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Poprawka 33
Ivo Hristov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W art. 3 ust. 3 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/11393 zawarto zobowiązanie do 
wdrażania podejścia ekosystemowego do 
zarządzania rybołówstwem, aby zapewnić 
minimalizowanie negatywnego wpływu 
działalności połowowej na ekosystem 
morski. Plan musi być spójny z unijnym 
prawodawstwem dotyczącym środowiska, 
w szczególności z celem polegającym na 
osiągnięciu do 2020 r. dobrego stanu 
środowiska, zgodnie z art. 1 ust. 1 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/56/WE4.

(1) W art. 3 ust. 3 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/11393 zawarto zobowiązanie do 
wdrażania podejścia ekosystemowego do 
zarządzania rybołówstwem, aby zapewnić 
minimalizowanie negatywnego wpływu 
działalności połowowej na ekosystem 
morski. Plan musi być spójny z unijnym 
prawodawstwem dotyczącym środowiska, 
w szczególności z celem polegającym na 
osiągnięciu do 2020 r. dobrego stanu 
środowiska, zgodnie z art. 1 ust. 1 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/56/WE4. Jest kluczowe, aby 
plan przyczynił się do posiadania 
zdrowych zasobów, co z kolei jest 
związane ze zrównoważonym 
rybołówstwem.

_________________ _________________
3 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z 
dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiające 
wieloletni plan w odniesieniu do stad 
dorsza, śledzia i szprota w Morzu 
Bałtyckim oraz połowów eksploatujących 
te stada, zmieniające rozporządzenie Rady 
(WE) nr 2187/2005 i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 
(Dz.U. L 191 z 15.7.2016, s. 1).

3 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z 
dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiające 
wieloletni plan w odniesieniu do stad 
dorsza, śledzia i szprota w Morzu 
Bałtyckim oraz połowów eksploatujących 
te stada, zmieniające rozporządzenie Rady 
(WE) nr 2187/2005 i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 
(Dz.U. L 191 z 15.7.2016, s. 1).

4 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).

4 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).

Or. en
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Poprawka 34
Ska Keller, Grace O'Sullivan, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Caroline Roose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Ten wysoki napływ substancji 
biogennych wynika m.in. z faktu 
niewystarczającego wdrożenia dyrektyw, 
takich jak dyrektywa 91/676/EWG 
dotycząca ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami powodowanymi przez 
azotany pochodzenia rolniczego oraz 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2000/60/WE ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej.

Or. en

Poprawka 35
Ruža Tomašić

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Pogorszenie stanu stada dorsza 
atlantyckiego ze wschodniej części Morza 
Bałtyckiego (Gadus morhua) jest 
powiązane z tą sytuacją. Według ICES 
stado to dotyka problem zbyt niskiej 
biomasy ze względu na połączenie 
malejącej liczebności uzupełnienia, 
czynników środowiskowych i zmian w 
ekosystemie prowadzących do wysokiej 
śmiertelności naturalnej (stanowiącej około 
trzykrotność śmiertelności połowowej) 
oraz nadmiernej śmiertelności połowowej, 
biorąc pod uwagę stan stada. Biomasa 
dorsza atlantyckiego o wymiarach 
handlowych znajduje się obecnie na 

(3) Pogorszenie stanu stada dorsza 
atlantyckiego ze wschodniej części Morza 
Bałtyckiego (Gadus morhua) jest 
powiązane z tą sytuacją. Według ICES 
stado to dotyka problem zbyt niskiej 
biomasy ze względu na połączenie 
malejącej liczebności uzupełnienia, 
czynników środowiskowych i zmian w 
ekosystemie (ubytek tlenu, wzrost 
temperatur, zanieczyszczenie itp.) 
prowadzących do wysokiej śmiertelności 
naturalnej (stanowiącej około trzykrotność 
śmiertelności połowowej) oraz nadmiernej 
śmiertelności połowowej, biorąc pod 
uwagę stan stada. Biomasa dorsza 
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najniższym poziomie od lat 50-tych XX w. 
Ponadto ICES szacuje, że w średniej 
perspektywie czasowej (do 2024 r.) 
biomasa stada tarłowego nie osiągnie 
punktu odniesienia dla zrównoważonego 
rybołówstwa nawet w przypadku 
całkowitego braku połowów. W swojej 
opinii dotyczącej stad w 2020 r. ICES 
zaleca zatem połowy na poziomie 
zerowym.

atlantyckiego o wymiarach handlowych 
znajduje się obecnie na najniższym 
poziomie od lat 50-tych XX w. Ponadto 
ICES szacuje, że w średniej perspektywie 
czasowej (do 2024 r.) biomasa stada 
tarłowego nie osiągnie punktu odniesienia 
dla zrównoważonego rybołówstwa nawet 
w przypadku całkowitego braku połowów. 
W swojej opinii dotyczącej stad w 2020 r. 
ICES zaleca zatem połowy na poziomie 
zerowym.

Or. hr

Poprawka 36
Ska Keller, Grace O'Sullivan, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Caroline Roose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Pogorszenie stanu stada dorsza 
atlantyckiego ze wschodniej części Morza 
Bałtyckiego (Gadus morhua) jest 
powiązane z tą sytuacją. Według ICES 
stado to dotyka problem zbyt niskiej 
biomasy ze względu na połączenie 
malejącej liczebności uzupełnienia, 
czynników środowiskowych i zmian w 
ekosystemie prowadzących do wysokiej 
śmiertelności naturalnej (stanowiącej około 
trzykrotność śmiertelności połowowej) 
oraz nadmiernej śmiertelności połowowej, 
biorąc pod uwagę stan stada. Biomasa 
dorsza atlantyckiego o wymiarach 
handlowych znajduje się obecnie na 
najniższym poziomie od lat 50-tych XX w. 
Ponadto ICES szacuje, że w średniej 
perspektywie czasowej (do 2024 r.) 
biomasa stada tarłowego nie osiągnie 
punktu odniesienia dla zrównoważonego 
rybołówstwa nawet w przypadku 
całkowitego braku połowów. W swojej 
opinii dotyczącej stad w 2020 r. ICES 
zaleca zatem połowy na poziomie 

(3) Pogorszenie stanu stada dorsza 
atlantyckiego ze wschodniej części Morza 
Bałtyckiego (Gadus morhua) jest 
powiązane z tą sytuacją. Według ICES 
stado to dotyka problem zbyt niskiej 
biomasy ze względu na połączenie 
malejącej liczebności uzupełnienia, 
czynników środowiskowych, niewielkiej 
dostępności gatunków stanowiących 
pokarm i zmian w ekosystemie 
prowadzących do wysokiej śmiertelności 
naturalnej (stanowiącej około trzykrotność 
śmiertelności połowowej) oraz nadmiernej 
śmiertelności połowowej, biorąc pod 
uwagę stan stada. Biomasa dorsza 
atlantyckiego o wymiarach handlowych 
znajduje się obecnie na najniższym 
poziomie od lat 50-tych XX w. Ponadto 
ICES szacuje, że w średniej perspektywie 
czasowej (do 2024 r.) biomasa stada 
tarłowego nie osiągnie punktu odniesienia 
dla zrównoważonego rybołówstwa nawet 
w przypadku całkowitego braku połowów. 
W swojej opinii dotyczącej stad w 2020 r. 
ICES zaleca zatem połowy na poziomie 
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zerowym. zerowym.

Or. en

Poprawka 37
Ska Keller, Grace O'Sullivan, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Caroline Roose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W zarządzaniu połowami na 
Morzu Bałtyckim problemem jest również 
brak równowagi między aktywnymi 
segmentami floty a dostępnymi 
uprawnieniami do połowów, jak określono 
w komunikacie Komisji z dnia 7 czerwca 
2019 r. w sprawie stanu realizacji 
wspólnej polityki rybołówstwa oraz 
konsultacji dotyczących uprawnień do 
połowów na 2020 r.

Or. en

Poprawka 38
Ivo Hristov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Na podstawie oceny stada dorsza 
atlantyckiego ze wschodniej części Morza 
Bałtyckiego Komisja przyjęła 
rozporządzenie wykonawcze (UE) 
2019/12485 zakazujące do dnia 31 grudnia 
2019 r. połowów dorsza w podrejonach 
ICES 24–26.

(5) Na podstawie oceny stada dorsza 
atlantyckiego ze wschodniej części Morza 
Bałtyckiego Komisja przyjęła 
rozporządzenie wykonawcze (UE) 
2019/12485 zakazujące do dnia 31 grudnia 
2019 r. połowów dorsza w podrejonach 
ICES 24–26. Zakaz ten wywarł znaczący 
wpływ na wschodni region Morza 
Bałtyckiego, zwłaszcza na sektor 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego.
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_________________ _________________
5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji 
(UE) 2019/1248 z dnia 22 lipca 2019 r. 
ustanawiające środki w celu zmniejszenia 
poważnego zagrożenia dla ochrony stada 
dorsza atlantyckiego (Gadus morhua) ze 
wschodniej części Morza Bałtyckiego 
(Dz.U. L 195 z 23.7.2019, s. 2).

5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji 
(UE) 2019/1248 z dnia 22 lipca 2019 r. 
ustanawiające środki w celu zmniejszenia 
poważnego zagrożenia dla ochrony stada 
dorsza atlantyckiego (Gadus morhua) ze 
wschodniej części Morza Bałtyckiego 
(Dz.U. L 195 z 23.7.2019, s. 2).

Or. en

Poprawka 39
Ivo Hristov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Dorsz atlantycki ze wschodniej 
części Morza Bałtyckiego jest poławiany 
również przez rybaków z krajów trzecich, 
co wpływa także na liczebność stad 
gatunków.

Or. en

Poprawka 40
Ivo Hristov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Floty rybackie, które do tej pory 
były zależne od dorsza atlantyckiego ze 
wschodniej części Morza Bałtyckiego, nie 
mają możliwości poławiania innych stad. 
Szacuje się, że kompensacja strat 
gospodarczych spowodowanych 
zamknięciem połowów dorsza 
atlantyckiego ze wschodniej części Morza 
Bałtyckiego wymagałaby dodatkowych 
połowów około 20 000 ton gatunków 

(7) Floty rybackie, które do tej pory 
były zależne od dorsza atlantyckiego ze 
wschodniej części Morza Bałtyckiego, nie 
mają możliwości poławiania innych stad. 
Szacuje się, że kompensacja strat 
gospodarczych spowodowanych 
zamknięciem połowów dorsza 
atlantyckiego ze wschodniej części Morza 
Bałtyckiego wymagałaby dodatkowych 
połowów około 20 000 ton gatunków 
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alternatywnych. Rada uzgodniła jednak 
również znaczne ograniczenia w 
odniesieniu do innych stad, w 
szczególności zmniejszenie połowów o 
65 % w odniesieniu do stada śledzia w 
zachodniej części Morza Bałtyckiego, 
60 % w odniesieniu do stada dorsza 
atlantyckiego w zachodniej części Morza 
Bałtyckiego, 32 % w odniesieniu do 
gładzicy, 27 % w odniesieniu do śledzia 
atlantyckiego w Zatoce Botnickiej i 22 % 
w odniesieniu do szprota.

alternatywnych. Rada uzgodniła jednak 
również znaczne ograniczenia w kolejnych 
trzech latach w odniesieniu do innych stad, 
w szczególności radykalne zmniejszenie 
limitów połowowych na 2020 r. w Morzu 
Bałtyckich dla następujących połowów: o 
65 % w odniesieniu do stada śledzia w 
zachodniej części Morza Bałtyckiego, 
60 % w odniesieniu do stada dorsza 
atlantyckiego w zachodniej części Morza 
Bałtyckiego, 32 % w odniesieniu do 
gładzicy, 27 % w odniesieniu do śledzia 
atlantyckiego w Zatoce Botnickiej i 22 % 
w odniesieniu do szprota.

Or. en

Poprawka 41
Ska Keller, Grace O'Sullivan, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Caroline Roose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Floty rybackie, które do tej pory 
były zależne od dorsza atlantyckiego ze 
wschodniej części Morza Bałtyckiego, nie 
mają możliwości poławiania innych stad. 
Szacuje się, że kompensacja strat 
gospodarczych spowodowanych 
zamknięciem połowów dorsza 
atlantyckiego ze wschodniej części Morza 
Bałtyckiego wymagałaby dodatkowych 
połowów około 20 000 ton gatunków 
alternatywnych. Rada uzgodniła jednak 
również znaczne ograniczenia w 
odniesieniu do innych stad, w 
szczególności zmniejszenie połowów o 
65 % w odniesieniu do stada śledzia w 
zachodniej części Morza Bałtyckiego, 
60 % w odniesieniu do stada dorsza 
atlantyckiego w zachodniej części Morza 
Bałtyckiego, 32 % w odniesieniu do 
gładzicy, 27 % w odniesieniu do śledzia 
atlantyckiego w Zatoce Botnickiej i 22 % 

(7) Floty rybackie, które do tej pory 
były zależne od dorsza atlantyckiego ze 
wschodniej części Morza Bałtyckiego, nie 
mają możliwości poławiania innych stad. 
Szacuje się, że kompensacja strat 
gospodarczych spowodowanych 
zamknięciem połowów dorsza 
atlantyckiego ze wschodniej części Morza 
Bałtyckiego wymagałaby dodatkowych 
połowów około 20 000 ton gatunków 
alternatywnych. Rada uzgodniła jednak 
również znaczne ograniczenia w 
odniesieniu do innych stad, w 
szczególności zmniejszenie połowów o 
65 % w odniesieniu do stada śledzia w 
zachodniej części Morza Bałtyckiego, 
60 % w odniesieniu do stada dorsza 
atlantyckiego w zachodniej części Morza 
Bałtyckiego, 32 % w odniesieniu do 
gładzicy, 27 % w odniesieniu do śledzia 
atlantyckiego w Zatoce Botnickiej i 22 % 
w odniesieniu do szprota, nie w pełni 
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w odniesieniu do szprota. przestrzegając zaleceń naukowych.

Or. en

Poprawka 42
Ivo Hristov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Z analizy Komisji wynika, że 
segmenty floty o najwyższej zależności od 
dorsza atlantyckiego ze wschodniej części 
Morza Bałtyckiego obejmują ponad 300 
statków, głównie trawlery i statki 
poławiające niewyspecyfikowanymi 
narzędziami skrzelowymi z Litwy, Łotwy i 
Polski oraz, w mniejszym stopniu, Danii. 
Wspomniane segmenty floty mają istotne 
znaczenie społeczno-gospodarcze i 
stanowią około 20–50 % krajowej floty na 
Litwie, Łotwie i w Polsce w 
ekwiwalentach pełnego czasu pracy. 
Jedynie niewielka część z nich wydaje się 
zdolna do przetrwania zamknięcia 
połowów w perspektywie 
krótkoterminowej, ale nie średnio- lub 
długoterminowej. Pozostała część już teraz 
znajduje się w złej sytuacji, która wskutek 
zamknięcia połowów będzie jeszcze 
gorsza, co może doprowadzić do zupełnej 
utraty rentowności. Wykorzystanie kwot 
dorsza atlantyckiego ze wschodniej części 
Morza Bałtyckiego od wielu lat utrzymuje 
się na poziomie poniżej 60 %, przy czym w 
2018 r. nastąpił dalszy spadek do 40 %, a 
do połowy lipca 2019 r., kiedy to Komisja 
wprowadziła środki nadzwyczajne, poziom 
ten był jeszcze niższy (19 %), co 
odzwierciedla problem biologiczny 
związany z tymi połowami. Ponieważ nie 
oczekuje się, aby stado dorsza 
atlantyckiego ze wschodniej części Morza 
Bałtyckiego odbudowało się do zdrowego 
poziomu nawet w perspektywie 

(8) Z analizy Komisji wynika, że 
segmenty floty o najwyższej zależności od 
dorsza atlantyckiego ze wschodniej części 
Morza Bałtyckiego obejmują ponad 300 
statków, głównie trawlery i statki 
poławiające niewyspecyfikowanymi 
narzędziami skrzelowymi z Litwy, Łotwy i 
Polski oraz, w mniejszym stopniu, Danii i 
Niemiec. Wspomniane segmenty floty 
mają istotne znaczenie społeczno-
gospodarcze i stanowią około 20–50 % 
krajowej floty na Litwie, Łotwie i w Polsce 
w ekwiwalentach pełnego czasu pracy. 
Jedynie niewielka część z nich wydaje się 
zdolna do przetrwania zamknięcia 
połowów w perspektywie 
krótkoterminowej, ale nie średnio- lub 
długoterminowej. Pozostała część już teraz 
znajduje się w złej sytuacji, która wskutek 
zamknięcia połowów będzie jeszcze 
gorsza, co może doprowadzić do zupełnej 
utraty rentowności. Wykorzystanie kwot 
dorsza atlantyckiego ze wschodniej części 
Morza Bałtyckiego od wielu lat utrzymuje 
się na poziomie poniżej 60 %, przy czym w 
2018 r. nastąpił dalszy spadek do 40 %, a 
do połowy lipca 2019 r., kiedy to Komisja 
wprowadziła środki nadzwyczajne, poziom 
ten był jeszcze niższy (19 %), co 
odzwierciedla problem biologiczny 
związany z tymi połowami. Ponieważ nie 
oczekuje się, aby stado dorsza 
atlantyckiego ze wschodniej części Morza 
Bałtyckiego odbudowało się do zdrowego 
poziomu nawet w perspektywie 



PE646.964v01-00 10/19 AM\1197683PL.docx

PL

średnioterminowej, w przypadku tych 
segmentów floty utrzymywać się będzie 
nierównowaga strukturalna, co uzasadnia 
restrukturyzację floty.

średnioterminowej, w przypadku tych 
segmentów floty utrzymywać się będzie 
nierównowaga strukturalna, co uzasadnia 
restrukturyzację floty.

Or. en

Poprawka 43
Søren Gade

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zgodnie z opinią ICES 
opublikowaną w dniu 29 maja 2019 r. 
około 70 % wyładunków dorsza 
atlantyckiego w podrejonach 24–28 
zostało dokonane przez trawlery z oknem 
selektywnym typu BACOMA wielkości 
120 mm lub T90, a 15 % wyładunków 
dorsza atlantyckiego zostało dokonanych 
przez lugery o rozmiarze oczek sieci od 
110 mm do 156 mm. Te metier są ogólnie 
uznawane za ukierunkowane na dorsza, a 
minimalne rozmiary oczek dla nich są 
określone w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241.7 
Każde z pozostałych metier w pierwszej 
piętnastce pod kątem wielkości 
wyładunków dorsza odpowiadało za mniej 
niż 5 % całkowitych wyładunków dorsza. 
Należy zapewnić, aby poziomy zdolności 
połowowej flot poławiających dorsza 
atlantyckiego ze wschodniej części Morza 
Bałtyckiego nie zwiększyły się, a trwałe 
zaprzestanie działalności z 
wykorzystaniem środków publicznych 
skutecznie zmniejszyło zdolność 
połowową floty. Poziom zdolności 
połowowej w odniesieniu do tych dwóch 
segmentów floty państw członkowskich 
powinien zostać ograniczony do poziomu 
statków aktywnych w ostatnich latach 
przed zastosowaniem środków 
nadzwyczajnych, tj. 2017 i 2018, i 

(11) Należy zapewnić, aby poziomy 
zdolności połowowej flot poławiających 
dorsza atlantyckiego z Morza Bałtyckiego 
nie zwiększyły się, a trwałe zaprzestanie 
działalności z wykorzystaniem środków 
publicznych skutecznie zmniejszyło 
zdolność połowową floty. Poziom 
zdolności połowowej w odniesieniu do 
odnośnych segmentów floty państw 
członkowskich powinien zostać 
ograniczony do poziomu poniżej poziomu 
statków aktywnych w dwóch z pięciu lat 
przed zastosowaniem środków 
nadzwyczajnych, tj. w latach 2014–2018, i 
powinien zostać zmniejszony, gdy statki 
zostaną wycofane z wykorzystaniem 
pomocy publicznej, w celu odbudowy stad 
dorsza bałtyckiego.
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powinien zostać zmniejszony, gdy statki 
zostaną wycofane z wykorzystaniem 
pomocy publicznej, w celu odbudowy 
stada dorsza atlantyckiego ze wschodniej 
części Morza Bałtyckiego.

_________________
7 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).

Or. da

Uzasadnienie

Wielkość połowów w Morzu Bałtyckim była bardzo zróżnicowana w ostatnich latach. Ważne 
jest zatem, aby okres referencyjny uwzględniał rzeczywiste połowy. Okres odniesienia 
obejmujący dwa z pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wprowadzenie środków 
nadzwyczajnych odzwierciedlałby dokładniej zmiany w zdolnościach połowowych na Morzu 
Bałtyckim.

Poprawka 44
Ska Keller, Grace O'Sullivan, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Caroline Roose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ze względu na zły stan stada dorsza 
atlantyckiego ze wschodniej części Morza 
Bałtyckiego należy wprowadzić dodatkowe 
środki kontroli połowów dorsza 
atlantyckiego ze wschodniej części Morza 

(13) Ze względu na zły stan stada dorsza 
atlantyckiego ze wschodniej części Morza 
Bałtyckiego należy wprowadzić dodatkowe 
środki kontroli połowów dorsza 
atlantyckiego ze wschodniej części Morza 
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Bałtyckiego. Ilość progową, od której 
statek jest zobowiązany do wyładunku 
połowu w określonym miejscu, należy 
zmniejszyć do 250 kg. Ponadto 
kapitanowie statków rybackich 
posiadających kwoty połowowe na połowy 
dorsza i prowadzących połowy na 
obszarach, na których występuje dorsz ze 
wschodniej części Morza Bałtyckiego, 
muszą zapewnić możliwość monitorowania 
ich działalności połowowej w dowolnym 
momencie przez właściwe organy krajowe.

Bałtyckiego. Ilość progową, od której 
statek jest zobowiązany do wyładunku 
połowu w określonym miejscu, należy 
zmniejszyć do 200 kg. Ponadto 
kapitanowie statków rybackich 
posiadających kwoty połowowe na połowy 
dorsza i prowadzących połowy na 
obszarach, na których występuje dorsz ze 
wschodniej części Morza Bałtyckiego, 
muszą zapewnić możliwość monitorowania 
ich działalności połowowej w dowolnym 
momencie przez właściwe organy krajowe.

Or. en

Poprawka 45
Ruža Tomašić

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) ICES wydała analityczną ocenę 
stada dorsza atlantyckiego ze wschodniej 
części Morza Bałtyckiego, ale ze względu 
na brak wymaganych danych nie była w 
stanie przedstawić przedziałów 
śmiertelności połowowej i różnych 
punktów odniesienia. W związku z tym 
należy usprawnić gromadzenie danych 
dzięki zapewnieniu obecności 
obserwatorów na statkach dokonujących 
połowów dorsza atlantyckiego ze 
wschodniej części Morza Bałtyckiego, 
wynoszącej co najmniej 20 %.

(14) ICES wydała analityczną ocenę 
stada dorsza atlantyckiego ze wschodniej 
części Morza Bałtyckiego, ale ze względu 
na brak wymaganych danych nie była w 
stanie przedstawić przedziałów 
śmiertelności połowowej i różnych 
punktów odniesienia. W związku z tym 
należy usprawnić gromadzenie danych.

Or. hr

Poprawka 46
Ska Keller, Grace O'Sullivan, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Caroline Roose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) ICES wydała analityczną ocenę 
stada dorsza atlantyckiego ze wschodniej 
części Morza Bałtyckiego, ale ze względu 
na brak wymaganych danych nie była w 
stanie przedstawić przedziałów 
śmiertelności połowowej i różnych 
punktów odniesienia. W związku z tym 
należy usprawnić gromadzenie danych 
dzięki zapewnieniu obecności 
obserwatorów na statkach dokonujących 
połowów dorsza atlantyckiego ze 
wschodniej części Morza Bałtyckiego, 
wynoszącej co najmniej 20 %.

(14) ICES wydała analityczną ocenę 
stada dorsza atlantyckiego ze wschodniej 
części Morza Bałtyckiego, ale ze względu 
na brak wymaganych danych nie była w 
stanie przedstawić przedziałów 
śmiertelności połowowej i różnych 
punktów odniesienia. W związku z tym 
należy usprawnić gromadzenie danych 
dzięki zapewnieniu obecności 
obserwatorów na statkach dokonujących 
połowów dorsza atlantyckiego ze 
wschodniej części Morza Bałtyckiego, 
wynoszącej co najmniej 30 %.

Or. en

Poprawka 47
Ruža Tomašić

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W celu złagodzenia negatywnych 
skutków gospodarczych wynikających z 
wyjątkowej i trwałej sytuacji 
środowiskowej na Morzu Bałtyckim oraz 
związanego z nią znacznego ograniczenia 
uprawnień do połowów, a także ze 
względu na środki szczegółowe 
przewidziane w planie wieloletnim dla 
Morza Bałtyckiego, wsparcie publiczne na 
trwałe zaprzestanie działalności połowowej 
poprzez złomowanie statków rybackich 
powinno być dostępne dla państw 
członkowskich, aby umożliwić im 
osiągnięcie celów planów działania na 
podstawie art. 22 rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013 oraz zmniejszenie stwierdzonej 
strukturalnej nierównowagi w segmentach 
rybołówstwa objętych wieloletnim planem 
dla Morza Bałtyckiego. Należy zatem 
odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 
nr 508/2014, aby ponownie wprowadzić 

(16) W celu złagodzenia wielce 
szkodliwych skutków społeczno-
gospodarczych dla społeczności 
nadbrzeżnych i przedsiębiorstw w sektorze 
rybołówstwa, wynikających z wyjątkowej i 
trwałej sytuacji środowiskowej na Morzu 
Bałtyckim oraz związanego z nią 
znacznego ograniczenia uprawnień do 
połowów, a także ze względu na środki 
szczegółowe przewidziane w planie 
wieloletnim dla Morza Bałtyckiego, 
wsparcie publiczne na trwałe zaprzestanie 
działalności połowowej poprzez 
złomowanie statków rybackich powinno 
być dostępne dla państw członkowskich, 
aby umożliwić im osiągnięcie celów 
planów działania na podstawie art. 22 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz 
zmniejszenie stwierdzonej strukturalnej 
nierównowagi w segmentach rybołówstwa 
objętych wieloletnim planem dla Morza 
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wsparcie na rzecz trwałego zaprzestania 
działalności połowowej dla tych statków, 
które są w znacznym stopniu uzależnione 
od połowów dorsza atlantyckiego ze 
wschodniej części Morza Bałtyckiego.

Bałtyckiego. Należy zatem odpowiednio 
zmienić rozporządzenie (UE) nr 508/2014, 
aby ponownie wprowadzić wsparcie na 
rzecz trwałego zaprzestania działalności 
połowowej dla tych statków, które są w 
znacznym stopniu uzależnione od 
połowów dorsza atlantyckiego ze 
wschodniej części Morza Bałtyckiego.

Or. hr

Poprawka 48
Ivo Hristov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W celu złagodzenia negatywnych 
skutków gospodarczych wynikających z 
wyjątkowej i trwałej sytuacji 
środowiskowej na Morzu Bałtyckim oraz 
związanego z nią znacznego ograniczenia 
uprawnień do połowów, a także ze 
względu na środki szczegółowe 
przewidziane w planie wieloletnim dla 
Morza Bałtyckiego, wsparcie publiczne na 
trwałe zaprzestanie działalności połowowej 
poprzez złomowanie statków rybackich 
powinno być dostępne dla państw 
członkowskich, aby umożliwić im 
osiągnięcie celów planów działania na 
podstawie art. 22 rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013 oraz zmniejszenie stwierdzonej 
strukturalnej nierównowagi w segmentach 
rybołówstwa objętych wieloletnim planem 
dla Morza Bałtyckiego. Należy zatem 
odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 
nr 508/2014, aby ponownie wprowadzić 
wsparcie na rzecz trwałego zaprzestania 
działalności połowowej dla tych statków, 
które są w znacznym stopniu uzależnione 
od połowów dorsza atlantyckiego ze 
wschodniej części Morza Bałtyckiego.

(16) W celu złagodzenia negatywnych 
skutków gospodarczych wynikających z 
wyjątkowej, trwałej i niekorzystnej 
sytuacji środowiskowej na Morzu 
Bałtyckim oraz związanego z nią 
znacznego ograniczenia uprawnień do 
połowów, a także ze względu na środki 
szczegółowe przewidziane w planie 
wieloletnim dla Morza Bałtyckiego, 
wsparcie publiczne na trwałe zaprzestanie 
działalności połowowej poprzez 
złomowanie statków rybackich powinno 
być dostępne dla państw członkowskich, 
aby umożliwić im osiągnięcie celów 
planów działania na podstawie art. 22 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz 
zmniejszenie stwierdzonej strukturalnej 
nierównowagi w segmentach rybołówstwa 
objętych wieloletnim planem dla Morza 
Bałtyckiego. Należy zatem odpowiednio 
zmienić rozporządzenie (UE) nr 508/2014, 
aby ponownie wprowadzić wsparcie na 
rzecz trwałego zaprzestania działalności 
połowowej dla tych statków, które są w 
znacznym stopniu uzależnione od 
połowów dorsza atlantyckiego ze 
wschodniej części Morza Bałtyckiego.
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Or. en

Poprawka 49
Jarosław Kalinowski, Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Magdalena 
Adamowicz, Janusz Lewandowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Biorąc pod uwagę wrażliwy 
ekosystem Morza Bałtyckiego, wsparcie na 
rzecz trwałego zaprzestania działalności 
połowowej nie powinno być przyznawane 
w celu modernizacji statków rybackich 
umożliwiającej wykonywanie innych 
rodzajów działalności niż połowy 
przemysłowe, jak np. połowy rekreacyjne, 
ponieważ działanie takie mogłoby mieć 
szkodliwy wpływ na ekosystem. W związku 
z tym wsparcie takie powinno być 
przyznawane wyłącznie na złomowanie 
statków rybackich.

(18) Biorąc pod uwagę wrażliwy 
ekosystem Morza Bałtyckiego, wsparcie na 
rzecz trwałego zaprzestania działalności 
połowowej nie powinno być przyznawane 
w celu modernizacji statków rybackich 
umożliwiającej wykonywanie innych 
rodzajów działalności niż połowy 
przemysłowe, jak np. połowy rekreacyjne. 
Jednocześnie wsparcie powinno być 
przyznawane na złomowanie statków 
rybackich z uwzględnieniem statków 
wykorzystywanych do połowów 
rekreacyjnych. Mając na uwadze 
powyższe, objęcie systemem rekompensat i 
możliwością złomowania jednostek 
rybołówstwa rekreacyjnego powinno 
odbywać się na analogicznych zasadach, 
jak rybołówstwa przemysłowego.

Or. pl

Poprawka 50
Ska Keller, Grace O'Sullivan, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Caroline Roose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Biorąc pod uwagę wrażliwy 
ekosystem Morza Bałtyckiego, wsparcie na 
rzecz trwałego zaprzestania działalności 
połowowej nie powinno być przyznawane 
w celu modernizacji statków rybackich 

(18) Biorąc pod uwagę wrażliwy 
ekosystem Morza Bałtyckiego, wsparcie na 
rzecz trwałego zaprzestania działalności 
połowowej nie powinno być przyznawane 
w celu modernizacji statków rybackich 
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umożliwiającej wykonywanie innych 
rodzajów działalności niż połowy 
przemysłowe, jak np. połowy rekreacyjne, 
ponieważ działanie takie mogłoby mieć 
szkodliwy wpływ na ekosystem. W 
związku z tym wsparcie takie powinno być 
przyznawane wyłącznie na złomowanie 
statków rybackich.

umożliwiającej wykonywanie innych 
rodzajów działalności, które mogłoby mieć 
szkodliwy wpływ na ekosystem. W 
związku z tym wsparcie takie powinno być 
przyznawane wyłącznie na złomowanie 
statków rybackich.

Or. en

Poprawka 51
Jarosław Kalinowski, Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Magdalena 
Adamowicz, Janusz Lewandowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Mając na uwadze kulturową i 
wielopokoleniową charakterystykę 
zawodu rybaka na obszarach 
przybrzeżnych, należy zapewnić 
rozwiązania alternatywne do złomowania 
jednostek, które pozwoliłyby rybakom na 
pozostanie w zawodzie.

Or. pl

Poprawka 52
Ruža Tomašić

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Art. 30 rozporządzenia (UE) nr 
508/2014 stanowi, że z EFMR można 
wspierać inwestycje, które przyczyniają się 
do zróżnicowania dochodów rybaków 
poprzez rozwój działalności 
uzupełniającej.
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Poprawka 53
Jarosław Kalinowski, Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Magdalena 
Adamowicz, Janusz Lewandowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Rekompensata za trwałe 
zaprzestanie działalności statków nie 
będzie atrakcyjna dla podmiotów 
gospodarczych, jeżeli zostanie potrącona z 
rekompensat z tytułu czasowego 
zaprzestania działalności wypłaconych w 
przeszłości zgodnie z art. 25 ust. 5 
rozporządzenia (UE) nr 508/2014. Tego 
typu potrącanie nie miałoby sensu, 
ponieważ w przeszłości usługi świadczono 
za tymczasowe zaprzestanie działalności 
statków, podczas gdy rekompensata za 
trwałe zaprzestanie działalności dotyczy 
przyszłych korzyści.

Or. pl

Poprawka 54
Ivo Hristov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Biorąc pod uwagę złą sytuację 
gospodarczą unijnych statków rybackich o 
znacznej zależności od połowów dorsza 
atlantyckiego ze wschodniej części Morza 
Bałtyckiego oraz potrzebę zapewnienia 
dostępności wsparcia w ramach EFMR na 
trwałe zaprzestanie działalności połowowej 
tych statków, uznano za stosowne 
przewidzieć wyjątek od 

(21) Biorąc pod uwagę złą sytuację 
gospodarczą unijnych statków rybackich o 
znacznej zależności od połowów dorsza 
atlantyckiego ze wschodniej części Morza 
Bałtyckiego oraz potrzebę zapewnienia 
dostępności wsparcia w ramach EFMR na 
trwałe zaprzestanie działalności połowowej 
tych statków, w celu podjęcia jak 
najszybszych działań, przy jednoczesnym 
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ośmiotygodniowego okresu, o którym 
mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie 
roli parlamentów narodowych w Unii 
Europejskiej, załączonego do TUE, 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej i Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

pełnym poszanowaniu praw 
demokratycznych wszystkich instytucji 
UE, uznano za stosowne przewidzieć 
wyjątek od ośmiotygodniowego okresu, o 
którym mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w 
sprawie roli parlamentów narodowych w 
Unii Europejskiej, załączonego do TUE, 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej i Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

Or. en

Poprawka 55
Ska Keller, Grace O'Sullivan, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Caroline Roose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) 2016/1139
Artykuł 14 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 250 kg dorsza atlantyckiego; a) 200 kg dorsza atlantyckiego;

Or. en

Poprawka 56
Ska Keller, Grace O'Sullivan, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Caroline Roose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) 2016/1139
Artykuł 14 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Statki unijne, którym przydzielono 
uprawnienia do połowów dorsza 
atlantyckiego w podrejonach ICES 24–32, 
muszą być objęte w co najmniej 20 % 
obecnością obserwatorów na morzu.

Statki unijne, którym przydzielono 
uprawnienia do połowów dorsza 
atlantyckiego w podrejonach ICES 22–24 i 
24–32, muszą być objęte w co najmniej 
30 % obecnością obserwatorów na morzu.

Or. en



AM\1197683PL.docx 19/19 PE646.964v01-00

PL

Poprawka 57
Niclas Herbst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 508/2014
Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. w art. 34 ust. 2 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego lit. a) i b), w przypadku dorsza 
atlantyckiego w Bałtyku Wschodnim 
minimalna liczba dni aktywnych na 
morzu, o których mowa w tych literach, 
może wynosić 75 dni w roku.”.

Or. en

Poprawka 58
Jarosław Kalinowski, Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Magdalena 
Adamowicz, Janusz Lewandowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 508/2014
Artykuł 34 – ustęp 4 c a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4ca. Wsparcia przyznanego 
właścicielom statków na mocy art. 33 nie 
odejmuje się od wsparcia otrzymanego 
przez właścicieli statków na mocy 
niniejszego artykułu w odniesieniu do 
tego samego statku.

Or. pl


