków, które prowadzą połowy NNN 
zgodnie z definicją zawartą w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1005/2008, 
a w szczególności statków ujętych w 
wykazie statków NNN prowadzonym 
przez Unię lub przez regionalną 
organizację ds. zarządzania rybołówstwem, 
o której mowa w art. 29 i 30 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008, 
zarządzanie takimi statkami, posiadanie 
takich statków lub praca na nich lub 
świadczenie usług operatorom związanym 
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związanym ze statkiem prowadzącym 
połowy NNN; lub

ze statkiem prowadzącym połowy NNN, 
lub korzystanie z połowów NNN, 
wspieranie ich lub udział w ich 
prowadzeniu, w tym w charakterze 
operatora, faktycznego beneficjenta, 
właściciela, podmiotu zajmującego się 
logistyką i świadczącego usługi, w tym 
ubezpieczyciela lub podmiotu 
świadczącego inne usługi finansowe; lub

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 69
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 90 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) prowadzenie połowów na obszarze 
ograniczonych połowów, na obszarze 
zamkniętym, na obszarze odbudowy stada 
ryb, w okresie zamkniętym, bez kwoty 
połowowej, po jej przekroczeniu lub 
poniżej zakazanej głębokości; lub

i) prowadzenie połowów na obszarze 
ograniczonych połowów, na obszarze 
zamkniętym, na obszarze odbudowy stada 
ryb, w okresie zamkniętym, bez kwoty 
połowowej, po jej przekroczeniu lub 
poniżej zakazanej głębokości, w tym na 
obszarze ograniczonych połowów lub na 
obszarze zamkniętym w celu ochrony 
wrażliwych gatunków i siedlisk zgodnie z 
dyrektywą Rady 92/43/EWG1a lub 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/147/WE1b; lub

_____________________

 1a Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).
1b Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 69
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Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 90 – ustęp 2 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) rozmyślne poławianie (w tym jako 
przyłowy) gatunków wrażliwych 
chronionych na podstawie prawodawstwa 
unijnego, w szczególności na mocy 
dyrektywy 92/43/EWG lub 2009/147/WE;

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 69
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 90 – ustęp 2 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) udział w ukierunkowanych 
połowach gatunków wrażliwych 
chronionych na podstawie prawodawstwa 
unijnego, w szczególności na mocy 
dyrektywy Rady 92/43/EWG lub 
2009/147/WE; lub

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 69
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 90 – ustęp 2 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) wykorzystywanie zakazanych 
narzędzi połowowych; lub

l) wykorzystywanie zakazanych 
narzędzi połowowych lub zakazanych 
metod połowowych; lub

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 69
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 90 – ustęp 2 – litera q a (nowa)



PE647.141v04-00 54/72 AD\1217322PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

qa) umyślne pozbywanie się na morzu 
narzędzi połowowych i odpadów morskich 
ze statków rybackich.

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 69
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 90 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) niewypełnienie obowiązków 
dotyczących stosowania narzędzi 
połowowych określonych w przepisach 
wspólnej polityki rybołówstwa; lub

d) niewypełnienie obowiązków 
dotyczących stosowania, identyfikacji, 
odzyskiwania i usuwania narzędzi 
połowowych określonych w przepisach 
wspólnej polityki rybołówstwa lub 
niewypełnienie obowiązków dotyczących 
środków technicznych i ochrony 
ekosystemów morskich, w szczególności 
obowiązku dotyczącego wdrożenia 
środków służących ograniczeniu 
przypadkowych połowów gatunków 
wrażliwych; lub

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 69
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 91 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Charakter natychmiastowych 
środków wykonawczych, o których mowa 
w ust. 1, ma zapobiegać dalszemu 
dopuszczaniu się danego wykrytego 
poważnego naruszenia, umożliwić podjęcie 
wszelkich niezbędnych działań w celu 
zapewnienia zabezpieczenia dowodów 
odnoszących się do takiego domniemanego 
poważnego naruszenia oraz pozwolić 

2. Charakter natychmiastowych 
środków wykonawczych, o których mowa 
w ust. 1, ma sprawić, że będą one 
zapobiegać dalszemu dopuszczaniu się 
danego wykrytego poważnego naruszenia, 
uniemożliwiać wszelkie dalsze szkody w 
środowisku, umożliwić podjęcie wszelkich 
niezbędnych działań w celu zapewnienia 
zabezpieczenia dowodów odnoszących się 
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właściwym organom na ukończenie 
dochodzenia.

do takiego domniemanego poważnego 
naruszenia oraz pozwolić właściwym 
organom na ukończenie dochodzenia.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 69
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 91 a – ustęp 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wartość minimalna stanowi co 
najmniej pięciokrotność wartości 
produktów rybołówstwa pozyskanych 
w wyniku popełnienia poważnego 
naruszenia; oraz

– wartość minimalna stanowi co 
najmniej sześciokrotność wartości 
produktów rybołówstwa pozyskanych w 
wyniku popełnienia poważnego 
naruszenia; oraz

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 69
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 91 a – ustęp 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wartość maksymalna stanowi co 
najmniej ośmiokrotność wartości 
produktów rybołówstwa pozyskanych 
w wyniku popełnienia poważnego 
naruszenia.

– wartość maksymalna stanowi co 
najmniej dziesięciokrotność wartości 
produktów rybołówstwa pozyskanych w 
wyniku popełnienia poważnego 
naruszenia.

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 69
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 92 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby sposób prowadzenia postępowań 
krajowych nie powodował nieefektywności 

12. Komisja zapewnia, aby sposób 
prowadzenia postępowań krajowych przez 
państwa członkowskie nie powodował 
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systemu punktów. nieefektywności systemu punktów.

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 69
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 93 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Informacje zawarte w rejestrze 
krajowym są przekazywane w 
ogólnodostępnym formacie i 
anonimizowane przez państwa 
członkowskie i Komisję, aby umożliwić 
dostęp opinii publicznej i państw 
członkowskich oraz analizę – m.in. przez 
środowisko naukowe – wpływu 
niniejszego rozporządzenia na osiągnięcie 
celów kontroli rybołówstwa i 
zrównoważenie zasobów rybnych w Unii.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 70
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 93a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 czerwca każdego roku 
państwa członkowskie przedkładają 
Komisji sprawozdanie z inspekcji i kontroli 
przeprowadzonych w poprzednim roku, 
zgodnie z krajowymi programami kontroli 
i zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2. Do dnia 30 czerwca każdego roku 
państwa członkowskie przedkładają 
Komisji sprawozdanie z inspekcji i kontroli 
przeprowadzonych w poprzednim roku, 
zgodnie z krajowymi programami kontroli 
i zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 
Sprawozdania te są publikowane na 
oficjalnej stronie internetowej państwa 
członkowskiego przedstawiającego 
sprawozdanie oraz na publicznie 
dostępnej stronie internetowej Komisji.



AD\1217322PL.docx 57/72 PE647.141v04-00

PL

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 70
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 93 a – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Sprawozdania, o których mowa w 
ust. 2, zawierają co najmniej następujące 
informacje:
a) całkowity budżet przeznaczany na 
kontrolę rybołówstwa;
b) liczbę i rodzaj przeprowadzonych 
inspekcji i kontroli;
c) liczbę i rodzaj podejrzewanych i 
potwierdzonych naruszeń, w tym 
poważnych naruszeń;
d) rodzaj działań następczych w 
odniesieniu do potwierdzonych naruszeń 
(zwykłe ostrzeżenie, kara administracyjna, 
sankcja karna, natychmiastowy środek 
wykonawczy, liczba przyznanych punktów 
karnych); oraz
e) liczbę, miejsce utraty i rodzaj 
utraconych narzędzi połowowych.

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 70
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 93a – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Do dnia 1 września każdego roku 
Komisja sporządza sprawozdanie 
dotyczące ustaleń zawartych w 
sprawozdaniach, o których mowa w ust. 2. 
W sprawozdaniu analizuje się również 
stosowanie niniejszego rozporządzenia 
przez zarejestrowane w państwach 
trzecich statki rybackie prowadzące 
połowy na wodach Unii, w szczególności 
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w państwach sąsiadujących z Unią. 
Sprawozdanie to jest podawane do 
wiadomości publicznej na stronie 
internetowej Komisji.

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 71 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 101 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

71a) w art. 101 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„4a. Komisja podaje do publicznej 
wiadomości na swojej stronie internetowej 
wersję sprawozdań z weryfikacji, 
niezależnej inspekcji lub audytu nie 
później niż w ciągu jednego miesiąca od 
ich ukończenia.”;

Uzasadnienie

W celu zwiększenia przejrzystości oraz ogólnej świadomości decydentów na temat 
faktycznego stanu wdrożenia przepisów w sprawie kontroli rybołówstwa w UE na stronie 
internetowej Komisji publikuje się wersję sprawozdań z weryfikacji, niezależnej inspekcji lub 
audytu. Dzieje się tak już np. w przypadku zgodności z prawem paszowym i żywnościowym, 
zasadami dotyczącymi zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 73 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 104 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli państwo członkowskie nie 
przestrzega swoich obowiązków 
dotyczących realizacji planu wieloletniego 
i jeżeli Komisja ma dowód, że 
nieprzestrzeganie tych obowiązków 
stanowi poważne zagrożenie dla ochrony 

1. Jeżeli państwo członkowskie nie 
przestrzega swoich obowiązków 
dotyczących stosowania przepisów 
wspólnej polityki rybołówstwa, w tym 
przepisów w sprawie środków 
technicznych dotyczących zachowania 
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danego stada lub grupy stad, Komisja może 
tymczasowo – w drodze aktów 
wykonawczych – zamknąć łowiska, 
których dotyczą te uchybienia, dla danego 
państwa członkowskiego.

zasobów rybnych i ochrony ekosystemów 
morskich oraz przepisów niniejszego 
rozporządzenia, i jeżeli Komisja ma 
dowód, że nieprzestrzeganie tych 
obowiązków stanowi poważne zagrożenie 
dla ochrony danego stada lub grupy stad, 
lub stanu ochrony danego gatunku lub 
siedliska, Komisja może tymczasowo – w 
drodze aktów wykonawczych – zamknąć 
łowiska, których dotyczą te uchybienia, dla 
danego państwa członkowskiego.

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 73 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 104 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja odstępuje – w drodze 
aktów wykonawczych – od zamknięcia po 
przedstawieniu przez państwo 
członkowskie pisemnego i zadowalającego 
Komisję dowodu świadczącego o tym, że 
łowisko może być bezpiecznie 
eksploatowane.”;

4. Komisja odstępuje – w drodze 
aktów wykonawczych – od zamknięcia po 
przedstawieniu przez państwo 
członkowskie zadowalającego Komisję 
dowodu świadczącego o tym, że łowisko 
może być bezpiecznie eksploatowane oraz 
usunięto zagrożenie dla środowiska 
morskiego. Komisja może zażądać 
wykazania na piśmie, że państwo 
członkowskie wywiązuje się z zobowiązań 
wynikających z planu wieloletniego, lub 
może zlecić Europejskiej Agencji Kontroli 
Rybołówstwa przeprowadzenie kontroli.

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 73 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 104 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się ustęp w brzmieniu: 
„4a. Co roku w pierwszym trymestrze 
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Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat stosowania art. 104 w poprzednim 
roku, chyba że nie dojdzie do zamknięcia 
łowisk w Unii.”;

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 75 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 106 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli odliczenia zgodnie z ust. 2 
nie można dokonać względem 
maksymalnego dozwolonego nakładu 
połowowego, który został przekroczony 
jako taki, ponieważ taki maksymalny 
dozwolony nakład połowowy nie jest 
dostępny danemu państwu 
członkowskiemu lub nie jest 
wystarczający, wówczas Komisja, 
w drodze aktów wykonawczych, może 
w następnym roku lub w następnych latach 
dokonać odliczeń od nakładu połowowego 
dostępnego temu państwu członkowskiemu 
w tym samym obszarze geograficznym 
zgodnie z ust. 2.

3. Jeżeli odliczenia zgodnie z ust. 2 
nie można dokonać względem 
maksymalnego dozwolonego nakładu 
połowowego, który został przekroczony 
jako taki, ponieważ taki maksymalny 
dozwolony nakład połowowy nie jest 
dostępny danemu państwu 
członkowskiemu lub nie jest 
wystarczający, wówczas Komisja, w 
drodze aktów wykonawczych, w 
następnym roku lub w następnych latach 
dokonuje odliczeń od nakładu 
połowowego dostępnego temu państwu 
członkowskiemu w tym samym obszarze 
geograficznym zgodnie z ust. 2.

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 75 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 106 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określić szczegółowe 
przepisy dotyczące oceny maksymalnego 
dostępnego nakładu połowowego, 
w odniesieniu do którego oblicza się 
przekroczenie. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 

4. Komisja określa – w drodze aktów 
wykonawczych – szczegółowe przepisy 
dotyczące oceny maksymalnego 
dostępnego nakładu połowowego, w 
odniesieniu do którego oblicza się 
przekroczenie. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
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sprawdzającą, o której mowa w art. 119 
ust. 2.

sprawdzającą, o której mowa w art. 119 
ust. 2.

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 76 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 107 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli istnieją dowody, że przepisy 
dotyczące wspólnej polityki rybołówstwa 
nie są przestrzegane przez państwo 
członkowskie i że może z tego wynikać 
poważne zagrożenie dla ochrony stad, 
w odniesieniu do których należy uzyskać 
uprawnienia do połowów, Komisja, 
w drodze aktów wykonawczych, może 
w następnym roku lub następnych latach 
dokonać odliczeń od rocznych kwot, 
przydziałów lub udziałów w stadzie lub 
grupie stad przyznanych temu państwu 
członkowskiemu, stosując zasadę 
proporcjonalności, z uwzględnieniem 
szkód poczynionych tym stadom.”;

1. Jeżeli istnieją dowody, że przepisy 
dotyczące wspólnej polityki rybołówstwa 
nie są przestrzegane przez państwo 
członkowskie i że może z tego wynikać 
poważne zagrożenie dla ochrony stad, 
w odniesieniu do których należy uzyskać 
uprawnienia do połowów, Komisja – w 
drodze aktów wykonawczych – 
w następnym roku lub następnych latach 
wprowadza zakazy lub dokonuje odliczeń 
od rocznych kwot, przydziałów lub 
udziałów w stadzie lub grupie stad 
przyznanych temu państwu 
członkowskiemu, stosując zasadę 
proporcjonalności, z uwzględnieniem 
szkód poczynionych tym stadom.”;

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 76 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 107 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 119a w odniesieniu do terminu, 
w którym państwa członkowskie muszą 
wykazać, że łowiska mogą być bezpiecznie 
eksploatowane, do materiału, jaki państwa 
członkowskie powinny umieścić w swojej 
odpowiedzi, i do oznaczania ilości, które 

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 119a w odniesieniu do terminu, 
w którym państwa członkowskie muszą 
wykazać, że łowiska mogą być bezpiecznie 
eksploatowane, do materiału, jaki państwa 
członkowskie powinny umieścić w swojej 
odpowiedzi, i do oznaczania ilości, które 
mają zostać odliczone, lub zakazów przy 
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mają zostać odliczone przy uwzględnieniu: uwzględnieniu:

Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 78
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 110 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Bez uszczerbku dla rozporządzenia 
(UE) 2016/679 państwa członkowskie 
udostępniają dane, o których mowa w ust. 
1, każdej osobie fizycznej lub prawnej 
mogącej wykazać prawnie uzasadniony 
interes.

Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 78
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 110 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dane wymienione w ust. 1 lit. a) ppkt (ii) i 
(iii) można przekazywać organom 
naukowym państw członkowskich, 
organom naukowym Unii i Eurostatowi.

Dane wymienione w ust. 1 lit. a) ppkt (ii) i 
(iii) można przekazywać w 
zanonimizowanym i ogólnodostępnym 
formacie opinii publicznej i w 
szczególności przesyłać organom 
naukowym państw członkowskich, 
organom naukowym Unii i Eurostatowi 
oraz każdej osobie fizycznej lub prawnej 
mogącej wykazać prawnie uzasadniony 
interes.

Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 78
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 110 – ustęp 5 a (nowy)



AD\1217322PL.docx 63/72 PE647.141v04-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie publikują 
co roku na stronach internetowych swoich 
właściwych organów sprawozdania roczne 
z krajowych programów kontroli.

Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 81
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 112 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Danych osobowych zawartych 
w informacjach, o których mowa 
w art. 110 ust. 1 i 2, nie przechowuje się 
dłużej niż przez 5 lat, z wyjątkiem danych 
osobowych, które są niezbędne, aby można 
było prowadzić działania następcze 
związane ze skargą, naruszeniem, 
inspekcją, weryfikacją lub audytem lub 
z trwającym postępowaniem sądowym lub 
administracyjnym, które to dane można 
przechowywać przez 10 lat. Jeżeli 
informacje wymienione w art. 110 ust. 1 
i 2 przechowuje się przez dłuższy okres, 
zostają one zanonimizowane.

3. Danych osobowych zawartych w 
informacjach, o których mowa w art. 110 
ust. 1 i 2, nie przechowuje się dłużej niż 
przez osiem lat, przy czym danych 
pochodzących z systemów telewizji 
przemysłowej nie przechowuje się przez 
okres dłuższy niż trzy lata, z wyjątkiem 
danych osobowych, które są niezbędne, 
aby można było prowadzić działania 
następcze związane ze skargą, 
naruszeniem, inspekcją, weryfikacją lub 
audytem lub z trwającym postępowaniem 
sądowym lub administracyjnym, które to 
dane można przechowywać przez 10 lat. 
Jeżeli informacje wymienione w art. 110 
ust. 1 i 2 przechowuje się przez dłuższy 
okres, zostają one zanonimizowane.

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 81 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 113 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

81a) w art. 113 skreśla się ust. 2;
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Poprawka 122

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 81 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 113 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

81b) w art. 113 skreśla się ust. 3;

Poprawka 123

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 81 c (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 113 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

81c) w art. 113 ust. 4 skreśla się lit. b);

Poprawka 124

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 81 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 113 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

81d) w art. 113 ust. 4 skreśla się lit. c);

Poprawka 125

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 82
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 115 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) wykaz obszarów ograniczonych 
połowów i odpowiadające im ograniczenia;

h) wykaz obszarów ograniczonych 
połowów i odpowiadające im ograniczenia 
oraz harmonogram planowanych 
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obszarów ograniczonych połowów;

Poprawka 126

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 84 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 118 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

84a) art. 118 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie:

1. Co pięć lat państwa członkowskie 
przekazują Komisji sprawozdania 
dotyczące stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

„1. Co dwa lata państwa członkowskie 
przekazują Komisji sprawozdania 
dotyczące stosowania niniejszego 
rozporządzenia.”;

(32019R1241)

Poprawka 127

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 84 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 118 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

84b) art. 118 ust. 2 otrzymuje 
brzmienie:

2. Na podstawie sprawozdań 
złożonych przez państwa członkowskie 
oraz na podstawie własnych obserwacji 
Komisja sporządza co pięć lat 
sprawozdanie, które przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

„2. Na podstawie sprawozdań 
złożonych przez państwa członkowskie 
oraz na podstawie własnych obserwacji 
Komisja sporządza co dwa lata 
sprawozdanie, które przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.”;

(32019R1241)

Poprawka 128

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 84 c (nowy)
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Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 118 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

84c) w art. 118 dodaje się ust. 
w brzmieniu:
„2a. Sprawozdania, o których mowa w 
ust. 1, są podawane do wiadomości 
publicznej na stronie internetowej Komisji 
w ciągu dwóch miesięcy od ich 
przedłożenia przez państwa 
członkowskie.”;

Poprawka 129

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 768/2005
Artykuł 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) pomoc państwom członkowskim 
i Komisji w harmonizowaniu stosowania 
wspólnej polityki rybołówstwa;”;

e) pomoc państwom członkowskim 
i Komisji w harmonizowaniu stosowania i 
zapewnianiu stabilności wspólnej polityki 
rybołówstwa, łącznie z jej wymiarem 
zewnętrznym;”;

(Rozporządzenie (WE) nr 768/2005 zostało 
ujednolicone i uchylone przez 
rozporządzenie (UE) 2019/473. Art. 3 lit. 
e) rozporządzenia (WE) nr 768/2005 
odpowiada art. 3 lit. e) rozporządzenia 
(UE) 2019/473).

Poprawka 130

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 768/2005
„Artykuł 17g

Tekst obowiązujący Poprawka

4a) art. 17g otrzymuje brzmienie:
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„Artykuł 17g
Współpraca w zakresie gospodarki 

morskiej

„Artykuł 17g
Współpraca w zakresie gospodarki 

morskiej
Agencja przyczynia się do realizacji 
zintegrowanej polityki morskiej UE, w 
szczególności zawiera umowy 
administracyjne z innymi organami w 
sprawach objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia po ich zatwierdzeniu przez 
zarząd. Dyrektor zarządzający informuje o 
nich Komisję i państwa członkowskie na 
wczesnym etapie negocjacji.

Agencja przyczynia się do realizacji 
zintegrowanej polityki morskiej UE, w 
szczególności zawiera umowy 
administracyjne z innymi organami w 
sprawach objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia po ich zatwierdzeniu przez 
zarząd. Dyrektor zarządzający informuje o 
nich Parlament Europejski, Komisję i 
państwa członkowskie na wczesnym etapie 
negocjacji.

(Rozporządzenie (WE) nr 768/2005 zostało 
ujednolicone i uchylone przez 
rozporządzenie (UE) 2019/473. Art. 17g 
rozporządzenia (WE) nr 768/2005 
odpowiada art. 25 rozporządzenia (UE) 
2019/473).

Poprawka 131

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 768/2005
Artykuł 23 – ustęp 2 – litera c – akapit 1

Tekst obowiązujący Poprawka

aa) lit. c) akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:

c) przyjmuje do dnia 31 października 
każdego roku, uwzględniając przy tym 
opinię Komisji i Państw Członkowskich, 
program prac Agencji na nadchodzący rok 
oraz przekazuje ten program Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Komisji i 
Państwom Członkowskim.

c) przyjmuje do dnia 31 października 
każdego roku, uwzględniając przy tym 
opinię Parlamentu Europejskiego, 
Komisji i państw członkowskich, program 
prac Agencji na nadchodzący rok oraz 
przekazuje ten program Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Komisji i 
państwom członkowskim.”
(Rozporządzenie (WE) nr 768/2005 zostało 
ujednolicone i uchylone przez 
rozporządzenie (UE) 2019/473. Art. 23 
rozporządzenia (WE) nr 768/2005 
odpowiada art. 32 rozporządzenia (UE) 
2019/473).
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Poprawka 132

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5 – litera a b (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 768/2005
Artykuł 23 – ustęp 2 – litera c – akapit 2

Tekst obowiązujący Poprawka

ab)  lit. c) akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:

Program prac zawiera priorytety Agencji. 
Przyznaje on priorytet obowiązkom 
Agencji odnoszącym się do programów 
kontroli i nadzoru. Zostaje on przyjęty bez 
naruszenia rocznej procedury budżetowej 
Wspólnoty. W przypadku wyrażenia przez 
Komisję w terminie 30 dni od daty 
przyjęcia programu prac sprzeciwu 
względem tego programu Zarząd dokonuje 
ponownego przeglądu programu i 
przyjmuje go z ewentualnymi zmianami w 
drugim czytaniu w terminie dwóch 
miesięcy;

„Program prac zawiera priorytety Agencji. 
Przyznaje on priorytet obowiązkom 
Agencji odnoszącym się do programów 
kontroli i nadzoru. Zostaje on przyjęty bez 
naruszenia rocznej procedury budżetowej 
Wspólnoty. W przypadku wyrażenia przez 
Parlament Europejski lub Komisję w 
terminie 30 dni od daty przyjęcia programu 
prac sprzeciwu względem tego programu 
Zarząd dokonuje ponownego przeglądu 
programu i przyjmuje go z ewentualnymi 
zmianami w drugim czytaniu w terminie 
dwóch miesięcy;”;

(Rozporządzenie (WE) nr 768/2005 zostało 
ujednolicone i uchylone przez 
rozporządzenie (UE) 2019/473. Art. 23 
rozporządzenia (WE) nr 768/2005 
odpowiada art. 32 rozporządzenia (UE) 
2019/473).

Poprawka 133

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 768/2005
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

5a)  w art. 24 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie:

1. Zarząd składa się z przedstawicieli 
państw członkowskich i sześciu 
przedstawicieli Komisji. Każde państwo 

„1. Zarząd składa się z przedstawicieli 
państw członkowskich, sześciu 
przedstawicieli Komisji oraz 
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członkowskie jest uprawnione do 
mianowania jednego członka. Państwa 
Członkowskie i Komisja mianują po 
jednym zastępcy każdego członka Zarządu, 
który reprezentuje członka Zarządu pod 
jego nieobecność.

przedstawicieli Parlamentu 
Europejskiego. Każde państwo 
członkowskie jest uprawnione do 
mianowania jednego członka. Parlament 
Europejski jest uprawniony do 
mianowania dwóch przedstawicieli. 
Państwa członkowskie, Komisja i 
Parlament Europejski mianują po jednym 
zastępcy każdego członka Zarządu, który 
reprezentuje członka Zarządu pod jego 
nieobecność.”;
(Rozporządzenie (WE) nr 768/2005 zostało 
ujednolicone i uchylone przez 
rozporządzenie (UE) 2019/473. Art. 24 ust. 
1 rozporządzenia (WE) nr 768/2005 
odpowiada art. 33 ust. 1 rozporządzenia 
(UE) 2019/473).

Poprawka 134

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 768/2005
Artykuł 29 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przygotowuje projekt rocznego 
programu prac i projekt wieloletniego 
programu prac i przedkłada je Zarządowi 
po konsultacjach z Komisją i państwami 
członkowskimi. Podejmuje, w granicach 
określonych niniejszym rozporządzeniem, 
kroki konieczne do wprowadzenia w życie 
programu prac i wieloletniego programu 
prac, ich zasad wykonawczych i wszelkich 
mających zastosowanie przepisów prawa;

a) przygotowuje projekt rocznego 
programu prac i projekt wieloletniego 
programu prac i przedkłada je Zarządowi 
po konsultacjach z Parlamentem 
Europejskim, Komisją i państwami 
członkowskimi. Podejmuje, w granicach 
określonych niniejszym rozporządzeniem, 
kroki konieczne do wprowadzenia w życie 
programu prac i wieloletniego programu 
prac, ich zasad wykonawczych i wszelkich 
mających zastosowanie przepisów prawa;

(Rozporządzenie (WE) nr 768/2005 zostało 
ujednolicone i uchylone przez 
rozporządzenie (UE) 2019/473. Art. 29 
rozporządzenia (WE) nr 768/2005 
odpowiada art. 38 rozporządzenia (UE) 
2019/473).
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Poprawka 135

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie (WE) nr 1005/2008
Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na użytek niniejszego rozporządzenia 
„poważne naruszenie” oznacza 
jakiekolwiek naruszenie wymienione w art. 
90 ust. 2 lit. a)–n) oraz lit. o) i p) 
rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 lub 
uważane za poważne naruszenie zgodnie z 
art. 90 ust. 3 lit. a), c), e), f) oraz i) 
przedmiotowego rozporządzenia (WE) nr 
1224/2009.

Na użytek niniejszego rozporządzenia 
„poważne naruszenie” oznacza 
jakiekolwiek naruszenie wymienione w art. 
90 ust. 2 lit. a)–p) rozporządzenia (WE) nr 
1224/2009 lub uważane za poważne 
naruszenie zgodnie z art. 90 ust. 3 lit. a), 
c), e), f) oraz i) przedmiotowego 
rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Poprawka 136

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1005/2008
Artykuł 43 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Prokuratura Europejska może 
prowadzić postępowania przygotowawcze, 
wnosić oskarżenia oraz wytaczać 
powództwa w przypadku przestępstw 
przeciwko budżetowi UE, takich jak 
nadużycia finansowe, korupcja lub 
poważne transgraniczne oszustwa 
związane z VAT, w tym w odniesieniu do 
połowów NNN.
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