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Poprawka 92
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając opinię Komitetu 
Regionów27,

po konsultacji z Komitetem Regionów,

__________________ __________________

Dz.U. C z , s. . Dz.U. C z , s. .

Or. es

Uzasadnienie

Komitet Regionów odstąpił od sporządzenia opinii w sprawie rozporządzenia.

Poprawka 93
Fredrick Federley

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) Cele wspólnej polityki 
rybołówstwa, określone w rozporządzeniu 
(UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej 
polityki rybołówstwa28, mają 
zagwarantować, aby działania związane z 
rybołówstwem i akwakulturą były 
zrównoważone w długim okresie i 
zarządzane w sposób zgodny z celami 
osiągnięcia korzyści ekonomicznych, 
społecznych i związanych z zatrudnieniem 
oraz przyczynienia się do zapewnienia 
dostępności dostaw żywności, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na 
dobrostan zwierząt, zgodnie z art. 13 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), a także, w 
stosownych przypadkach, na 
bezpieczeństwo żywności i pasz oraz 
zdrowie zwierząt. 
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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).

Or. en

Poprawka 94
Rosa D'Amato

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 skutecznego, proporcjonalnego, 
jednolitego i aktualnego systemu kontroli i 
egzekwowania.

__________________ __________________
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).
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Or. it

Poprawka 95
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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 skutecznego i aktualnego 
systemu kontroli i egzekwowania we 
wszystkich państwach członkowskich.

__________________ __________________
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).

Or. es

Poprawka 96
Ruža Tomašić

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
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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 nieskomplikowanego, 
skutecznego i aktualnego systemu kontroli 
i egzekwowania.

__________________ __________________
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).

Or. hr

Poprawka 97
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W rozporządzeniu (WE) nr 
1224/2009 należy wprowadzić odniesienie 
do definicji zawartych w rozporządzeniu 
(UE) nr 1380/2013 i rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1379/201330. W celu zachowania jasności i 
spójności niektóre definicje określone w 
rozporządzeniu (WE) nr 1224/2009 należy 
skreślić lub zmienić, a także należy dodać 

(4) W rozporządzeniu (WE) nr 
1224/2009 należy wprowadzić odniesienie 
do definicji zawartych w rozporządzeniu 
(UE) nr 1380/2013 i rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1379/201330. W celu zachowania jasności i 
spójności niektóre definicje określone w 
rozporządzeniu (WE) nr 1224/2009 należy 
skreślić lub zmienić, a także należy dodać 
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nowe definicje. nowe definicje. W szczególności należy 
dodać wielokryteriową definicję „floty 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego”, zgodnie z postulatami 
sektora i obowiązującym prawem w 
ramach Międzynarodowej Komisji ds. 
Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego.

__________________ __________________
30 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z 
dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 
wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, zmieniające 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i 
(WE) nr 1224/2009 oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 
(Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1).

30 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z 
dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 
wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, zmieniające 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i 
(WE) nr 1224/2009 oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 
(Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1).

Or. es

Poprawka 98
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Definicję „partii” należy 
dostosować do definicji „partii” określonej 
w prawie żywnościowym.

(7) Definicję „partii” należy odnieść do 
definicji „partii” określonej w prawie 
żywnościowym.

Or. es

Poprawka 99
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Aby zapewnić większą 
harmonizację europejskich ram 
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regulacyjnych, należy dodać nową 
definicję „gatunku wrażliwego”.

Or. it

Poprawka 100
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Aby zapewnić większą 
harmonizację europejskich ram 
regulacyjnych, należy dodać nową 
definicję „siedliska wrażliwego”.

Or. it

Poprawka 101
Bert-Jan Ruissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Definicja „statku rybackiego” jest 
zawarta w rozporządzeniu (UE) nr 
1380/2013 i obejmuje statki wyposażone 
do prowadzenia komercyjnej eksploatacji 
żywych zasobów morza, takich jak statki 
łowcze, statki pomocnicze, statki 
przetwórnie, statki biorące udział w 
przeładunkach oraz transportowce 
wyposażone w sprzęt służący 
transportowaniu produktów rybołówstwa, 
poza kontenerowcami. Należy zatem 
skreślić definicję „statku rybackiego” w 
rozporządzeniu (WE) nr 1224/2009.

(10) Definicja „statku rybackiego” jest 
zawarta w rozporządzeniu (UE) nr 
1380/2013 i obejmuje statki wyposażone 
do prowadzenia komercyjnej eksploatacji 
żywych zasobów morza. Należy zatem 
skreślić definicję „statku rybackiego” w 
rozporządzeniu (WE) nr 1224/2009.

Or. en
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Poprawka 102
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Definicja „statku rybackiego” jest 
zawarta w rozporządzeniu (UE) nr 
1380/2013 i obejmuje statki wyposażone 
do prowadzenia komercyjnej eksploatacji 
żywych zasobów morza, takich jak statki 
łowcze, statki pomocnicze, statki 
przetwórnie, statki biorące udział w 
przeładunkach oraz transportowce 
wyposażone w sprzęt służący 
transportowaniu produktów rybołówstwa, 
poza kontenerowcami. Należy zatem 
skreślić definicję „statku rybackiego” w 
rozporządzeniu (WE) nr 1224/2009.

(10) Definicja „statku rybackiego” jest 
zawarta w rozporządzeniu (UE) nr 
1380/2013 i obejmuje statki wyposażone 
do prowadzenia komercyjnej eksploatacji 
żywych zasobów morza. Należy zatem 
skreślić definicję „statku rybackiego” w 
rozporządzeniu (WE) nr 1224/2009.

Or. en

Uzasadnienie

Należy stosować definicję „statku rybackiego” w jej pierwotnym znaczeniu. Nie jest właściwe 
rozszerzanie treści definicji zawartej w przepisie podstawowym zawartym w motywie 
rozporządzenia w sprawie kontroli.

Poprawka 103
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Aby zapewnić większą jasność i 
harmonizację europejskich ram 
regulacyjnych, a tym samym poprawić ich 
stosowanie, należy dodać nową definicję 
„sprzedaży bezpośredniej”.

Or. it
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Poprawka 104
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Aby zharmonizować stosowanie we 
wszystkich państwach członkowskich 
przepisów dotyczących identyfikowalności 
zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 
1224/2009, należy dodać definicję 
„sprzedaży bezpośredniej”.

Or. it

Poprawka 105
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Tradycyjne łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne odgrywa ważną rolę w Unii z 
biologicznego, gospodarczego i 
społecznego punktu widzenia. Biorąc pod 
uwagę potencjalny wpływ tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego na 
stada, duże znaczenie ma kontrolowanie, 
czy działalność połowowa i nakłady 
połowowe mniejszych statków są zgodne z 
przepisami wspólnej polityki rybołówstwa. 
W tym celu konieczne jest uzyskiwanie 
danych dotyczących pozycji tych statków. 
W związku z tym państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość lokalizacji 
wszystkich statków rybackich, w tym 
statków rybackich o długości mniejszej niż 
12 metrów. W przypadku statków o 
długości 12 metrów można obecnie 
korzystać z urządzeń przenośnych, które 
są tańsze i łatwiejsze w użyciu.

(12) Tradycyjne łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne odgrywa ważną rolę w Unii z 
biologicznego, gospodarczego i 
społecznego punktu widzenia. Biorąc pod 
uwagę potencjalny wpływ tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego na 
stada, duże znaczenie ma kontrolowanie, 
czy działalność połowowa i nakłady 
połowowe mniejszych statków są zgodne z 
przepisami wspólnej polityki rybołówstwa. 
Jednak w przypadku większości floty 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego obowiązek posiadania 
urządzenia do lokalizacji na pokładzie 
może stanowić nieproporcjonalne 
obciążenie w stosunku do ich zdolności 
połowowej. Z tego względu należy 
upoważnić państwa członkowskie do 
zwolnienia z posiadania urządzenia do 
lokalizacji na pokładzie statków, które 
należą do floty tradycyjnego łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego i których rejsy 
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połowowe nie przekraczają 24 godzin. 
Ponadto, zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, z wymogu posiadania 
na pokładzie systemu do lokalizacji należy 
zwolnić statki, które prowadzą działalność 
połowową wyłącznie na wodach 
wewnętrznych państwa członkowskiego 
bandery, a także osoby fizyczne, które 
prowadzą połowy bez statku. W celu 
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
kontroli tego rodzaju statków, a także osób 
fizycznych, państwa członkowskie 
powinny monitorować ich działalność za 
pomocą rutynowych inspekcji.

Or. es

Poprawka 106
Elżbieta Rafalska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Tradycyjne łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne odgrywa ważną rolę w Unii z 
biologicznego, gospodarczego i 
społecznego punktu widzenia. Biorąc pod 
uwagę potencjalny wpływ tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego na 
stada, duże znaczenie ma kontrolowanie, 
czy działalność połowowa i nakłady 
połowowe mniejszych statków są zgodne z 
przepisami wspólnej polityki rybołówstwa. 
W tym celu konieczne jest uzyskiwanie 
danych dotyczących pozycji tych statków. 
W związku z tym państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość lokalizacji 
wszystkich statków rybackich, w tym 
statków rybackich o długości mniejszej niż 
12 metrów. W przypadku statków o 
długości 12 metrów można obecnie 
korzystać z urządzeń przenośnych, które 
są tańsze i łatwiejsze w użyciu.

(12) Tradycyjne łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne odgrywa ważną rolę w Unii z 
biologicznego, gospodarczego i 
społecznego punktu widzenia. W 
odniesieniu do małych statków rybackich, 
których długość całkowita nie przekracza 
12 metrów, obowiązek prowadzenia 
dziennika połowowego lub wypełniania 
deklaracji wyładunkowej stanowiłby 
obciążenie niewspółmierne do ich 
zdolności połowowej. 
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Or. en

Poprawka 107
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Tradycyjne łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne odgrywa ważną rolę w Unii z 
biologicznego, gospodarczego i 
społecznego punktu widzenia. Biorąc pod 
uwagę potencjalny wpływ tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego na 
stada, duże znaczenie ma kontrolowanie, 
czy działalność połowowa i nakłady 
połowowe mniejszych statków są zgodne z 
przepisami wspólnej polityki rybołówstwa. 
W tym celu konieczne jest uzyskiwanie 
danych dotyczących pozycji tych statków. 
W związku z tym państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość lokalizacji 
wszystkich statków rybackich, w tym 
statków rybackich o długości mniejszej niż 
12 metrów. W przypadku statków o 
długości 12 metrów można obecnie 
korzystać z urządzeń przenośnych, które są 
tańsze i łatwiejsze w użyciu.

(12) Tradycyjne łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne odgrywa ważną rolę w Unii z 
biologicznego, gospodarczego i 
społecznego punktu widzenia. Biorąc pod 
uwagę potencjalny wpływ tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego na 
stada, duże znaczenie ma kontrolowanie, 
czy działalność połowowa i nakłady 
połowowe mniejszych statków są zgodne z 
przepisami wspólnej polityki rybołówstwa. 
W tym celu konieczne jest uzyskiwanie 
danych dotyczących pozycji tych statków. 
W związku z tym państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość lokalizacji 
wszystkich statków rybackich, w tym 
statków rybackich o długości mniejszej niż 
12 metrów. W przypadku statków o 
długości 12 metrów można obecnie 
korzystać z urządzeń przenośnych, które są 
tańsze i łatwiejsze w użyciu. W każdym 
przypadku wdrożenie tych środków nie 
może pociągać za sobą nadmiernego 
obciążenia dla floty, w szczególności dla 
floty łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, i musi być objęte 
wsparciem z Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego.

Or. en

Poprawka 108
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Tradycyjne łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne odgrywa ważną rolę w Unii z 
biologicznego, gospodarczego i 
społecznego punktu widzenia. Biorąc pod 
uwagę potencjalny wpływ tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego na 
stada, duże znaczenie ma kontrolowanie, 
czy działalność połowowa i nakłady 
połowowe mniejszych statków są zgodne z 
przepisami wspólnej polityki rybołówstwa. 
W tym celu konieczne jest uzyskiwanie 
danych dotyczących pozycji tych statków. 
W związku z tym państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość lokalizacji 
wszystkich statków rybackich, w tym 
statków rybackich o długości mniejszej niż 
12 metrów. W przypadku statków o 
długości 12 metrów można obecnie 
korzystać z urządzeń przenośnych, które 
są tańsze i łatwiejsze w użyciu.

(12) Rybołówstwo odgrywa ważną rolę 
w Unii z biologicznego, gospodarczego i 
społecznego punktu widzenia. Biorąc pod 
uwagę potencjalny wpływ rybołówstwa na 
stada, duże znaczenie ma kontrolowanie, 
czy działalność połowowa i nakłady 
połowowe statków są zgodne z przepisami 
wspólnej polityki rybołówstwa. W tym 
celu konieczne jest uzyskiwanie danych 
dotyczących pozycji tych statków. W 
związku z tym państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość lokalizacji 
statków rybackich o długości co najmniej 
15 metrów.

Or. it

Poprawka 109
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Tradycyjne łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne odgrywa ważną rolę w Unii z 
biologicznego, gospodarczego i 
społecznego punktu widzenia. Biorąc pod 
uwagę potencjalny wpływ tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego na 
stada, duże znaczenie ma kontrolowanie, 
czy działalność połowowa i nakłady 
połowowe mniejszych statków są zgodne z 
przepisami wspólnej polityki rybołówstwa. 
W tym celu konieczne jest uzyskiwanie 
danych dotyczących pozycji tych statków. 
W związku z tym państwa członkowskie 

(12) Tradycyjne łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne odgrywa ważną rolę w Unii z 
biologicznego, gospodarczego i 
społecznego punktu widzenia. Biorąc pod 
uwagę potencjalny wpływ tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego na 
stada, duże znaczenie ma kontrolowanie, 
czy działalność połowowa i nakłady 
połowowe mniejszych statków są zgodne z 
przepisami wspólnej polityki rybołówstwa. 
W tym celu konieczne jest uzyskiwanie 
danych dotyczących pozycji tych statków, 
pod warunkiem że nie pociąga to za sobą 
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powinny mieć możliwość lokalizacji 
wszystkich statków rybackich, w tym 
statków rybackich o długości mniejszej niż 
12 metrów. W przypadku statków o 
długości 12 metrów można obecnie 
korzystać z urządzeń przenośnych, które są 
tańsze i łatwiejsze w użyciu.

nowych lub znaczących kosztów 
obciążających operatorów. W związku z 
tym państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość lokalizacji wszystkich statków 
rybackich, w tym statków rybackich o 
długości mniejszej niż 12 metrów, za 
pośrednictwem niedrogich i łatwych w 
użyciu urządzeń, na przykład urządzeń 
przenośnych.

Or. it

Poprawka 110
Ivo Hristov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Tradycyjne łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne odgrywa ważną rolę w Unii z 
biologicznego, gospodarczego i 
społecznego punktu widzenia. Biorąc pod 
uwagę potencjalny wpływ tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego na 
stada, duże znaczenie ma kontrolowanie, 
czy działalność połowowa i nakłady 
połowowe mniejszych statków są zgodne z 
przepisami wspólnej polityki rybołówstwa. 
W tym celu konieczne jest uzyskiwanie 
danych dotyczących pozycji tych statków. 
W związku z tym państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość lokalizacji 
wszystkich statków rybackich, w tym 
statków rybackich o długości mniejszej niż 
12 metrów. W przypadku statków o 
długości 12 metrów można obecnie 
korzystać z urządzeń przenośnych, które są 
tańsze i łatwiejsze w użyciu.

(12) Tradycyjne łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne odgrywa ważną rolę w Unii z 
biologicznego, gospodarczego i 
społecznego punktu widzenia. Biorąc pod 
uwagę potencjalny wpływ tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego na 
stada, duże znaczenie ma kontrolowanie, 
czy działalność połowowa i nakłady 
połowowe mniejszych statków są zgodne z 
przepisami wspólnej polityki rybołówstwa. 
W tym celu państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość żądania, aby 
statki rybackie o długości całkowitej 
mniejszej niż 12 metrów były wyposażone 
w urządzenie pozwalające na 
automatyczne zlokalizowanie statku, na 
przykład za pomocą urządzeń 
przenośnych, które są tańsze i łatwiejsze w 
użyciu.

Or. bg

Poprawka 111
Cláudia Monteiro de Aguiar
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Tradycyjne łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne odgrywa ważną rolę w Unii z 
biologicznego, gospodarczego i 
społecznego punktu widzenia. Biorąc pod 
uwagę potencjalny wpływ tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego na 
stada, duże znaczenie ma kontrolowanie, 
czy działalność połowowa i nakłady 
połowowe mniejszych statków są zgodne z 
przepisami wspólnej polityki rybołówstwa. 
W tym celu konieczne jest uzyskiwanie 
danych dotyczących pozycji tych statków. 
W związku z tym państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość lokalizacji 
wszystkich statków rybackich, w tym 
statków rybackich o długości mniejszej niż 
12 metrów. W przypadku statków o 
długości 12 metrów można obecnie 
korzystać z urządzeń przenośnych, które są 
tańsze i łatwiejsze w użyciu.

(12) Tradycyjne łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne odgrywa ważną rolę w Unii z 
biologicznego, gospodarczego i 
społecznego punktu widzenia. Biorąc pod 
uwagę potencjalny wpływ tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego na 
stada, duże znaczenie ma kontrolowanie, 
czy działalność połowowa i nakłady 
połowowe mniejszych statków są zgodne z 
przepisami wspólnej polityki rybołówstwa. 
W tym celu konieczne jest uzyskiwanie 
danych dotyczących pozycji tych statków. 
W związku z tym państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość lokalizacji 
wszystkich statków rybackich, w tym 
statków rybackich o długości mniejszej niż 
12 metrów. W przypadku statków o 
długości mniejszej niż 12 metrów będzie 
można korzystać z urządzeń przenośnych, 
które są tańsze i łatwiejsze w użyciu.

Or. pt

Poprawka 112
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Tradycyjne łodziowe rybołówstwo 
przybrzeżne odgrywa ważną rolę w Unii z 
biologicznego, gospodarczego i 
społecznego punktu widzenia. Biorąc pod 
uwagę potencjalny wpływ tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego na 
stada, duże znaczenie ma kontrolowanie, 
czy działalność połowowa i nakłady 
połowowe mniejszych statków są zgodne z 
przepisami wspólnej polityki rybołówstwa. 
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W tym celu przydatne jest uzyskiwanie 
danych dotyczących pozycji tych statków. 
W związku z tym państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość lokalizacji 
również statków rybackich o długości 
mniejszej niż 15 metrów, korzystających 
dobrowolnie z urządzeń przenośnych, 
które są obecnie tańsze i łatwiejsze w 
użyciu. Koszty nabycia i utrzymania 
takich urządzeń będą pokrywane z 
EFMR, aby nie stanowiły obciążenia dla 
przedsiębiorstw rybackich.

Or. it

Uzasadnienie

Wprowadzenie systemu kontroli pozycji statków rybackich o długości mniejszej niż 15 metrów 
stanowi nowy wymóg. Dlatego konieczne jest wykluczenie obowiązkowości i pozostawienie 
możliwości dobrowolnego korzystania z takich urządzeń, które będą finansowane w ramach 
EFMR.

Poprawka 113
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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 

skreśla się



AM\1205706PL.docx 17/176 PE650.701v02-00

PL

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 zapisywany 
lokalnie i udostępniany wyłącznie 
urzędnikom państw członkowskich lub 
inspektorom unijnym na ich wniosek, w 
szczególności w kontekście inspekcji, 
dochodzeń lub audytów.
__________________
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).

Or. it

Poprawka 114
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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 

skreśla się
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(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 zapisywany 
lokalnie i udostępniany wyłącznie 
urzędnikom państw członkowskich lub 
inspektorom unijnym na ich wniosek, w 
szczególności w kontekście inspekcji, 
dochodzeń lub audytów.
__________________
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).

Or. it

Uzasadnienie

Korzystanie z CCTV jest skomplikowane i trudne, szczególnie dla małych 
śródziemnomorskich statków rybackich, biorąc pod uwagę również typową działalność 
połowową prowadzoną na tym morzu. Można przewidzieć, że małe i średnie przedsiębiorstwa, 
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a zwłaszcza te, które posiadają mniejsze jednostki pływające i zajmują się tradycyjnym 
łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym (często przy minimalnych zasobach i środkach), będą 
miały trudności z zastosowaniem nowych technologii bez konkretnego wsparcia ze strony 
polityki na rzecz innowacji.

Poprawka 115
France Jamet

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 zapisywany 
lokalnie i udostępniany wyłącznie 
urzędnikom państw członkowskich lub 
inspektorom unijnym na ich wniosek, w 
szczególności w kontekście inspekcji, 
dochodzeń lub audytów.

skreśla się

__________________
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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).

Or. fr

Poprawka 116
Izaskun Bilbao Barandica

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 

(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 
państwa członkowskie mogą rozmieścić 
obserwatorów ds. kontroli na statkach 
rybackich, które pływają pod ich banderą, 
w celu monitorowania połowów 
podlegających obowiązkowi wyładunku. 
Wszystkie wydatki wynikające z 
działalności obserwatorów ds. kontroli w 
ramach tego planu powinny ponosić 
państwa członkowskie bandery. Państwa 
członkowskie nie powinny obciążać tymi 
kosztami, w części ani w całości, 
operatorów statków rybackich 
pływających pod ich banderą, które 
uczestniczyły w danym połowie. Ponadto 
niektóre statki rybackie mogą zostać 



AM\1205706PL.docx 21/176 PE650.701v02-00

PL

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.

wyposażone w elektroniczne urządzenia do 
monitorowania posiadające funkcję 
ciągłego nagrywania, w tym w telewizję 
przemysłową (CCTV). Wprowadzanie 
technologii CCTV musi być realizowane 
dobrowolnie i powiązane z zachętą 
stosownie do oceny przez właściwy organ 
lub musi ona być wprowadzona 
tymczasowo przez właściwy organ, 
obowiązkowo dla statków, które popełniły 
co najmniej dwa poważne naruszenia 
stanowiące poważne zlekceważenie norm 
przewidzianych w art. 15 WPRyb. 
Własność obrazów CCTV powinna przez 
cały czas należeć do właściciela statku 
rybackiego i dotyczy tylko narzędzi oraz 
części statków, w których produkty 
rybołówstwa są wprowadzane na pokład, 
poddawane obróbce i przechowywane. 
Sekwencje z kamer telewizji przemysłowej 
powinny być zapisywane lokalnie i 
udostępniane wyłącznie urzędnikom 
państw członkowskich lub inspektorom 
unijnym na ich wniosek, w szczególności 
w kontekście inspekcji, dochodzeń lub 
audytów rybołówstwa. Właściwe organy 
powinny chronić i gwarantować poufność 
oraz prawo do prywatności 
przedsiębiorstw w trakcie całego procesu.

__________________ __________________
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).

Or. es
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Poprawka 117
Søren Gade

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 zapisywany 
lokalnie i udostępniany wyłącznie 
urzędnikom państw członkowskich lub 
inspektorom unijnym na ich wniosek, w 
szczególności w kontekście inspekcji, 
dochodzeń lub audytów.

(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 nieuciążliwe 
elektroniczne urządzenia do 
monitorowania, takie jak systemy 
czujników działalności połowowej lub 
szacowania masy połowu, aby szacować 
różnicę między wagą połowu a wagą 
wyładowanych produktów. Systemy te 
powinny być rejestrowane lokalnie i 
udostępniane wyłącznie urzędnikom 
państwa członkowskiego lub inspektorom 
unijnym na ich wniosek, w szczególności 
w kontekście inspekcji, dochodzeń lub 
audytów. Stanowią one mniej uciążliwą 
alternatywę dla CCTV i zapewniają 
poszanowanie praw pracowników, 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych)31a, ustawodawstw państw 
członkowskich i rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 25 października 
2016 r. W jaki sposób ujednolicić kontrole 
rybołówstwa w Europie? 
(2015/2093(INI))31b, w której 
potwierdzono sprzeciw wobec wszelkich 
obowiązkowych systemów nadzoru wideo 
na statkach.

__________________ __________________
31 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/812 z 

31 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/812 z 
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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).

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).
31a 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).
31b Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0407.

Or. en

Poprawka 118
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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 

(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 systemy 
monitorowania, takie jak telewizja 
przemysłowa (CCTV). Dane z tych 
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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 
zapisywany lokalnie i udostępniany 
wyłącznie urzędnikom państw 
członkowskich lub inspektorom unijnym 
na ich wniosek, w szczególności w 
kontekście inspekcji, dochodzeń lub 
audytów.

urządzeń zapewnią urzędnikom państw 
członkowskich środki kontroli zgodności z 
obowiązkiem wyładunku na morzu. 
Materiał filmowy z elektronicznych 
systemów monitorowania powinien 
dotyczyć jedynie narzędzi połowowych 
oraz części statków, na których produkty 
rybołówstwa są wprowadzane na pokład, 
poddawane obróbce i przechowywane. 
Materiał filmowy z elektronicznych 
systemów monitorowania powinien być 
zapisywany lokalnie i udostępniany 
wyłącznie urzędnikom państw 
członkowskich lub inspektorom unijnym 
na ich wniosek, w szczególności w 
kontekście inspekcji, dochodzeń lub 
audytów. Te elektroniczne systemy 
monitorowania powinny gwarantować 
ochronę podstawowych praw członków 
załogi i ich prywatności oraz ochronę 
danych. Sprawozdanie na temat 
skuteczności elektronicznych systemów 
monitorowania w kontrolowaniu 
zgodności z obowiązkiem wyładunku i ich 
wkładu w osiągnięcie maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu z 
przedmiotowych stad powinno zostać 
przedłożone Radzie i Parlamentowi 
Europejskiemu 5 lat po wejściu w życie. 
Środki te zostałyby poddane przeglądowi 
po 7 latach od wdrożenia.

__________________ __________________
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).

Or. fr
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Poprawka 119
Raffaele Stancanelli

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 
zapisywany lokalnie i udostępniany 
wyłącznie urzędnikom państw 
członkowskich lub inspektorom unijnym 
na ich wniosek, w szczególności w 
kontekście inspekcji, dochodzeń lub 
audytów.

(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, 
państwa członkowskie będą mogły 
wyposażyć pewien odsetek statków 
rybackich o długości całkowitej 
przekraczającej 32 metry w szereg 
narzędzi służących do monitorowania i 
elektronicznego nadzoru. Instalacja 
CCTV powinna być dobrowolna i 
odbywać się na podstawie oceny ryzyka. 
Koszty instalacji wszelkich urządzeń do 
monitorowania nie będą obciążały 
właścicieli statków. 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 
zapisywany lokalnie i udostępniany 
wyłącznie urzędnikom państw 
członkowskich lub inspektorom unijnym 
na ich wniosek, w szczególności w 
kontekście inspekcji, dochodzeń lub 
audytów, przy zapewnieniu zgodności z 
przepisami w zakresie ochrony 
prywatności i przetwarzania danych 
osobowych. Dane nie będą 
wykorzystywane do badań rynku ani 
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przetwarzane w celach handlowych.
__________________ __________________
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).

Or. it

Poprawka 120
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, François-Xavier Bellamy

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 

(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, by na pokładzie pewnego 
odsetka statków rybackich – na podstawie 
oceny ryzyka – byli obecni obserwatorzy 
lub by były one wyposażone w 
elektroniczne systemy monitorowania. 
Spośród tych ostatnich można wprowadzić 
telewizję przemysłową (CCTV), z 
uwzględnieniem jej szczególnie 
ingerującego charakteru, dobrowolnie i w 
powiązaniu z zachętami lub obowiązkowo 
dla określonych podmiotów 
popełniających naruszenia przepisów 
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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 
zapisywany lokalnie i udostępniany 
wyłącznie urzędnikom państw 
członkowskich lub inspektorom unijnym 
na ich wniosek, w szczególności w 
kontekście inspekcji, dochodzeń lub 
audytów.

prawa dotyczącego obowiązku wyładunku. 
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, 
zawsze z poszanowaniem prawa załogi do 
prywatności. 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.

__________________ __________________
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).

Or. es

Poprawka 121
Ruža Tomašić

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Rozporządzenie (WE) nr 
1224/2009 zmieniono rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

(14) Rozporządzenie (WE) nr 
1224/2009 zmieniono rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
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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 
zapisywany lokalnie i udostępniany 
wyłącznie urzędnikom państw 
członkowskich lub inspektorom unijnym 
na ich wniosek, w szczególności w 
kontekście inspekcji, dochodzeń lub 
audytów.

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). Wprowadzenie 
technologii CCTV powinno odbywać się 
na zasadzie dobrowolności. 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 
zapisywany lokalnie i udostępniany 
wyłącznie urzędnikom państw 
członkowskich lub inspektorom unijnym 
na ich wniosek, w szczególności w 
kontekście inspekcji, dochodzeń lub 
audytów.

__________________ __________________
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).

Or. en
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Uzasadnienie

Wprowadzenie nowej technologii CCTV nie powinno być obowiązkowe, ponieważ są z nim 
związane pytania techniczne, prawne i etyczne, na które nie udzielono jeszcze odpowiedzi.

Poprawka 122
Rosa D'Amato

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 
zapisywany lokalnie i udostępniany 
wyłącznie urzędnikom państw 
członkowskich lub inspektorom unijnym 
na ich wniosek, w szczególności w 
kontekście inspekcji, dochodzeń lub 
audytów.

(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 zapewnienie korzystania z 
elektronicznych urządzeń do 
monitorowania posiadających funkcję 
ciągłego nagrywania, w tym z telewizji 
przemysłowej (CCTV), na pokładzie 
niektórych statków rybackich. Systemy 
CCTV powinny być wprowadzane 
obowiązkowo na określony czas jako 
dodatkowa kara dla statków rybackich, 
które dopuściły się co najmniej 
dwukrotnie poważnego naruszenia 
przepisów dotyczących obowiązku 
wyładunku, o którym mowa w art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 
Materiał filmowy z CCTV powinien 
należeć do właścicieli statków rybackich i 
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 
zapisywany lokalnie i udostępniany 
wyłącznie urzędnikom państw 
członkowskich lub inspektorom unijnym 
na ich wniosek, w szczególności w 
kontekście inspekcji, dochodzeń lub 
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audytów. Właściwe organy powinny 
zapewnić poufność treści nagrań wideo.

__________________ __________________
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).

Or. it

Poprawka 123
Ivo Hristov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Rozporządzenie (WE) nr 
1224/2009 zmieniono rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/812, 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 

(14) Rozporządzenie (WE) nr 
1224/2009 zmieniono rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/812, 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 o długości 
całkowitej większej niż 12 metrów – 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 
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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 
zapisywany lokalnie i udostępniany 
wyłącznie urzędnikom państw 
członkowskich lub inspektorom unijnym 
na ich wniosek, w szczególności w 
kontekście inspekcji, dochodzeń lub 
audytów.

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 
zapisywany lokalnie i udostępniany 
wyłącznie urzędnikom państw 
członkowskich lub inspektorom unijnym 
na ich wniosek, w szczególności w 
kontekście inspekcji, dochodzeń lub 
audytów. 

__________________ __________________
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).

Or. bg

Poprawka 124
Bert-Jan Ruissen

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) 

(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) 
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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 
zapisywany lokalnie i udostępniany 
wyłącznie urzędnikom państw 
członkowskich lub inspektorom unijnym 
na ich wniosek, w szczególności w 
kontekście inspekcji, dochodzeń lub 
audytów.

nr 1380/2013. W celu umożliwienia 
właściwej kontroli obowiązku wyładunku 
państwa członkowskie mogą oddelegować 
obserwatorów kontroli na pokłady statków 
rybackich pływających pod ich banderą w 
celu monitorowania połowów 
podlegających obowiązkowi wyładunku. 
Ponadto statki rybackie mogą być 
wyposażone w elektroniczne urządzenia do 
monitorowania posiadające funkcję 
ciągłego nagrywania, w tym w telewizję 
przemysłową (CCTV). Wprowadzenie 
CCTV powinno być dobrowolne i 
powiązane ze środkami zachęty. 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 
zapisywany lokalnie i udostępniany 
wyłącznie urzędnikom państw 
członkowskich lub inspektorom unijnym 
na ich wniosek, w szczególności w 
kontekście inspekcji, dochodzeń lub 
audytów.

__________________ __________________
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).

Or. en

Poprawka 125
Rosa D'Amato
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Należy zapewnić możliwość 
dobrowolnego wyposażenia statków 
rybackich w systemy CCTV. Za 
skorzystanie z tej możliwości powinny 
przysługiwać korzyści, np. anulowanie 
punktów.

Or. it

Poprawka 126
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Wiarygodność i kompleksowe 
gromadzenie danych dotyczących 
połowów ma ogromne znaczenie dla 
osiągnięcia celów wspólnej polityki 
rybołówstwa.

(15) Wiarygodność i kompleksowe 
gromadzenie danych dotyczących 
połowów, jak również pierwsze pozytywne 
wyniki testów z automatycznym 
rozpoznawaniem obrazu w pełnej 
dokumentacji rybołówstwa, mają ogromne 
znaczenie dla osiągnięcia celów wspólnej 
polityki rybołówstwa.

Or. en

Poprawka 127
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Dążąc do osiągnięcia celów 
wspólnej polityki rybołówstwa, należy 
zwrócić szczególną uwagę na dobrostan 
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zwierząt, zgodnie z art. 13 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE), a także, w stosownych 
przypadkach, bezpieczeństwo żywności i 
pasz oraz zdrowie zwierząt.

Or. en

Poprawka 128
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

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. Konieczne jest zatem, aby 
kapitanowie statków o długości całkowitej 
wynoszącej powyżej 10 metrów zapisywali 
dane dotyczące połowów w sposób 
cyfrowy i przekazywali je drogą 
elektroniczną, w szczególności jeżeli 
chodzi o dzienniki połowowe, deklaracje 
przeładunkowe i deklaracje wyładunkowe. 
Czynności te nie powinny wiązać się z 
dodatkowymi kosztami dla przedsiębiorstw 
rybackich ani zakłócać działalności 
połowowej.

Or. it

Uzasadnienie

Statki o długości mniejszej niż 10 metrów powinny być zwolnione z obowiązku prowadzenia 
elektronicznego rejestru połowów. Ponadto operatorzy sektora rybołówstwa nie powinni 
ponosić dodatkowych kosztów ani nakładów pracy w związku z urządzeniem koniecznym do 
prowadzenia takiego rejestru, które powinno być finansowane w ramach EFMR. 
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Poprawka 129
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

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. 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. Statki rybackie o długości 
poniżej 10 metrów powinny mieć nadal 
możliwość przekazywania danych 
dotyczących połowów pomocniczo w 
formie papierowej.

Or. it

Poprawka 130
Ivo Hristov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

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 

(16) Przekazywanie danych 
rejestracyjnych z połowów w formatach 
papierowych doprowadziło do tego, że 
raportowanie jest niepełne i nierzetelne, a 
ostatecznie do tego, że raportowanie 
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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.

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 statków rybackich o długości 
całkowitej większej niż 12 metrów 
zapisywali dane dotyczące połowów w 
sposób cyfrowy i przekazywali je drogą 
elektroniczną, w szczególności jeżeli 
chodzi o dzienniki połowowe, deklaracje 
przeładunkowe i deklaracje wyładunkowe. 

Or. bg

Poprawka 131
France Jamet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Brak obowiązków w zakresie 
raportowania połowów przez kapitanów 
statków o długości poniżej 10 metrów 
doprowadził do tego, że dane dotyczące 
takich statków są niepełne i 
niewiarygodne, ponieważ dane dotyczące 
tych statków gromadzono na podstawie 
planów kontroli wyrywkowej. W związku z 
tym duże znaczenie ma wprowadzenie 
obowiązku raportowania połowów w 
przypadku wszystkich statków rybackich, 
bez względu na ich wielkość. Działanie to 
pozwoli również uprościć przepisy, 
poprawić ich przestrzeganie i usprawnić 
kontrole.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 132
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Brak obowiązków w zakresie 
raportowania połowów przez kapitanów 
statków o długości poniżej 10 metrów 
doprowadził do tego, że dane dotyczące 
takich statków są niepełne i 
niewiarygodne, ponieważ dane dotyczące 
tych statków gromadzono na podstawie 
planów kontroli wyrywkowej. W związku z 
tym duże znaczenie ma wprowadzenie 
obowiązku raportowania połowów w 
przypadku wszystkich statków rybackich, 
niezależnie od ich wielkości. Działanie to 
pozwoli również uprościć przepisy, 
poprawić ich przestrzeganie i usprawnić 
kontrole.

skreśla się

Or. es

Poprawka 133
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Brak obowiązków w zakresie 
raportowania połowów przez kapitanów 
statków o długości poniżej 10 metrów 
doprowadził do tego, że dane dotyczące 
takich statków są niepełne i 
niewiarygodne, ponieważ dane dotyczące 
tych statków gromadzono na podstawie 
planów kontroli wyrywkowej. W związku z 
tym duże znaczenie ma wprowadzenie 
obowiązku raportowania połowów w 
przypadku wszystkich statków rybackich, 
bez względu na ich wielkość. Działanie to 
pozwoli również uprościć przepisy, 
poprawić ich przestrzeganie i usprawnić 
kontrole.

skreśla się
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Or. it

Uzasadnienie

Statki o długości poniżej 10 metrów powinny być zwolnione z obowiązku prowadzenia 
rejestru połowów, ponieważ wynikająca z niego biurokracja, koszty i trudności w zarządzaniu 
byłyby nadmierne w stosunku do niewielkich rozmiarów statku.

Poprawka 134
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W przypadku statków o długości 12 
metrów lub dłuższych ważne jest, aby 
informacje w dzienniku połowowym były 
dokładniejsze i obejmowały dane 
dotyczące połowów w odniesieniu do 
zaciągu lub operacji połowowej, ponieważ 
zwiększy to skuteczność kontroli. W 
przypadku statków o długości mniejszej 
niż 12 metrów należy uprościć obowiązki 
związane z wypełnianiem i 
przekazywaniem dziennika połowowego, a 
od kapitanów należy wymagać 
przekazywania informacji zawartych w 
dzienniku połowowym tylko raz, przed 
przybyciem do portu.

(18) W przypadku statków 
nienależących do floty tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego 
ważne jest, aby informacje w dzienniku 
połowowym były dokładniejsze i 
obejmowały dane dotyczące połowów w 
odniesieniu do zaciągu lub operacji 
połowowej, ponieważ zwiększy to 
skuteczność kontroli. Natomiast w 
określonych przypadkach dotyczących 
floty tradycyjnego łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego i w przypadku 
połowów bez statku, obowiązek 
prowadzenia dziennika połowowego 
mógłby stanowić nieproporcjonalne 
obciążenie w odniesieniu do zdolności 
połowowej. W celu zapewnienia 
odpowiedniego poziomu kontroli tego 
rodzaju statków rybackich państwa 
członkowskie muszą monitorować ich 
działalność, wprowadzając w życie plan 
kontroli wyrywkowych. W przypadku 
statków należących do floty tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i 
których rejsy połowowe przekraczają 24 
godziny należy uprościć obowiązki 
związane z wypełnianiem i 
przekazywaniem dziennika połowowego, a 
od kapitanów należy wymagać 
przekazywania informacji zawartych w 
dzienniku połowowym tylko raz, przed 
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upływem 12 godzin od wyładunku.

Or. es

Poprawka 135
Ivo Hristov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W przypadku statków o długości 12 
metrów lub dłuższych ważne jest, aby 
informacje w dzienniku połowowym były 
dokładniejsze i obejmowały dane 
dotyczące połowów w odniesieniu do 
zaciągu lub operacji połowowej, ponieważ 
zwiększy to skuteczność kontroli. W 
przypadku statków o długości mniejszej 
niż 12 metrów należy uprościć obowiązki 
związane z wypełnianiem i 
przekazywaniem dziennika połowowego, a 
od kapitanów należy wymagać 
przekazywania informacji zawartych w 
dzienniku połowowym tylko raz, przed 
przybyciem do portu.

(18) W przypadku statków o długości 12 
metrów lub dłuższych ważne jest, aby 
informacje w dzienniku połowowym były 
dokładniejsze i obejmowały dane 
dotyczące połowów w odniesieniu do 
zaciągu lub operacji połowowej, ponieważ 
zwiększy to skuteczność kontroli.

Or. bg

Poprawka 136
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W przypadku statków o długości 12 
metrów lub dłuższych ważne jest, aby 
informacje w dzienniku połowowym były 
dokładniejsze i obejmowały dane 
dotyczące połowów w odniesieniu do 
zaciągu lub operacji połowowej, ponieważ 
zwiększy to skuteczność kontroli. W 

(18) W przypadku statków o długości 12 
metrów lub dłuższych ważne jest, aby 
informacje w dzienniku połowowym były 
dokładniejsze, ponieważ zwiększy to 
skuteczność kontroli. W przypadku 
statków o długości mniejszej niż 12 
metrów należy uprościć obowiązki 
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przypadku statków o długości mniejszej 
niż 12 metrów należy uprościć obowiązki 
związane z wypełnianiem i 
przekazywaniem dziennika połowowego, a 
od kapitanów należy wymagać 
przekazywania informacji zawartych w 
dzienniku połowowym tylko raz, przed 
przybyciem do portu.

związane z wypełnianiem i 
przekazywaniem dziennika połowowego, a 
od kapitanów należy wymagać 
przekazywania informacji zawartych w 
dzienniku połowowym tylko raz, przed 
przybyciem do portu. W przypadku 
statków rybackich o długości poniżej 10 
metrów obowiązki te powinny być 
dodatkowo uproszczone, a kapitanowie 
powinni być zobowiązani do 
przekazywania informacji zawartych w 
dzienniku połowowym raz w tygodniu.

Or. it

Poprawka 137
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W przypadku statków o długości 12 
metrów lub dłuższych ważne jest, aby 
informacje w dzienniku połowowym były 
dokładniejsze i obejmowały dane 
dotyczące połowów w odniesieniu do 
zaciągu lub operacji połowowej, ponieważ 
zwiększy to skuteczność kontroli. W 
przypadku statków o długości mniejszej 
niż 12 metrów należy uprościć obowiązki 
związane z wypełnianiem i 
przekazywaniem dziennika połowowego, a 
od kapitanów należy wymagać 
przekazywania informacji zawartych w 
dzienniku połowowym tylko raz, przed 
przybyciem do portu.

(18) W przypadku statków o długości 12 
metrów lub dłuższych ważne jest, aby 
informacje w dzienniku połowowym były 
dokładniejsze i obejmowały dane 
dotyczące połowów w odniesieniu do 
zaciągu lub operacji połowowej, ponieważ 
zwiększy to skuteczność kontroli. W 
przypadku statków o długości od 10 do 12 
metrów należy uprościć obowiązki 
związane z wypełnianiem i 
przekazywaniem dziennika połowowego, a 
od kapitanów należy wymagać 
przekazywania informacji zawartych w 
dzienniku połowowym tylko raz, przed 
przybyciem do portu.

Or. it

Poprawka 138
Elżbieta Rafalska
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Przepisy dotyczące marginesu 
tolerancji w szacunkach ilości ryb 
zatrzymanych na pokładzie zawartych w 
dzienniku połowowym należy zmienić, aby 
uwzględnić nowe przepisy dotyczące 
raportowania połowów poniżej 50 kg w 
dziennikach połowowych. Ponadto należy 
zmienić przepisy dotyczące marginesu 
tolerancji, aby uwzględnić specyfikę 
połowów wyładowywanych bez 
sortowania.

skreśla się

Or. en

Poprawka 139
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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 
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, 

(20) Po wypłynięciu statku rybackiego o 
długości powyżej 10 metrów 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 rejsu 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 
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format dziennika połowowego powinien 
obejmować informacje o utraconych 
narzędziach połowowych.

obejmować informacje o utraconych 
narzędziach połowowych.

Or. it

Uzasadnienie

Statki o długości mniejszej niż 10 metrów powinny być zwolnione z obowiązku prowadzenia 
elektronicznego rejestru połowów. Doprecyzowanie spójne z poprawką do motywu 16.

Poprawka 140
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Uprzednie powiadamianie o 
wyładunku umożliwia urzędnikom lepszą 
kontrolę zgodności z przepisami 
dotyczącymi rejestrowania połowów i 
działalności połowowej. W celu poprawy 
zgodności z przepisami dotyczącymi 
rejestracji połowów przepisy dotyczące 
uprzedniego powiadamiania powinny mieć 
zastosowanie do wszystkich statków o 
długości powyżej 12 metrów, a nie tylko do 
statków rybackich, których celem są stada 
objęte planami wieloletnimi. Państwa 
członkowskie powinny być uprawnione do 
ustanawiania krótszego terminu 
uprzedniego powiadomienia dla statków 
pływających pod ich banderą, które 
prowadzą działalność wyłącznie na jego 
morzach terytorialnych, o ile nie zmniejsza 
to ich zdolności do przeprowadzania 
inspekcji statków po ich przybyciu.

(21) Uprzednie powiadamianie o 
wyładunku umożliwia urzędnikom lepszą 
kontrolę zgodności z przepisami 
dotyczącymi rejestrowania połowów i 
działalności połowowej. W celu poprawy 
zgodności z przepisami dotyczącymi 
rejestracji połowów przepisy dotyczące 
uprzedniego powiadamiania powinny mieć 
zastosowanie do wszystkich statków 
nienależących do floty tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, a 
nie tylko do statków rybackich, których 
celem są stada objęte planami 
wieloletnimi. Państwa członkowskie 
powinny być uprawnione do ustanawiania 
krótszego terminu uprzedniego 
powiadomienia dla statków pływających 
pod ich banderą, które prowadzą 
działalność wyłącznie na jego morzach 
terytorialnych lub należą do floty 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, o ile nie zmniejsza to ich 
zdolności do przeprowadzania inspekcji 
statków po ich przybyciu.

Or. es
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Poprawka 141
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

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 te nie mogą być 
wykorzystywane do celów komercyjnych.

Or. en

Poprawka 142
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Gabriel Mato, Bert-Jan Ruissen, Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Przepisy dotyczące zdolności 
połowowej należy zaktualizować, aby 
odnosiły się do rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013.

(26) Przepisy dotyczące zdolności 
połowowej należy zaktualizować, aby 
odnosiły się do rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013. Parametry wykorzystywane do 
pomiaru zdolności połowowej, takie jak 
pojemność brutto i moc silnika, należy 
zweryfikować i w razie konieczności 
zmienić zgodnie z kryteriami dokładności, 
przydatności i istotności dla floty rybackiej 
UE, tak aby WPRyb mogła przyczynić się 
do poprawy bezpieczeństwa i warunków 
pracy podmiotów prowadzących operacje 
połowowe.

Or. en

Uzasadnienie

Ciągłe dokonywanie pomiarów mocy silnika jest złożone pod względem technicznym i może 
być bardzo kosztowne. Każdy system monitorowania mocy silnika musiał być opłacalny przed 
jego wprowadzeniem, a za pośrednictwem EFMR należało zapewnić możliwe środki 
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finansowania. Jednakże pomiary pojemności brutto i mocy silnika nie są dla wszystkich flot 
rybackich właściwymi parametrami do wyrażania i pomiaru presji połowowej.

Poprawka 143
Ruža Tomašić

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Przepisy dotyczące zdolności 
połowowej należy zaktualizować, aby 
odnosiły się do rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013.

(26) Przepisy dotyczące zdolności 
połowowej należy zaktualizować, aby 
odnosiły się do rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013. Parametry wykorzystywane do 
pomiaru zdolności połowowej, takie jak 
pojemność brutto i moc silnika, należy 
zweryfikować i w razie konieczności 
zmienić zgodnie z kryteriami dokładności, 
przydatności i istotności dla floty rybackiej 
UE, tak aby WPRyb mogła przyczynić się 
do poprawy bezpieczeństwa i warunków 
pracy podmiotów prowadzących operacje 
połowowe.

Or. en

Uzasadnienie

Pomiary pojemności brutto i mocy silnika nie są właściwymi parametrami do wyrażania i 
pomiaru presji połowowej dla wszystkich flot rybackich. Ponadto definiowanie i ograniczanie 
zdolności połowowej jedynie za pomocą tych dwóch zmiennych często blokuje bardzo 
potrzebne inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy na pokładzie, 
którym powinna sprzyjać WPRyb.

Poprawka 144
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Przepisy dotyczące weryfikacji 
pojemności statków rybackich do celów 

(27) Przepisy dotyczące weryfikacji 
pojemności statków rybackich do celów 
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kontroli zdolności połowowej należy 
uprościć, a przepisy dotyczące weryfikacji 
mocy silnika należy doprecyzować. W 
przypadku gdy statki rybackie wyposażone 
w narzędzia połowowe czynne są 
napędzane silnikami, których moc 
przekracza moc silnika określoną w ich 
rejestracji, zapewnienie zgodności z 
limitami zdolności połowowej określonymi 
w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013 jest 
niemożliwe. Dlatego ważne jest, aby 
skutecznie kontrolować moc silników 
statków rybackich wyposażonych w 
narzędzia połowowe czynne, 
wykorzystując urządzenia stale 
monitorujące moc silnika.

kontroli zdolności połowowej należy 
uprościć, a przepisy dotyczące weryfikacji 
mocy silnika należy doprecyzować. W 
przypadku gdy statki rybackie wyposażone 
w narzędzia połowowe czynne są 
napędzane silnikami, których moc 
przekracza moc silnika określoną w ich 
rejestracji, zapewnienie zgodności z 
limitami zdolności połowowej określonymi 
w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013 jest 
niemożliwe. Dlatego ważne jest, aby 
skutecznie kontrolować moc silników 
statków rybackich wyposażonych w 
narzędzia połowowe czynne, 
wykorzystując urządzenia stale 
monitorujące moc silnika. Jedynie statki 
rybackie, w których stwierdzono 
manipulowanie przy silniku lub 
urządzeniach do monitorowania ciągłej 
mocy silnika mające na celu zwiększenie 
mocy statku ponad maksymalną ciągłą 
moc silnika zgodną z certyfikatem silnika, 
oraz statki rybackie o całkowitej długości 
co najmniej 12 metrów, które otrzymały 
wsparcie finansowe z Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego na 
modernizację lub wymianę silnika, są 
objęte obowiązkiem montażu takich 
urządzeń.

Or. fr

Poprawka 145
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Przepisy dotyczące weryfikacji 
pojemności statków rybackich do celów 
kontroli zdolności połowowej należy 
uprościć, a przepisy dotyczące weryfikacji 
mocy silnika należy doprecyzować. W 
przypadku gdy statki rybackie wyposażone 
w narzędzia połowowe czynne są 

(27) Przepisy dotyczące weryfikacji 
pojemności statków rybackich do celów 
kontroli zdolności połowowej należy 
uprościć, a przepisy dotyczące weryfikacji 
mocy silnika należy doprecyzować.
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napędzane silnikami, których moc 
przekracza moc silnika określoną w ich 
rejestracji, zapewnienie zgodności z 
limitami zdolności połowowej określonymi 
w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013. 
Dlatego ważne jest, aby skutecznie 
kontrolować moc silników statków 
rybackich wyposażonych w narzędzia 
połowowe czynne, wykorzystując 
urządzenia stale monitorujące moc 
silnika.

Or. it

Poprawka 146
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Przepisy dotyczące weryfikacji 
pojemności statków rybackich do celów 
kontroli zdolności połowowej należy 
uprościć, a przepisy dotyczące weryfikacji 
mocy silnika należy doprecyzować. W 
przypadku gdy statki rybackie wyposażone 
w narzędzia połowowe czynne są 
napędzane silnikami, których moc 
przekracza moc silnika określoną w ich 
rejestracji, zapewnienie zgodności z 
limitami zdolności połowowej określonymi 
w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013 jest 
niemożliwe. Dlatego ważne jest, aby 
skutecznie kontrolować moc silników 
statków rybackich wyposażonych w 
narzędzia połowowe czynne, 
wykorzystując urządzenia stale 
monitorujące moc silnika.

(27) Przepisy dotyczące weryfikacji 
pojemności statków rybackich do celów 
kontroli zdolności połowowej należy 
uprościć, a przepisy dotyczące weryfikacji 
mocy silnika należy doprecyzować. W 
przypadku gdy statki rybackie działające 
na łowiskach podlegających systemowi 
zarządzania nakładem połowowym i 
wyposażone w narzędzia połowowe 
czynne są napędzane silnikami, których 
moc przekracza moc silnika określoną w 
ich rejestracji, zapewnienie zgodności z 
limitami zdolności połowowej określonymi 
w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013 jest 
niemożliwe. Dlatego ważne jest, aby 
skutecznie kontrolować moc silników tych 
statków rybackich, wykorzystując 
urządzenia stale monitorujące moc silnika.

Or. es

Poprawka 147
Niclas Herbst
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Aby zapewnić przestrzeganie 
przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, 
każde państwo członkowskie powinno być 
zobowiązane do ustanowienia i regularnej 
aktualizacji rocznego lub wieloletniego 
krajowego programu kontroli 
obejmującego wszystkie przepisy wspólnej 
polityki rybołówstwa. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby 
kontrole urzędowe były przeprowadzane 
na podstawie oceny ryzyka. Należy 
również wprowadzić wymóg 
opracowywania rocznych sprawozdań z 
inspekcji i kontroli krajowych.

skreśla się

Or. en

Poprawka 148
Niclas Herbst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Połowy rekreacyjne odgrywają 
ważną rolę w Unii, zarówno z 
biologicznego, gospodarczego, jak i 
społecznego punktu widzenia. Biorąc pod 
uwagę znaczący wpływ połowów 
rekreacyjnych na niektóre stada, konieczne 
jest zapewnienie konkretnych narzędzi 
umożliwiających skuteczną kontrolę 
połowów rekreacyjnych przez państwa 
członkowskie. System rejestrowania lub 
licencjonowania powinien umożliwiać 
uzyskanie dokładnego spisu osób 
fizycznych i prawnych uczestniczących w 
połowach rekreacyjnych oraz gromadzenie 
wiarygodnych danych dotyczących 
połowów i praktyk. Zbieranie 

(30) Połowy rekreacyjne odgrywają 
ważną rolę w Unii, zarówno z 
biologicznego, gospodarczego, jak i 
społecznego punktu widzenia. Biorąc pod 
uwagę znaczący wpływ połowów 
rekreacyjnych na niektóre stada, konieczne 
jest zapewnienie konkretnych narzędzi 
umożliwiających skuteczną kontrolę 
połowów rekreacyjnych przez państwa 
członkowskie. System rejestrowania lub 
licencjonowania powinien umożliwiać 
uzyskanie dokładnego spisu osób 
fizycznych i prawnych uczestniczących w 
połowach rekreacyjnych oraz gromadzenie 
wiarygodnych danych dotyczących 
połowów i praktyk. W państwach 
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wystarczających i wiarygodnych danych 
dotyczących połowów rekreacyjnych jest 
konieczne, aby ocenić wpływ takich 
praktyk połowowych na stada i dostarczyć 
państwom członkowskim i Komisji 
informacji niezbędnych do skutecznego 
zarządzania żywymi zasobami morza i 
kontroli tych zasobów.

członkowskich, w których obecnie nie 
funkcjonuje system rejestracji lub 
licencjonowania, należy dążyć do 
wprowadzenia bezpłatnego systemu 
rejestracji. Zbieranie wystarczających i 
wiarygodnych danych dotyczących 
połowów rekreacyjnych jest konieczne, 
aby ocenić wpływ środowiskowy, 
gospodarczy i społeczny takich praktyk 
połowowych i dostarczyć państwom 
członkowskim i Komisji informacji 
niezbędnych do skutecznego zarządzania 
wszystkimi żywymi zasobami morza i 
skutecznej kontroli tych zasobów.

Or. en

Poprawka 149
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Połowy rekreacyjne odgrywają 
ważną rolę w Unii, zarówno z 
biologicznego, gospodarczego, jak i 
społecznego punktu widzenia. Biorąc pod 
uwagę znaczący wpływ połowów 
rekreacyjnych na niektóre stada, konieczne 
jest zapewnienie konkretnych narzędzi 
umożliwiających skuteczną kontrolę 
połowów rekreacyjnych przez państwa 
członkowskie. System rejestrowania lub 
licencjonowania powinien umożliwiać 
uzyskanie dokładnego spisu osób 
fizycznych i prawnych uczestniczących w 
połowach rekreacyjnych oraz gromadzenie 
wiarygodnych danych dotyczących 
połowów i praktyk. Zbieranie 
wystarczających i wiarygodnych danych 
dotyczących połowów rekreacyjnych jest 
konieczne, aby ocenić wpływ takich 
praktyk połowowych na stada i dostarczyć 
państwom członkowskim i Komisji 
informacji niezbędnych do skutecznego 

(30) Połowy rekreacyjne odgrywają 
ważną rolę w Unii, zarówno z 
biologicznego, gospodarczego, jak i 
społecznego punktu widzenia. Biorąc pod 
uwagę znaczący wpływ połowów 
rekreacyjnych na niektóre stada, konieczne 
jest zapewnienie konkretnych narzędzi 
umożliwiających skuteczną i gruntowną 
kontrolę połowów rekreacyjnych przez 
państwa członkowskie. System 
rejestrowania lub licencjonowania 
powinien umożliwiać uzyskanie 
dokładnego spisu osób fizycznych i 
prawnych uczestniczących w połowach 
rekreacyjnych oraz gromadzenie 
wiarygodnych danych dotyczących 
połowów i praktyk. Zbieranie 
wystarczających i wiarygodnych danych 
dotyczących połowów rekreacyjnych jest 
konieczne, aby ocenić wpływ takich 
praktyk połowowych na stada i dostarczyć 
państwom członkowskim i Komisji 
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zarządzania żywymi zasobami morza i 
kontroli tych zasobów.

informacji niezbędnych do skutecznego 
zarządzania żywymi zasobami morza i 
kontroli tych zasobów. Należy to robić za 
pomocą wspólnego formularza dla 
wszystkich państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 150
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Połowy rekreacyjne odgrywają 
ważną rolę w Unii, zarówno z 
biologicznego, gospodarczego, jak i 
społecznego punktu widzenia. Biorąc pod 
uwagę znaczący wpływ połowów 
rekreacyjnych na niektóre stada, konieczne 
jest zapewnienie konkretnych narzędzi 
umożliwiających skuteczną kontrolę 
połowów rekreacyjnych przez państwa 
członkowskie. System rejestrowania lub 
licencjonowania powinien umożliwiać 
uzyskanie dokładnego spisu osób 
fizycznych i prawnych uczestniczących w 
połowach rekreacyjnych oraz gromadzenie 
wiarygodnych danych dotyczących 
połowów i praktyk. Zbieranie 
wystarczających i wiarygodnych danych 
dotyczących połowów rekreacyjnych jest 
konieczne, aby ocenić wpływ takich 
praktyk połowowych na stada i dostarczyć 
państwom członkowskim i Komisji 
informacji niezbędnych do skutecznego 
zarządzania żywymi zasobami morza i 
kontroli tych zasobów.

(30) Połowy rekreacyjne odgrywają 
ważną rolę w Unii, zarówno z 
biologicznego, gospodarczego, jak i 
społecznego punktu widzenia. Biorąc pod 
uwagę znaczący wpływ połowów 
rekreacyjnych na niektóre stada, konieczne 
jest zapewnienie konkretnych narzędzi 
umożliwiających skuteczną kontrolę 
połowów rekreacyjnych przez państwa 
członkowskie oraz wprowadzenie 
specjalnych systemów kar za 
nieprzestrzeganie tych wymogów. System 
rejestrowania lub licencjonowania 
powinien umożliwiać uzyskanie 
dokładnego spisu osób fizycznych i 
prawnych uczestniczących w połowach 
rekreacyjnych oraz gromadzenie 
wiarygodnych danych dotyczących 
połowów i praktyk. Zbieranie 
wystarczających i wiarygodnych danych 
dotyczących połowów rekreacyjnych jest 
konieczne, aby ocenić wpływ takich 
praktyk połowowych na stada i dostarczyć 
państwom członkowskim i Komisji 
informacji niezbędnych do skutecznego 
zarządzania żywymi zasobami morza i 
kontroli tych zasobów.

Or. it
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Poprawka 151
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Utracone narzędzia połowowe 
stanowią zagrożenie dla ekosystemów 
morskich i bezpieczeństwa morskiego. 
Państwa członkowskie są zobowiązane do 
gromadzenia i przesyłania informacji o 
utraconych narzędziach połowowych; aby 
ułatwić wymianę informacji na temat 
narzędzi połowowych utraconych na 
morzu i poprawić koordynację na szczeblu 
europejskim, należy utworzyć europejski 
rejestr utraconych narzędzi połowowych i 
udostępnić go państwom członkowskim i 
właściwym agencjom UE.

Or. fr

Poprawka 152
Niclas Herbst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W ramach wspólnej polityki 
rybołówstwa ustanowiono już szereg 
specjalnych środków ochrony mających 
zastosowanie do połowów rekreacyjnych. 
Systemy rejestrowania lub licencjonowania 
oraz rejestrowania połowów powinny 
umożliwiać skuteczną kontrolę tych 
specjalnych środków ochrony.

(31) W ramach wspólnej polityki 
rybołówstwa ustanowiono już szereg 
specjalnych środków ochrony mających 
zastosowanie do połowów rekreacyjnych, 
takich jak kwoty, limity połowowe i limity 
ilościowe. Systemy rejestrowania lub 
licencjonowania oraz rejestrowania 
połowów powinny umożliwiać skuteczną 
kontrolę tych specjalnych środków 
ochrony.

Or. en
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Poprawka 153
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Należy wprowadzić regionalne 
plany kontroli w celu zapewnienia 
proporcjonalnej i skutecznej kontroli 
uwzględniającej specyfikę poszczególnych 
basenów morskich oraz w celu 
zagwarantowania, aby środki kontroli 
rzeczywiście przyczyniały się do 
osiągnięcia maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu. Zmiany w 
środkach kontroli w ramach regionalnych 
planów kontroli nie mogą w żadnym 
wypadku prowadzić do osłabienia 
obecnych środków kontroli i powinny być 
zgodne z celami zrównoważonego rozwoju 
wspólnej polityki rybołówstwa.

Or. fr

Poprawka 154
Niclas Herbst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Zmiany w środkach zarządzania 
rybołówstwem wywierają bezpośredni i 
natychmiastowy wpływ na sektor 
czarterowanych statków do połowów 
rekreacyjnych i w związku z tym sektor ten 
stanowi ważny i wczesny wskaźnik wpływu 
gospodarczego, jaki środki zarządzania 
rybołówstwem mogą wywierać na cały 
sektor połowów rekreacyjnych. 
Działalność czarterowanych statków ma 
duży potencjał rozwoju, co wpisuje się 
bardzo dobrze w unijną strategię 
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niebieskiego wzrostu.

Or. en

Poprawka 155
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, François-Xavier Bellamy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy uściślić przepisy mające 
zastosowanie do dzielenia produktów 
rybołówstwa i akwakultury na partie. 
Należy doprecyzować, że partie powinny 
składać się z produktów rybołówstwa i 
akwakultury jednego gatunku, z 
wyjątkiem przypadków, w których partie te 
zawierają bardzo małe ilości produktów.

skreśla się

Or. es

Poprawka 156
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy uściślić przepisy mające 
zastosowanie do dzielenia produktów 
rybołówstwa i akwakultury na partie. 
Należy doprecyzować, że partie powinny 
składać się z produktów rybołówstwa i 
akwakultury jednego gatunku, z wyjątkiem 
przypadków, w których partie te zawierają 
bardzo małe ilości produktów.

(33) Należy uściślić przepisy mające 
zastosowanie do dzielenia produktów 
rybołówstwa i akwakultury na partie. 
Należy doprecyzować, że partie powinny 
składać się z produktów rybołówstwa i 
akwakultury jednego gatunku, z wyjątkiem 
przypadków, w których partie te zawierają 
bardzo małe ilości produktów lub 
zawierają przetworzone produkty rybne.

Or. it
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Uzasadnienie

W odniesieniu do partii przetworzonych produktów rybnych, które można uzyskać z różnych 
gatunków, należy stosować definicję partii towaru w rozumieniu dyrektywy 2011/91/UE, jak 
w przypadku wszystkich innych produktów spożywczych podlegających kontroli 
bezpieczeństwa żywności.

Poprawka 157
France Jamet

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 
(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.

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

__________________ __________________
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 

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 
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1.2.2002, s. 1). 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).

Or. fr

Poprawka 158
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, François-Xavier Bellamy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Należy zatem opierać się na 
istniejących przepisach dotyczących 
możliwości śledzenia określonych w art. 
18 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 oraz 
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
(UE) nr 931/2011. Operatorzy muszą 
przechowywać konkretny zbiór informacji 
na temat produktów rybołówstwa i 
akwakultury i, na wniosek, udostępniać ten 
zbiór właściwym organom, a także 
przekazać go operatorowi, któremu 
dostarczono produkty rybołówstwa. W 
przypadku produktów rybołówstwa, które 
nie są przywożone, informacje dotyczące 
identyfikowalności powinny obejmować 
niepowtarzalny numer identyfikacyjny 
rejsu połowowego, ponieważ umożliwi to 
połączenie danej partii produktów 
rybołówstwa z konkretnym wyładunkiem z 
unijnego statku rybackiego lub kilku 
unijnych statków rybackich z tego samego 
odnośnego obszaru geograficznego.

(35) Należy zatem opierać się na 
istniejących przepisach dotyczących 
możliwości śledzenia określonych w art. 
18 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 oraz 
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
(UE) nr 931/2011. Operatorzy muszą 
przechowywać konkretny zbiór informacji 
na temat produktów rybołówstwa i 
akwakultury i, na wniosek, udostępniać ten 
zbiór właściwym organom. W przypadku 
produktów rybołówstwa, które nie są 
przywożone, informacje dotyczące 
identyfikowalności powinny obejmować 
niepowtarzalny numer identyfikacyjny 
rejsu połowowego, ponieważ umożliwi to 
połączenie danej partii produktów 
rybołówstwa z konkretnym wyładunkiem z 
unijnego statku rybackiego lub kilku 
unijnych statków rybackich z tego samego 
odnośnego obszaru geograficznego.

Or. es
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Poprawka 159
Elżbieta Rafalska

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 na ich wniosek. 
W związku z tym należy zagwarantować 
zasoby EFMR na potrzeby ukończenia 
cyfryzacji danych dotyczących 
rybołówstwa.

Or. en

Poprawka 160
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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 
udostępniać właściwym organom na ich 
wniosek.

Or. it

Uzasadnienie

Operatorzy są zobowiązani do gromadzenia informacji dotyczących identyfikowalności, tak 
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aby były one dostępne do wglądu dla właściwych organów. Obowiązek przekazywania tych 
informacji jest dodatkową niepotrzebną biurokracją.

Poprawka 161
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) W przypadku produktów 
rybołówstwa sprzedawanych 
konsumentom bezpośrednio ze statków 
rybackich przepisy dotyczące 
identyfikowalności, zarejestrowanych 
nabywców i dokumentów sprzedaży nie 
mają zastosowania do ilości poniżej 
określonych progów. Progi te powinny 
zostać zharmonizowane i obniżone, aby 
zminimalizować wprowadzanie na rynek 
produktów rybołówstwa, których nie 
można śledzić, a tym samym produktów, 
których nie można kontrolować.

(39) W przypadku produktów 
rybołówstwa sprzedawanych 
konsumentom bezpośrednio ze statków 
rybackich przepisy dotyczące 
identyfikowalności, zarejestrowanych 
nabywców i dokumentów sprzedaży nie 
mają zastosowania do ilości poniżej 
określonych progów. Progi te powinny 
zostać zharmonizowane, aby 
zminimalizować wprowadzanie na rynek 
produktów rybołówstwa, których nie 
można śledzić, a tym samym produktów, 
których nie można kontrolować.

Or. it

Poprawka 162
Rosa D'Amato

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 

(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, jednak 
tak, aby nie utrudniać działalności 
gospodarczej operatorów. W tym celu 
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wyładunku. należy uprościć procedury związane z 
ważeniem produktów rybołówstwa przy 
wyładunku.

Or. it

Poprawka 163
Bert-Jan Ruissen

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 powinien być dokonywany w 
możliwie najbardziej wiarygodny sposób. 
W tym celu należy wzmocnić procedury 
związane z ważeniem produktów 
rybołówstwa.

Or. en

Poprawka 164
Rosa D'Amato

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 

(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. Operatorzy 
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ważenia należy zapisywać w sposób 
elektroniczny i przechowywać przez trzy 
lata.

powinni dokładać wszelkich starań, aby 
ważenie nie powodowało żadnych 
opóźnień we wprowadzaniu świeżych 
produktów do obrotu. Co więcej, rejestry 
ważenia należy zapisywać w sposób 
elektroniczny i przechowywać przez trzy 
lata.

Or. it

Poprawka 165
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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, chyba że dane państwo 
członkowskie przyjęło plan kontroli 
wyrywkowych zatwierdzony przez 
Komisję, ponieważ zagwarantuje to 
większą dokładność sprawozdań 
dotyczących połowów. Co więcej, rejestry 
ważenia należy zapisywać w sposób 
elektroniczny i przechowywać przez trzy 
lata.

Or. es

Poprawka 166
Bert-Jan Ruissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Ważenie należy przeprowadzać za (41) Ważenie należy przeprowadzać za 
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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.

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

Or. en

Poprawka 167
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) W celu usprawnienia kontroli i 
umożliwienia szybkiego zatwierdzania 
danych rejestracyjnych z połowów oraz 
szybkiej wymiany danych między 
państwami członkowskimi niezbędne jest, 
aby wszyscy operatorzy zapisywali dane 
cyfrowo i przedkładali te dane państwom 
członkowskim w ciągu 24 godzin drogą 
elektroniczną. Dotyczy to w szczególności 
deklaracji wyładunkowych, dokumentów 
sprzedaży i deklaracji przejęcia.

(43) W celu usprawnienia kontroli i 
umożliwienia szybkiego zatwierdzania 
danych rejestracyjnych z połowów oraz 
szybkiej wymiany danych między 
państwami członkowskimi niezbędne jest, 
aby wszyscy operatorzy zapisywali dane 
cyfrowo i przedkładali te dane państwom 
członkowskim w ciągu 24 godzin drogą 
elektroniczną, z wyjątkiem przypadków 
wystąpienia siły wyższej. Dotyczy to w 
szczególności deklaracji wyładunkowych i 
deklaracji przejęcia.

Or. it

Poprawka 168
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48 a (nowy)



PE650.701v02-00 60/176 AM\1205706PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48a) Należy utworzyć europejski rejestr 
naruszeń przepisów w celu rejestrowania 
danych z różnych państw członkowskich 
dotyczących stwierdzonych naruszeń, 
mając na względzie poprawę przejrzystości 
i zapewnienie lepszego monitorowania 
systemu punktów.

Or. fr

Poprawka 169
Catherine Chabaud, Stéphanie Yon-Courtin, Pierre Karleskind

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Podmioty krajowe odpowiedzialne 
za działania kontrolne w zakresie 
rybołówstwa oraz wszelkie właściwe 
organy sądowe powinny mieć dostęp do 
krajowego rejestru naruszeń przepisów. W 
pełni przejrzysta wymiana informacji 
zawartych w rejestrach krajowych między 
państwami członkowskimi również 
zwiększy skuteczność i zapewni równe 
szanse w zakresie działań kontrolnych.

(52) Podmioty krajowe odpowiedzialne 
za działania kontrolne w zakresie 
rybołówstwa oraz wszelkie właściwe 
organy sądowe powinny mieć dostęp do 
krajowego i europejskiego rejestru 
naruszeń przepisów. W pełni przejrzysta 
wymiana informacji zawartych w 
rejestrach krajowych między państwami 
członkowskimi również zwiększy 
skuteczność i zapewni równe szanse w 
zakresie działań kontrolnych.

Or. fr

Poprawka 170
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Dane gromadzone przez państwa 
członkowskie mają również ogromną 

(55) Dane gromadzone przez państwa 
członkowskie mają również ogromną 
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wartość naukową. Należy wyjaśnić, że 
organy naukowe państw członkowskich i 
Unii mogą uzyskać dostęp do danych 
zgromadzonych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1224/2009, w 
szczególności do danych dotyczących 
pozycji statku i danych dotyczących 
działalności połowowej. Ponadto 
gromadzone przez państwa członkowskie 
dane dotyczące działalności połowowej są 
również istotne dla urzędu statystycznego 
Unii Europejskiej (Eurostat), który może 
wykorzystać te dane do opracowywania 
statystyk dotyczących rybołówstwa.

wartość naukową. Należy wyjaśnić, że 
organy naukowe państw członkowskich i 
Unii mogą uzyskać dostęp do danych 
zgromadzonych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1224/2009, w 
szczególności do danych dotyczących 
pozycji statku i danych dotyczących 
działalności połowowej, jeżeli dane te nie 
zawierają już odniesień do numerów 
identyfikacyjnych statków i nie 
umożliwiają identyfikacji osób fizycznych. 
Ponadto gromadzone przez państwa 
członkowskie dane dotyczące działalności 
połowowej są również istotne dla urzędu 
statystycznego Unii Europejskiej 
(Eurostat), który może wykorzystać te dane 
do opracowywania statystyk dotyczących 
rybołówstwa.

Or. es

Poprawka 171
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Dane gromadzone przez państwa 
członkowskie mają również ogromną 
wartość naukową. Należy wyjaśnić, że 
organy naukowe państw członkowskich i 
Unii mogą uzyskać dostęp do danych 
zgromadzonych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1224/2009, w 
szczególności do danych dotyczących 
pozycji statku i danych dotyczących 
działalności połowowej. Ponadto 
gromadzone przez państwa członkowskie 
dane dotyczące działalności połowowej są 
również istotne dla urzędu statystycznego 
Unii Europejskiej (Eurostat), który może 
wykorzystać te dane do opracowywania 
statystyk dotyczących rybołówstwa.

(55) Dane gromadzone przez państwa 
członkowskie mają również ogromną 
wartość naukową. Należy wyjaśnić, że 
organy naukowe państw członkowskich i 
Unii mogą uzyskać dostęp do danych 
zgromadzonych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1224/2009, w 
szczególności do danych dotyczących 
pozycji statku i danych dotyczących 
działalności połowowej, o ile dane te nie 
zawierają już odniesienia do numerów 
identyfikacyjnych statku i nie umożliwiają 
identyfikacji osób fizycznych. Ponadto 
gromadzone przez państwa członkowskie 
dane dotyczące działalności połowowej są 
również istotne dla urzędu statystycznego 
Unii Europejskiej (Eurostat), który może 
wykorzystać te dane do opracowywania 
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statystyk dotyczących rybołówstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z COM(2018)0368 final, gdzie w art. 110 ust. 4 stwierdza się, że „Organy naukowe 
państw członkowskich i Unii mogą otrzymywać i wykorzystywać dane dotyczące pozycji 
statku w celu prowadzenia badań naukowych i przedstawiania opinii naukowych, o ile dane te 
nie zawierają już odniesienia do numerów identyfikacyjnych statku i nie umożliwiają 
identyfikacji osób fizycznych.

Poprawka 172
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Dane gromadzone przez państwa 
członkowskie mają również ogromną 
wartość naukową. Należy wyjaśnić, że 
organy naukowe państw członkowskich i 
Unii mogą uzyskać dostęp do danych 
zgromadzonych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1224/2009, w 
szczególności do danych dotyczących 
pozycji statku i danych dotyczących 
działalności połowowej. Ponadto 
gromadzone przez państwa członkowskie 
dane dotyczące działalności połowowej są 
również istotne dla urzędu statystycznego 
Unii Europejskiej (Eurostat), który może 
wykorzystać te dane do opracowywania 
statystyk dotyczących rybołówstwa.

(55) Dane gromadzone przez państwa 
członkowskie mają również ogromną 
wartość naukową. Należy wyjaśnić, że 
organy naukowe państw członkowskich i 
Unii mogą uzyskać dostęp do danych 
zgromadzonych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1224/2009, w 
szczególności do danych dotyczących 
pozycji statku i danych dotyczących 
działalności połowowej. Gromadzone 
przez państwa członkowskie dane 
dotyczące działalności połowowej są 
również istotne dla urzędu statystycznego 
Unii Europejskiej (Eurostat) może 
wykorzystać te dane do opracowywania 
statystyk dotyczących rybołówstwa. W 
każdym przypadku dane te muszą mieć 
postać zanonimizowaną, 
uniemożliwiającą identyfikację 
poszczególnych statków i osób fizycznych.

Or. es

Poprawka 173
Nicolás González Casares, Clara Aguilera
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Dane gromadzone przez państwa 
członkowskie mają również ogromną 
wartość naukową. Należy wyjaśnić, że 
organy naukowe państw członkowskich i 
Unii mogą uzyskać dostęp do danych 
zgromadzonych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1224/2009, w 
szczególności do danych dotyczących 
pozycji statku i danych dotyczących 
działalności połowowej. Ponadto 
gromadzone przez państwa członkowskie 
dane dotyczące działalności połowowej są 
również istotne dla urzędu statystycznego 
Unii Europejskiej (Eurostat), który może 
wykorzystać te dane do opracowywania 
statystyk dotyczących rybołówstwa.

(55) Dane gromadzone przez państwa 
członkowskie mają również ogromną 
wartość naukową. Należy wyjaśnić, że 
organy naukowe państw członkowskich i 
Unii mogą uzyskać dostęp do odpowiednio 
zanonimizowanych danych 
zgromadzonych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1224/2009, w 
szczególności do danych dotyczących 
pozycji statku i danych dotyczących 
działalności połowowej. Ponadto 
gromadzone przez państwa członkowskie 
dane dotyczące działalności połowowej są 
również istotne dla urzędu statystycznego 
Unii Europejskiej (Eurostat), który może 
wykorzystać te dane do opracowywania 
statystyk dotyczących rybołówstwa.

Or. en

Poprawka 174
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55a) Dane zebrane przez Europejską 
Agencję Kontroli Rybołówstwa powinny 
być dostępne dla Europejskiej Agencji 
Środowiska i Europejskiej Agencji 
Bezpieczeństwa Morskiego w celu 
zwiększenia wspólnego wykorzystania 
wiedzy o środowisku morskim. Większa 
współpraca między agencjami pozwoliłaby 
na lepsze zrozumienie zagadnień polityki 
morskiej w ujęciu ogólnym, a 
jednocześnie na poprawę zarządzania 
europejską przestrzenią morską. Należy 
powierzyć Komisji zadanie ustanowienia 
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protokołu współpracy między agencjami w 
celu określenia ram tej współpracy.

Or. fr

Poprawka 175
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, François-Xavier Bellamy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 63 – tiret 2 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wymogów technicznych i cech 
charakterystycznych systemów 
elektronicznych urządzeń do 
monitorowania, w tym CCTV, tam, gdzie 
są one instalowane dobrowolnie lub 
obowiązkowo, a także zachęt związanych z 
ich dobrowolną instalacją;

Or. es

Uzasadnienie

Współprawodawcy muszą zachować kompetencję w tych kwestiach w drodze aktów 
delegowanych.

Poprawka 176
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 64 – tiret 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wymogów technicznych i cech 
charakterystycznych systemów 
elektronicznych urządzeń do 
monitorowania, w tym CCTV;

skreśla się

Or. es



AM\1205706PL.docx 65/176 PE650.701v02-00

PL

Poprawka 177
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 64 – tiret 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wymogów technicznych i cech 
charakterystycznych systemów 
elektronicznych urządzeń do 
monitorowania, w tym CCTV;

– wymogów technicznych i cech 
charakterystycznych systemów 
elektronicznych urządzeń do 
monitorowania;

Or. it

Poprawka 178
France Jamet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 64 – tiret 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wymogów technicznych i cech 
charakterystycznych systemów 
elektronicznych urządzeń do 
monitorowania, w tym CCTV;

– wymogów technicznych i cech 
charakterystycznych systemów 
monitorowania;

Or. fr

Poprawka 179
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 64 – tiret 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wymogów technicznych i cech 
charakterystycznych urządzeń do stałego 
monitorowania mocy silnika;

skreśla się

Or. it



PE650.701v02-00 66/176 AM\1205706PL.docx

PL

Poprawka 180
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 64 – tiret 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wymogów technicznych i cech 
charakterystycznych urządzeń do stałego 
monitorowania mocy silnika;

– wymogów technicznych i cech 
charakterystycznych urządzeń do stałego 
monitorowania mocy silnika w przypadku 
statków podlegających temu wymogowi;

Or. es

Poprawka 181
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 64 – tiret 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– systemu rejestrowania lub 
licencjonowania, lokalizacji statków i 
kontrolowania narzędzi połowowych 
niektórych połowów rekreacyjnych;

– systemu rejestrowania lub 
licencjonowania, lokalizacji statków i 
kontrolowania narzędzi połowowych 
połowów rekreacyjnych;

Or. en

Poprawka 182
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75a) Aby ograniczyć możliwość, że 
produkty rybołówstwa przywożone do Unii 
na preferencyjnych warunkach z państw 
trzecich uznanych za możliwe 
niewspółpracujące państwa trzecie 
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pochodzą z połowów NNN, Komisja 
powinna być uprawniona do zawieszenia 
wszelkiego preferencyjnego traktowania 
taryfowego w odniesieniu do produktów 
rybołówstwa złowionych przez statki 
rybackie pływające pod banderą takich 
państw. Okres zawieszenia powinien 
kończyć się wówczas, gdy Komisja uzna, 
że dane państwo wypełnia obowiązki 
spoczywające na nim na mocy prawa 
międzynarodowego, polegające na 
podejmowaniu działań w celu 
zapobiegania połowom NNN oraz ich 
powstrzymywania i eliminowania.

Or. it

Poprawka 183
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 75 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75a) Aby zapewnić spójność między 
polityką handlową UE a polityką 
rybołówstwa, umowy handlowe zawierane 
przez UE z państwami trzecimi powinny 
zawierać klauzulę ochronną 
umożliwiającą czasowe zawieszenie 
preferencji taryfowych w odniesieniu do 
produktów rybołówstwa i akwakultury, 
jeżeli państwo trzecie zostanie wstępnie 
uznane lub uznane za państwo 
niewspółpracujące w zakresie zwalczania 
połowów NNN;

Or. fr

Poprawka 184
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)
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Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

-1) w art. 23 ust. 1 wprowadza się 
następujące zmiany:

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do wszelkiej działalności 
objętej wspólną polityką rybołówstwa, 
prowadzonej na terytorium państw 
członkowskich, lub wodach 
wspólnotowych lub przez wspólnotowe 
statki rybackie, lub, bez uszczerbku dla 
głównej odpowiedzialności państwa 
członkowskiego bandery, przez obywateli 
państw członkowskich.

„1. Niniejsze rozporządzenie 
respektuje prawa i obowiązki państw 
członkowskich i nie kwestionuje ich praw 
i obowiązków w zakresie monitorowania 
przestrzegania przepisów wspólnej polityki 
rybołówstwa na ich terytorium lub wodach 
wspólnotowych bez uszczerbku dla 
głównej odpowiedzialności państwa 
członkowskiego bandery, przez obywateli 
państw członkowskich.”; 

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Poprawka 185
France Jamet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „przepisy wspólnej polityki 
rybołówstwa” oznaczają prawnie wiążące 
akty unijne, w tym umowy 
międzynarodowe zawarte przez Unię, 
dotyczące kwestii ochrony i eksploatacji 
żywych zasobów morza oraz zarządzania 
nimi, akwakultury, przetwórstwa, a także 
przewozu i wprowadzania do obrotu 
produktów rybołówstwa i akwakultury;

2. „przepisy wspólnej polityki 
rybołówstwa” oznaczają akty unijne, w 
tym umowy międzynarodowe zawarte 
przez Unię, dotyczące kwestii ochrony i 
eksploatacji żywych zasobów morza oraz 
zarządzania nimi, akwakultury, 
przetwórstwa, a także przewozu i 
wprowadzania do obrotu produktów 
rybołówstwa i akwakultury;

Or. fr
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Poprawka 186
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Tekst obowiązujący Poprawka

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

„3) »kontrola« oznacza monitorowanie 
działalności połowowej oraz działalności 
związanej z dystrybucją i wprowadzeniem 
do obrotu w całym łańcuchu handlowym, 
a także nadzór nad tą działalnością;”;

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Poprawka 187
Grace O'Sullivan
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst obowiązujący Poprawka

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

„3) »kontrola« oznacza monitorowanie 
i nadzór wszelkich działań, rynków i 
aukcji związanych z rybołówstwem i 
akwakulturą;; ”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Poprawka 188
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 4

Tekst obowiązujący Poprawka

ba) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) „inspekcja” oznacza wszelkie 
czynności kontrolne przeprowadzane przez 
urzędników, dotyczące przestrzegania 
przepisów wspólnej polityki rybołówstwa i 
wpisane do sprawozdania z inspekcji;

„4) »inspekcja« oznacza wszelkie 
czynności kontrolne przeprowadzane na 
miejscu przez urzędników, dotyczące 
przestrzegania przepisów wspólnej polityki 
rybołówstwa i wpisane do sprawozdania z 
inspekcji; ”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Poprawka 189
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 5

Tekst obowiązujący Poprawka

ba) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5) „nadzór” oznacza obserwowanie 
działalności połowowej na podstawie 
obserwacji dokonywanych przez statki 
inspekcyjne lub oficjalne statki powietrzne 
oraz techniczne metody wykrywania i 
identyfikacji;

„5) »nadzór« oznacza obserwowanie 
przez urzędników działalności połowowej 
na podstawie obserwacji dokonywanych 
przez statki inspekcyjne, oficjalne statki 
powietrzne i pojazdy lub przy użyciu 
innych środków, w tym technicznych 
metod wykrywania i identyfikacji; ”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)



AM\1205706PL.docx 71/176 PE650.701v02-00

PL

Uzasadnienie

Nadzór może być prowadzony przy użyciu innych środków, takich jak drony, wieże 
przybrzeżne lub pojazdy wyposażone w radar i kamery do monitoringu.

Poprawka 190
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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 krajowy organ kontroli 
rybołówstwa, Komisję lub Europejską 
Agencję Kontroli Rybołówstwa do 
przeprowadzania inspekcji; ”
(Zmiana „Wspólnotowej Agencji Kontroli 
Rybołówstwa” na „Europejską Agencję 
Kontroli Rybołówstwa” ma zastosowanie 
do całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z 
koniecznością wprowadzenia zmian w 
całym dokumencie).

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Poprawka 191
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Tekst obowiązujący Poprawka

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

urzędników państwa członkowskiego, 
Komisji lub Europejskiej Agencji Kontroli 
Rybołówstwa, których nazwiska są zawarte 
w wykazie sporządzanym na podstawie 
art. 79; ”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Poprawka 192
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera c a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 11

Tekst obowiązujący Poprawka

ca) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
11) „system automatycznej 
identyfikacji” oznacza niezależny i stale 
działający system identyfikacji i 
monitorowania statków, który pozwala 
statkom na elektroniczną wymianę danych 
statku – w tym dotyczących identyfikacji, 
pozycji, kursu i prędkości – z innymi 
statkami znajdującymi się w pobliżu lub 
organami na lądzie;

„11) »system automatycznej 
identyfikacji« oznacza niezależny i stale 
działający system identyfikacji i 
monitorowania statków, który pozwala 
statkom na elektroniczną wymianę danych 
statku – w tym dotyczących identyfikacji, 
pozycji, kursu, prędkości, działalności, 
portu wyjścia, daty wyjścia, portu 
przeznaczenia i planowanej daty przybycia 
do portu przeznaczenia – z innymi 
statkami znajdującymi się w pobliżu lub 
organami na lądzie; ”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Poprawka 193
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera e
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Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) pkt 14 otrzymuje brzmienie: skreśla się
„14. »obszar ograniczonych połowów« 
oznacza każdy obszar morski, na którym 
działalność połowowa jest czasowo lub 
stale ograniczona lub zabroniona;”;

Or. pt

Poprawka 194
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera e a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 15

Tekst obowiązujący Poprawka

ea) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
15) „ośrodek monitorowania 
rybołówstwa” oznacza centrum operacyjne 
utworzone przez państwo członkowskie 
bandery i wyposażone w sprzęt i 
oprogramowanie komputerowe 
pozwalające na automatyczne odbieranie 
danych, ich przetwarzanie i elektroniczne 
przesyłanie;

„15) »ośrodek monitorowania 
rybołówstwa« oznacza centrum operacyjne 
utworzone przez państwo członkowskie 
bandery i wyposażone w sprzęt i 
oprogramowanie komputerowe 
pozwalające na automatyczne odbieranie 
danych, ich przetwarzanie, analizowanie, 
kontrolowanie, monitorowanie i 
elektroniczne przesyłanie; ”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Poprawka 195
Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera f
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Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20. „partia” oznacza zestaw jednostek 
produktów rybołówstwa lub akwakultury;

20. „partia” oznacza określoną ilość 
produktów rybołówstwa lub akwakultury 
danego gatunku mających wspólne 
pochodzenie. Do produktów rybołówstwa 
objętych pozycjami 1604 i 1605 
Nomenklatury scalonej ma zastosowanie 
definicja partii w rozumieniu dyrektywy 
2011/91/UE;

Or. it

Uzasadnienie

Określone wymogi nie mogą być zastosowane do przetworzonych produktów rybnych, w 
odniesieniu do których należy stosować właściwą definicję przewidzianą dla innych 
produktów spożywczych.

Poprawka 196
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera f
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20) „partia” oznacza zestaw jednostek 
produktów rybołówstwa lub akwakultury;

20) „partia” oznacza partię produktów 
rybołówstwa lub akwakultury do 
sprzedaży, wyprodukowaną, wytworzoną 
lub zapakowaną praktycznie w takich 
samych warunkach;

Or. es

Uzasadnienie

Należy zachować definicję „partii” zawartą w art. 1 ust. 2 dyrektywy 2011/91/UE w sprawie 
oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek 
spożywczy.
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Poprawka 197
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera f
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20) „partia” oznacza zestaw jednostek 
produktów rybołówstwa lub akwakultury;

20) „partia” oznacza określoną ilość 
produktów rybołówstwa lub akwakultury 
danego gatunku mających wspólne 
pochodzenie;

Or. es

Poprawka 198
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera f a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 21

Obecny tekst Poprawka

fa) pkt 21 otrzymuje brzmienie:
21) „przekształcenie” oznacza proces 
przygotowywania określonej postaci 
produktu. Obejmuje ono filetowanie, 
pakowanie, puszkowanie, mrożenie, 
wędzenie, solenie, gotowanie, 
marynowanie, suszenie lub 
przygotowywanie ryb do wprowadzenia do 
obrotu w jakikolwiek inny sposób;

„21) »przekształcenie« oznacza proces 
uzyskania określonej postaci produktów 
rybołówstwa lub akwakultury. Obejmuje 
ono patroszenie i wszelkiego rodzaju 
rozbiór, filetowanie, pakowanie, 
puszkowanie, chłodzenie, mrożenie, 
wędzenie, solenie, gotowanie, 
marynowanie, suszenie lub 
przygotowywanie produktów rybołówstwa 
lub akwakultury do wprowadzenia do 
obrotu w jakikolwiek inny sposób

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712&from=EN)
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Poprawka 199
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera f a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 21

Tekst obowiązujący Poprawka

fa) pkt 21 otrzymuje brzmienie:
21) „przetwórstwo” oznacza proces 
przygotowywania określonej postaci 
produktu. Obejmuje ono filetowanie, 
pakowanie, puszkowanie, mrożenie, 
wędzenie, solenie, gotowanie, 
marynowanie, suszenie lub 
przygotowywanie ryb do wprowadzenia do 
obrotu w jakikolwiek inny sposób;

„21) »przetwórstwo« oznacza proces 
przygotowywania określonej postaci 
produktów rybołówstwa i akwakultury. 
Obejmuje ono patroszenie i wszelkiego 
rodzaju cięcie, filetowanie, pakowanie, 
puszkowanie, mrożenie, wędzenie, solenie, 
gotowanie, marynowanie, suszenie lub 
przygotowywanie produktów rybołówstwa 
lub akwakultury do wprowadzenia do 
obrotu w jakikolwiek inny sposób; ”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Poprawka 200
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera h
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) uchyla się pkt 23; skreśla się

Or. pt

Poprawka 201
Izaskun Bilbao Barandica
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera i a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) dodaje się punkt w brzmieniu:
„28a) »statki czarterowane do połowów 
rekreacyjnych« oznaczają łodzie lub statki 
z szyprem zabierające pasażerów na morze 
na połowy rekreacyjne;”;

Or. es

Poprawka 202
Niclas Herbst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera i a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) dodaje się punkt w brzmieniu:
„28a) »statki czarterowane do połowów 
rekreacyjnych« oznaczają łodzie lub statki 
z kapitanem zabierające za opłatą 
pasażerów na morze na połowy 
rekreacyjne;”

Or. en

Poprawka 203
Fredrick Federley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera i a (nowa)Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) dodaje się punkt w brzmieniu:
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„28a) »statek usługowy« oznacza statek 
wykorzystywany przez przedsiębiorstwo 
świadczące usługi, obejmujące 
zapewnianie sprzętu połowowego, 
transportu lub wsparcia, na potrzeby 
połowów rekreacyjnych gatunków 
objętych konkretnym unijnym środkiem 
ochrony;”

Or. en

Poprawka 204
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera i b (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 28 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ib) dodaje się punkt w brzmieniu:
„28b) »statki rybackie prowadzące 
działalność uzupełniającą w zakresie 
połowów rekreacyjnych« oznaczają łodzie 
lub statki rybackie z szyprem zabierające 
pasażerów na morze na połowy 
rekreacyjne w ramach działalności 
uzupełniającej względem działalności 
głównej;”;

Or. es

Poprawka 205
Niclas Herbst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera i b (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 28 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ib) dodaje się punkt w brzmieniu:
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„28b) »turystyka połowowa« oznacza 
komercyjną działalność połowową, która 
jest prowadzona jako działalność 
uzupełniająca w stosunku do zwykłej 
komercyjnej działalności rybaka; lub jako 
samodzielna komercyjna działalność 
turystyczna – prowadzona równolegle z 
połowami komercyjnymi; należy dokonać 
wyraźnego rozróżnienia między statkami 
czarterowanymi do połowów 
rekreacyjnych a turystyką połowową 
prowadzoną przez podmioty zajmujące się 
rybołówstwem komercyjnym;” 

Or. en

Poprawka 206
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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) »flota tradycyjnego łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego« oznacza 
statki rybackie posiadające co najmniej 
trzy z następujących pięciu cech:
a) ich długość całkowita nie 
przekracza 12 metrów;
b) działają wyłącznie w obrębie wód 
terytorialnych państwa bandery;
c) ich rejsy połowowe nie 
przekraczają 24 godzin od wyjścia w 
morze do powrotu do portu;
d) ich załogę stanowią maksymalnie 
cztery osoby;
e) wykorzystują narzędzia połowowe 
selektywne i o ograniczonym wpływie na 
środowisko;”;
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Or. es

Uzasadnienie

Należy dodać do rozporządzenia w sprawie kontroli wielokryteriową definicję „floty 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego”, lepiej dostosowaną do realiów 
sektora i obowiązującego prawa w ramach Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka 
Atlantyckiego.

Poprawka 207
Izaskun Bilbao Barandica

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) »identyfikowalność« oznacza 
systematyczną możliwość odnalezienia i 
śledzenia całości lub części informacji 
dotyczących żywności na wszystkich 
etapach produkcji, przetwarzania i 
dystrybucji za pośrednictwem 
zarejestrowanych danych 
identyfikacyjnych i opakowania;”;

Or. es

Poprawka 208
Grace O'Sullivan
w imieniu grupy Verts/ALE

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 śledzenia« oznacza 
możliwość kontrolowania przemieszczania 
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się żywności, paszy, zwierzęcia 
hodowlanego lub substancji 
przeznaczonej do dodania, lub która może 
być dodana do żywności lub paszy na 
wszystkich etapach produkcji, 
przetwarzania i dystrybucji;”

Or. en

Uzasadnienie

Oficjalna definicja terminu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 ustanawiającym 
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa 
żywności.

Poprawka 209
Rosa D'Amato

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) »sprzedaż bezpośrednia« oznacza 
sprzedaż świeżych lub przetworzonych 
produktów rybołówstwa i akwakultury 
konsumentowi końcowemu przez 
producenta lub wyznaczoną przez niego 
osobę fizyczną, która to sprzedaż odbywa 
się w dowolnym miejscu, w tym w formie 
obwoźnej, bez pośredników.”;

Or. it

Poprawka 210
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera k a (nowa)
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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) »gatunek wrażliwy« oznacza 
gatunek wrażliwy w rozumieniu art. 6 
rozporządzenia (UE) 2019/1241;”;

Or. it

Poprawka 211
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kb) dodaje się punkt w brzmieniu:
„34b) »połowy bez statku« oznaczają 
prowadzenie działalności połowowej bez 
użycia statku rybackiego, takiej jak połów 
skorupiaków, połowy z brzegu lub połowy 
podlodowe;”;

Or. es

Uzasadnienie

Należy uwzględnić w rozporządzeniu w sprawie kontroli definicję „połowów bez statku”, 
pojęcia stosowanego już w toku negocjacji międzyinstytucjonalnych dotyczących 
rozporządzenia w sprawie nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Poprawka 212
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kb) dodaje się punkt w brzmieniu:
„34b) »siedlisko wrażliwe« oznacza 
siedlisko wrażliwe w rozumieniu art. 6 
rozporządzenia (UE) 2019/1241;”;

Or. it

Poprawka 213
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kc) dodaje się punkt w brzmieniu:
„34c) »sprzedaż bezpośrednia« oznacza 
sprzedaż świeżych lub przetworzonych 
produktów rybołówstwa i akwakultury 
konsumentowi końcowemu przez 
producenta lub wyznaczoną przez niego 
osobę fizyczną, która to sprzedaż odbywa 
się w dowolnym miejscu, w tym w formie 
obwoźnej, bez pośredników;”;

Or. it

Uzasadnienie

Obecnie taka definicja nie występuje ani w rozporządzeniu w sprawie WPRyb, ani w 
rozporządzeniu dotyczącym kontroli. Jej wprowadzenie ma na celu uniknięcie powstania luk 
prawnych i braku harmonizacji przepisów unijnych, co utrudnia i często powoduje 
niewłaściwe stosowanie europejskich przepisów dotyczących rybołówstwa (takich jak 
przepisy w zakresie kontroli rybołówstwa).

Poprawka 214
Nicolás González Casares, Clara Aguilera
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie bandery 
zawiesza czasowo licencję połowową 
danego statku, który został czasowo 
unieruchomiony decyzją wydaną przez to 
państwo członkowskie lub którego 
upoważnienie do połowów zostało 
zawieszone zgodnie z art. 91b.

3. Państwo członkowskie bandery 
zawiesza czasowo licencję połowową 
danego statku, który został czasowo 
unieruchomiony decyzją wydaną przez to 
państwo członkowskie lub którego 
upoważnienie do połowów zostało 
zawieszone zgodnie z art. 91b. W okresie 
zawieszenia ani statek, ani licencja nie 
mogą być sprzedawane, wynajmowane ani 
przekazywane.

Or. en

Poprawka 215
Cláudia Monteiro de Aguiar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie bandery 
zawiesza czasowo licencję połowową 
danego statku, który został czasowo 
unieruchomiony decyzją wydaną przez to 
państwo członkowskie lub którego 
upoważnienie do połowów zostało 
zawieszone zgodnie z art. 91b.

3. Państwo członkowskie bandery 
zawiesza czasowo licencję połowową 
właściciela lub armatora, lub statku, który 
został czasowo unieruchomiony przez to 
państwo członkowskie lub którego 
upoważnienie do połowów zostało 
zawieszone zgodnie z art. 91b, oraz 
informuje o tym niezwłocznie Europejską 
Agencję Kontroli Rybołówstwa.

Or. pt

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie wydają licencje połowowe statkom, a inne właścicielom lub 
armatorom. Należy zatem dokonać rozróżnienia w tym zakresie.
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Poprawka 216
Cláudia Monteiro de Aguiar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwo członkowskie bandery 
cofa na stałe licencję połowową statku, w 
stosunku do którego stosowany jest środek 
dostosowania zdolności połowowej, o 
którym mowa w art. 22 rozporządzenia 
(UE) nr 1380/2013, lub którego 
upoważnienie do połowów zostało cofnięte 
zgodnie z art. 91b.

4. Państwo członkowskie bandery 
cofa na stałe licencję połowową 
właściciela, armatora lub statku, w 
stosunku do którego stosowany jest środek 
dostosowania zdolności połowowej, o 
którym mowa w art. 22 rozporządzenia 
(UE) nr 1380/2013, lub którego 
upoważnienie do połowów zostało cofnięte 
zgodnie z art. 91b, oraz informuje o tym 
niezwłocznie Europejską Agencję Kontroli 
Rybołówstwa.

Or. pt

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie wydają licencje połowowe statkom, a inne właścicielom lub 
armatorom. Należy zatem dokonać rozróżnienia w tym zakresie.

Poprawka 217
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – ustanowić przepisy 
dotyczące ważności licencji połowowych 
wydanych przez państwo członkowskie 
bandery, a także określić minimalny 
zakres informacji, jakie muszą one 

5. Przepisy dotyczące stosowania 
niniejszego artykułu są przyjmowane 
zgodnie z art. 119 ust. 2.
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zawierać. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 119 
ust. 2.

Or. pt

Poprawka 218
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera b
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – ustanowić przepisy 
dotyczące ważności upoważnień do 
połowów wydanych przez państwo 
członkowskie bandery, a także określić 
minimalny zakres informacji, jakie muszą 
one zawierać. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 119 
ust. 2.

5. Przepisy dotyczące stosowania 
niniejszego artykułu są przyjmowane 
zgodnie z art. 119 ust. 2.

Or. pt

Poprawka 219
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera c
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dodaje się ust. 6: skreśla się
„6. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 119a przewidujących odstępstwa od 
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obowiązku uzyskania upoważnień do 
połowów przez unijne statki rybackie o 
długości całkowitej wynoszącej poniżej 10 
metrów.”;

Or. pt

Poprawka 220
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dodaje się ust. 6: skreśla się
„6. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 119a przewidujących odstępstwa od 
obowiązku uzyskania upoważnień do 
połowów przez unijne statki rybackie o 
długości całkowitej wynoszącej poniżej 10 
metrów.”;

Or. it

Poprawka 221
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 119a przewidujących odstępstwa od 
obowiązku uzyskania upoważnień do 
połowów przez unijne statki rybackie o 
długości całkowitej wynoszącej poniżej 10 

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 119a przewidujących odstępstwa od 
obowiązku uzyskania upoważnień do 
połowów przez unijne statki rybackie o 
długości całkowitej wynoszącej poniżej 12 
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metrów. metrów.

Or. es

Uzasadnienie

Z myślą o spójności i systematyce należy stosować w sposób horyzontalny kryterium 12 m 
długości.

Poprawka 222
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: skreśla się
„2. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – ustanowić przepisy 
dotyczące:
a) oznakowania i identyfikacji 
statków;
b) dokumentów identyfikacyjnych 
statku przewożonych na pokładzie;
c) oznakowania i identyfikacji 
jednostek i urządzeń do sztucznej 
koncentracji ryb;
d) oznakowania i identyfikacji 
narzędzi połowowych;
e) etykiet do oznakowania narzędzi 
połowowych;
f) oznakowania boj i rozstawienia 
sznurów.
Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 119 ust. 2.”;

Or. pt
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Poprawka 223
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przepisy dotyczące stosowania 
niniejszego artykułu są przyjmowane 
zgodnie z art. 119 ust. 2.”;

Or. pt

Poprawka 224
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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 
monitorowania pozycji i ruchu statków 
rybackich pływających pod ich banderą, 
niezależnie od miejsca, w którym te statki 
się znajdują, a także statków rybackich na 
ich wodach. Państwa członkowskie 
bandery gromadzą dane dotyczące pozycji 
statku i w sposób ciągły i systematyczny 
monitorują ich prawdziwość.

Or. es

Uzasadnienie

Ten artykuł należy sformułować w bardziej klarowny sposób.
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Poprawka 225
Fredrick Federley

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 dokonujących 
połowu gatunków, które podlegają 
unijnym środkom ochrony, 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.

Or. en

Poprawka 226
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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 

Unijne statki rybackie o długości co 
najmniej 15 metrów 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 
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czasu. pozycji statku w regularnych odstępach 
czasu. Dane powinny być przesyłane 
wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie 
umożliwia automatyczne przesyłanie 
danych i nie wymaga ono przerwania 
przez operatora działalności połowowej.

Or. it

Uzasadnienie

Jeżeli nowe technologie umożliwiają automatyczne przesyłanie danych bez przerywania i 
utrudniania pracy operatora, należy zapewnić regularne przesyłanie danych.

Poprawka 227
Rosa D'Amato

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 przypadku statków rybackich o 
długości całkowitej wynoszącej poniżej 12 
metrów instalacja urządzenia, o którym 
mowa w niniejszym ustępie, nie pociąga 
za sobą nowych lub znaczących kosztów 
obciążających operatorów. 

Or. it

Uzasadnienie

Wprowadzenie systemu kontroli statków rybackich o długości całkowitej wynoszącej poniżej 
12 m stanowi nowy wymóg w porównaniu z obowiązującymi przepisami. Dlatego, 
uwzględniając także ograniczoną wielkość przedsiębiorstwa, niezbędna jest pomoc finansowa 
na ten cel.
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Poprawka 228
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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.

Or. en

Uzasadnienie

Postęp technologiczny umożliwia wyposażenie statków rybackich w urządzenia śledzące 
służące do przesyłania danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, a wprowadzenie 10-
minutowych odstępów czasowych ma na celu ograniczenie kosztów związanych z 
komunikacją.

Poprawka 229
Fredrick Federley

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 

Unijne statki rybackie dokonujące połowu 
gatunków, które podlegają unijnym 
środkom ochrony, mają zainstalowane na 
pokładzie w pełni działające urządzenie 
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przez system monitorowania statków za 
pomocą przesyłania danych dotyczących 
pozycji statku w regularnych odstępach 
czasu.

pozwalające na automatyczne 
zlokalizowanie statku i jego identyfikację 
przez system monitorowania statków za 
pomocą przesyłania danych dotyczących 
pozycji statku w regularnych odstępach 
czasu.

Or. en

Poprawka 230
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie Rady (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 o długości 
całkowitej wynoszącej co najmniej 12 
metrów 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.

Or. pt

Poprawka 231
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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 

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

przez system monitorowania statków za 
pomocą przesyłania danych dotyczących 
pozycji statku w regularnych odstępach 
czasu trwających nie dłużej niż jedną 
godzinę.

Or. it

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie limitu czasu, aby zapewnić większą pewność przepisu.

Poprawka 232
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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 podlegające temu 
wymogowi mają zainstalowane na 
pokładzie urządzenie pozwalające na 
automatyczne zlokalizowanie statku i jego 
identyfikację przez system monitorowania 
statków za pomocą przesyłania danych 
dotyczących pozycji statku.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka jest spójna z kolejnymi poprawkami.

Poprawka 233
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy rozważyć wykorzystanie nowych technologii, które są już dostępne lub są obecnie 
opracowywane w odniesieniu do systemów monitorowania statków, przy czym wszelkie 
rozwiązania muszą zapewniać bezpieczne i szybkie przesyłanie danych.

Poprawka 234
Fredrick Federley

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 

Systemy monitorowania statków w 
przypadku statków dokonujących połowu 
gatunków, które podlegają unijnym 
środkom ochrony, 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 
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znajduje się w zasięgu takiej sieci. odbywa się za pośrednictwem połączenia 
satelitarnego lub naziemnej sieci ruchomej, 
jeżeli statek znajduje się w zasięgu takiej 
sieci.

Or. en

Poprawka 235
Cláudia Monteiro de Aguiar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie Rady (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 wszelkich dostępnych 
technologii, które zapewniają 
bezpieczeństwo i szybkość, a zatem są 
odpowiednie do przesyłania danych i 
komunikowania się.

Or. pt

Uzasadnienie

Nie należy ograniczać zakresu dostępnych technologii, przy czym należy wybierać te 
technologie, które mogą być stosowane w danym okresie w celu zapewnienia szybkiego i 
bezpiecznego przesyłania i komunikowania się. 

Poprawka 236
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
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Rozporządzenie Rady (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 wszelkich dostępnych 
technologii, które zapewniają 
bezpieczeństwo i szybkość, a zatem są 
odpowiednie do przesyłania danych i 
komunikowania się.

Or. pt

Poprawka 237
Ivo Hristov

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2а. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 i 
bez uszczerbku dla postanowień 
szczególnych planu wieloletniego 
przyjętego na podstawie art. 9 i 10 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, 
państwa członkowskie mogą wyłączyć 
statki o długości całkowitej wynoszącej 
poniżej 12 metrów z obowiązku instalacji 
na pokładzie urządzenia, o którym mowa 
w ust. 2 akapit pierwszy.

Or. bg
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Poprawka 238
Elżbieta Rafalska

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 i 
w celu zapewnienia odpowiedniego 
poziomu kontroli tego rodzaju statków o 
długości całkowitej wynoszącej poniżej 12 
m państwa członkowskie powinny 
monitorować ich działalność, 
wprowadzając w życie plan kontroli 
wyrywkowych.

(Niniejsza poprawka odnosi się do całego 
tekstu)

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do małych statków rybackich obowiązek prowadzenia przez nie 
elektronicznego dziennika połowowego lub wypełniania elektronicznej deklaracji 
wyładunkowej stanowiłby obciążenie niewspółmierne do ich zdolności połowowej.

Poprawka 239
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009
Artykuł 9 – ustęp 3
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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. Kapitanowie unijnych statków 
rybackich o długości całkowitej 
wynoszącej poniżej 12 m mogą, według 
własnego uznania, 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.

Or. pt

Poprawka 240
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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 

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
kapitanowie unijnych statków rybackich o 
długości całkowitej wynoszącej poniżej 15 
m mogą dobrowolnie 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 
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wejściem do portu. takiej sieci, najpóźniej przed wejściem do 
portu. Koszty nabycia takiego urządzenia i 
zarządzania nim nie mogą się wiązać z 
nowymi lub znaczącymi kosztami 
obciążającymi przedsiębiorstwa rybackie.

Or. it

Uzasadnienie

Wprowadzenie systemu kontroli statków rybackich o długości mniejszej niż 15 metrów 
stanowi nowy wymóg. Dlatego konieczne jest wykluczenie kolejnych nowych kosztów dla 
przedsiębiorstw i zapewnienie pomocy finansowej z EFMR na ten cel.

Poprawka 241
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

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 
państwo członkowskie może zwolnić statki 
rybackie o długości całkowitej do 12 
metrów, pływające pod jego banderą, z 
obowiązku posiadania systemu 
monitorowania statków, jeżeli:

a) działają one wyłącznie w obrębie 
wód terytorialnych państwa 
członkowskiego bandery; oraz
b) nigdy nie spędzają więcej niż 24 
godziny na morzu od wyjścia w morze do 
powrotu do portu.
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Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek stosowania satelitarnych systemów monitorowania statków (VMS) nie powinien 
być nakładany na statki tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego o małym 
zasięgu o długości mniejszej niż 12 metrów, które działają wyłącznie w obrębie wód 
terytorialnych państwa członkowskiego bandery i nigdy nie spędzają więcej niż 24 godziny na 
morzu. W większości przypadków te statki rybackie, które są na morzu, można skontrolować 
wzrokowo. Obowiązek stosowania VMS w odniesieniu do tych statków rybackich stanowi 
nieproporcjonalnie duże obciążenie finansowe i administracyjne dla rybaków i dla państw 
członkowskich.

Poprawka 242
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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 
urządzenie przenośne, pozwalające – bez 
nowych lub znaczących kosztów 
obciążających przedsiębiorstwa rybackie – 
na automatyczne zlokalizowanie statku i 
jego identyfikację przez system 
monitorowania statków poprzez 
zapisywanie i przesyłanie danych 
dotyczących pozycji statku w regularnych 
odstępach czasu trwających nie dłużej niż 
jedną godzinę. 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.

Or. it
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Poprawka 243
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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 
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 
ruchomej, dane dotyczące pozycji statku są 
przez ten czas zapisywane i są przesyłane, 
gdy tylko statek znajdzie się w zasięgu 
takiej sieci, najpóźniej w momencie 
wejścia do portu.

Or. en

Uzasadnienie

Postęp technologiczny umożliwia wyposażenie statków rybackich w urządzenia śledzące 
służące do przesyłania danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, a wprowadzenie 10-
minutowych odstępów czasowych ma na celu ograniczenie kosztów związanych z 
komunikacją.

Poprawka 244
Clara Aguilera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 9 – ustęp 3
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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 
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 lub 
maksymalnie 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 przed 
wejściem do portu.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka stanowi modyfikację poprawki 21 do projektu sprawozdania.

Poprawka 245
Rosa D'Amato

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 

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 – bez 
nowych lub znaczących kosztów 
obciążających operatorów – na 
automatyczne zlokalizowanie statku i jego 
identyfikację przez system monitorowania 
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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.

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.

Or. it

Uzasadnienie

Wprowadzenie systemu kontroli statków rybackich o długości całkowitej wynoszącej poniżej 
12 m stanowi nowy wymóg w porównaniu z obowiązującymi przepisami. Dlatego, 
uwzględniając także ograniczoną wielkość przedsiębiorstwa, niezbędna jest pomoc finansowa 
na ten cel.

Poprawka 246
Grace O'Sullivan, Ska Keller, Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Caroline Roose

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 
funkcjonalne 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 lub maksymalnie co 10 
minut. 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.
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Or. en

Uzasadnienie

Ten segment floty stanowi około 85 % całkowitej liczby statków UE i musi być monitorowany. 
Urządzenia mobilne są na co dzień wykorzystywane przez obywateli i powinny być 
wykorzystywane, by spełnić ten wymóg w sposób racjonalny pod względem kosztów. Ponadto 
dane dotyczące pozycji statku można przesyłać w znacznie krótszych odstępach czasu niż w 
2009 r., gdy przyjęto rozporządzenie w sprawie kontroli.

Poprawka 247
Cláudia Monteiro de Aguiar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie Rady (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 
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 łączności, 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.

Or. pt

Uzasadnienie

Rozwój technologiczny umożliwia znajdowanie niedrogich rozwiązań, dzięki którym 
przekazywanie informacji może odbywać się niemal w czasie rzeczywistym i które można 
dostosować do mniejszych statków. Należy dopilnować, aby wybór ten nie ograniczał się do 
żadnej konkretnej technologii, dzięki czemu na większości europejskich statków rybackich 
będzie można przyjąć wszelkie przyszłe innowacje techniczne przynoszące zadowalające 
rezultaty. 
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Poprawka 248
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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 
należących do floty tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego 
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 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 
wyładunkiem połowów.

Or. es

Poprawka 249
Søren Gade

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie może zwolnić 
unijne statki rybackie o długości 
całkowitej do 12 metrów, pływające pod 
jego banderą, z obowiązku przewożenia 
na pokładzie takich urządzeń 
przenośnych, jeżeli statki te nigdy nie 
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spędzają więcej niż 24 godziny na morzu 
od wyjścia w morze do powrotu do portu.

Or. en

Uzasadnienie

Na zasadzie odstępstwa od przepisu ogólnego rybacy uprawiający tradycyjne łodziowe 
rybołówstwo przybrzeżne są zwolnieni z tego obowiązku, jeżeli prowadzą połowy przez okres 
krótszy niż 24 godziny.

Poprawka 250
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W drodze odstępstwa od 
wcześniejszych ustępów państwa 
członkowskie mogą stosować zwolnienie z 
posiadania urządzenia do lokalizacji na 
pokładzie statków, które należą do floty 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego i których rejsy połowowe 
nie przekraczają 24 godzin.

Or. es

Uzasadnienie

W określonych przypadkach dotyczących floty tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego obowiązek zainstalowania urządzenia do lokalizacji na pokładzie może 
stanowić nieproporcjonalne obciążenie w stosunku do ich zdolności połowowej.

Poprawka 251
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 9 – ustęp 3 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W drodze odstępstwa od 
wcześniejszych ustępów, z wymogu 
posiadania na pokładzie systemu do 
lokalizacji zwolnione są statki, które 
prowadzą działalność połowową wyłącznie 
na wodach wewnętrznych państwa 
członkowskiego bandery, a także osoby 
fizyczne, które prowadzą połowy bez 
statku.

Or. es

Uzasadnienie

Z zachowaniem zasady proporcjonalności, kontrola floty działającej wyłącznie na wodach 
wewnętrznych i połowów z brzegu może być realizowana z lądu, bez konieczności 
instalowania urządzeń lokalizacyjnych.

Poprawka 252
Anja Hazekamp

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, w 
którego portach statek rybacki 
prawdopodobnie wyładuje swoje połowy 
lub na którego wodach statek rybacki 
prawdopodobnie będzie kontynuował 
swoją działalność połowową.

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 
automatycznie udostępniane ośrodkowi 
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.
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Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby państwo członkowskie, w którym nastąpi wyładunek lub w którym 
kontynuowana będzie działalność połowowa, również miało automatyczny dostęp do danych 
dotyczących pozycji statku.

Poprawka 253
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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, w 
którego portach statek rybacki 
prawdopodobnie wyładuje swoje połowy 
lub na którego wodach statek rybacki 
prawdopodobnie będzie kontynuował 
swoją działalność połowową.

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 w 
odniesieniu do danego rejsu połowowego 
są również udostępniane państwu 
członkowskiemu, w którego portach statek 
rybacki prawdopodobnie wyładuje swoje 
połowy lub na którego wodach statek 
rybacki prawdopodobnie będzie 
kontynuował swoją działalność połowową.

Or. en

Poprawka 254
Cláudia Monteiro de Aguiar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009
Artykuł 9 – ustęp 5
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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 
angażuje się w działania lub operacje 
połowowe 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 
określające kurs tego statku udostępnia się 
automatycznie również temu krajowi lub 
tej organizacji.

Or. pt

Uzasadnienie

Należy automatycznie zapewnić dostęp do danych określających kurs danego statku, a także 
do danych dotyczących samego statku. 

Poprawka 255
Anja Hazekamp

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 udostępnia się 
automatycznie również organowi 
wyznaczonemu przez ten kraj lub tę 
organizację.
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Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli regionalna organizacja ds. zarządzania rybołówstwem lub umowa z państwem trzecim 
przewiduje, że dane dotyczące pozycji unijnych statków rybackich prowadzących działalność 
na ich wodach muszą być udostępniane, dane te udostępnia się automatycznie, nie czekając 
na wniosek państwa trzeciego lub regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem.

Poprawka 256
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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 w odniesieniu do 
wszystkich rejsów połowowych udostępnia 
się również temu krajowi lub tej 
organizacji.

Or. en

Poprawka 257
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 9 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 119a ustanawiających szczegółowe 
przepisy dotyczące monitorowania 
działalności połowowej i nakładu 
połowowego przez ośrodki monitorowania 
rybołówstwa, w szczególności w 
odniesieniu do obowiązków kapitana 
dotyczących urządzeń do monitorowania 
statku.

skreśla się

Or. it

Poprawka 258
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 9 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 119a ustanawiających szczegółowe 
przepisy dotyczące monitorowania 
działalności połowowej i nakładu 
połowowego przez ośrodki monitorowania 
rybołówstwa, w szczególności w 
odniesieniu do obowiązków kapitana 
dotyczących urządzeń do monitorowania 
statku.

skreśla się

Or. it

Poprawka 259
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
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Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009
Artykuł 9 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 119a ustanawiających szczegółowe 
przepisy dotyczące monitorowania 
działalności połowowej i nakładu 
połowowego przez ośrodki monitorowania 
rybołówstwa, w szczególności w 
odniesieniu do obowiązków kapitana 
dotyczących urządzeń do monitorowania 
statku.

7. Przepisy dotyczące stosowania 
niniejszego artykułu są przyjmowane 
zgodnie z art. 119 ust. 2.

Or. pt

Poprawka 260
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 9 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 119a ustanawiających szczegółowe 
przepisy dotyczące monitorowania 
działalności połowowej i nakładu 
połowowego przez ośrodki monitorowania 
rybołówstwa, w szczególności w 
odniesieniu do obowiązków kapitana 
dotyczących urządzeń do monitorowania 
statku.

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 119a ustanawiających:

a) szczegółowe przepisy dotyczące 
monitorowania działalności połowowej i 
nakładu połowowego przez ośrodki 
monitorowania rybołówstwa, w 
szczególności w odniesieniu do 
obowiązków kapitana dotyczących 
urządzeń do monitorowania statku, oraz
b) częstotliwości przekazywania 
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danych dotyczących pozycji i ruchu 
statków rybackich, w tym na obszarze 
ograniczonych połowów.

Or. es

Uzasadnienie

Współprawodawcy muszą zachować prawo głosu w tej dziedzinie przez akty delegowane.

Poprawka 261
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 9 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W przypadku statków rybackich o 
długości całkowitej poniżej 12 metrów 
przepisy niniejszego artykułu stosuje się 
od dnia ... [4 lata od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia].

Or. fr

Poprawka 262
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009
Artykuł 9 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjąć szczegółowe 
przepisy dotyczące:

skreśla się

a) formatu i treści danych 
dotyczących pozycji statku;
b) wymogów dotyczących urządzeń do 



AM\1205706PL.docx 115/176 PE650.701v02-00

PL

monitorowania statku i specyfikacji 
technicznych tych urządzeń;
c) częstotliwości przekazywania 
danych dotyczących pozycji i ruchu 
statków rybackich, w tym na obszarze 
ograniczonych połowów;
d) przekazywania danych do 
nadbrzeżnych państw członkowskich.
Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 119 ust. 2.

Or. pt

Poprawka 263
Fredrick Federley

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 9 – ustęp 8 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjąć szczegółowe 
przepisy dotyczące:

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – przyjąć szczegółowe 
przepisy w odniesieniu do statków 
dokonujących połowu gatunków, które 
podlegają unijnym środkom ochrony, 
dotyczące:

Or. en

Poprawka 264
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 9 – ustęp 8 – akapit 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) częstotliwości przekazywania 
danych dotyczących pozycji i ruchu 
statków rybackich, w tym na obszarze 
ograniczonych połowów;

skreśla się

Or. es

Poprawka 265
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 9 – ustęp 8 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia, aby przepisy te były 
wyważone i proporcjonalne do 
ustanowionych celów.

Or. it

Poprawka 266
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 9a – 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 
państwa członkowskiego monitoruje statki 
rybackie pływające pod jego banderą bez 
względu na wody, na których prowadzą 
one działania, lub na port, w którym 

1. Państwa członkowskie tworzą i 
prowadzą ośrodki monitorowania 
rybołówstwa, które monitorują działalność 
połowową i nakład połowowy. Ośrodek 
monitorowania rybołówstwa danego 
państwa członkowskiego monitoruje statki 
rybackie pływające pod jego banderą bez 
względu na wody, na których prowadzą 
one działania, lub na port, w którym 
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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.

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, a także statki 
rybackie pływające pod banderą państw 
trzecich podlegające wymogom lub 
zaleceniom wydanym przez regionalny 
organ międzynarodowy.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie kompletności przepisu.

Poprawka 267
Rosa D'Amato

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

1. Państwa członkowskie tworzą i 
prowadzą ośrodki monitorowania 
rybołówstwa, które monitorują działalność 
połowową i nakład połowowy. Ośrodek 
monitorowania rybołówstwa danego 
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 lub przepisy 
wydane przez regionalną organizację ds. 
zarządzania rybołówstwem, prowadzące 
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państwa członkowskiego. działalność na wodach podlegających 
zwierzchnictwu lub jurysdykcji danego 
państwa członkowskiego.

Or. it

Poprawka 268
Grace O'Sullivan
w imieniu grupy Verts/ALE

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

1. Państwa członkowskie tworzą i 
prowadzą ośrodki monitorowania 
rybołówstwa, które monitorują działalność 
połowową i nakład połowowy. Ośrodek 
monitorowania rybołówstwa danego 
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 prowadzące 
działalność na wodach podlegających 
zwierzchnictwu lub jurysdykcji danego 
państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 269
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 9a – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie 
bandery wyznacza właściwe organy 
odpowiadające za ośrodek monitorowania 
rybołówstwa i podejmuje właściwe środki 
dla zadbania o to, by jego ośrodek 
monitorowania rybołówstwa dysponował 
odpowiednimi zasobami ludzkimi i był 
wyposażony w sprzęt i oprogramowanie 
komputerowe pozwalające na 
automatyczne przetwarzanie danych i ich 
elektroniczne przesyłanie. Państwa 
członkowskie zapewniają ustanowienie 
procedur zabezpieczania i odzyskiwania 
danych w przypadku awarii systemu. 
Państwa członkowskie mogą prowadzić 
wspólny ośrodek monitorowania 
rybołówstwa.

2. Każde państwo członkowskie 
bandery wyznacza właściwe organy 
odpowiadające za ośrodek monitorowania 
rybołówstwa i podejmuje właściwe środki 
dla zadbania o to, by jego ośrodek 
monitorowania rybołówstwa dysponował 
odpowiednimi zasobami ludzkimi i był 
wyposażony w sprzęt i oprogramowanie 
komputerowe pozwalające na 
automatyczne przetwarzanie, 
analizowanie, kontrolowanie, 
monitorowanie danych i ich elektroniczne 
przesyłanie. Państwa członkowskie 
zapewniają ustanowienie procedur 
zabezpieczania i odzyskiwania danych w 
przypadku awarii systemu. Państwa 
członkowskie mogą prowadzić wspólny 
ośrodek monitorowania rybołówstwa.

Or. en

Poprawka 270
Grace O'Sullivan
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 9a – 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, 
gwarantując w ten sposób monitorowanie 
i dostęp przez siedem dni w tygodniu i 24 
godziny na dobę.

Or. en



PE650.701v02-00 120/176 AM\1205706PL.docx

PL

Poprawka 271
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Rozporządzenie Rady (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.

Or. pt

Poprawka 272
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

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 Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/147/WE, 
dyrektywy Rady 92/43/EWG, dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/56/WE oraz dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/89/UE.

Or. en

Uzasadnienie

Dane z monitorowania statków rybackich są potrzebne do analizy wpływu rybołówstwa na 
szeroko pojęte środowisko, aby wesprzeć wdrażanie dyrektywy ptasiej, dyrektywy 
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siedliskowej, dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej oraz dyrektywy w sprawie 
planowania przestrzennego obszarów morskich.

Poprawka 273
Grace O'Sullivan
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy ośrodki monitorowania rybołówstwa stwierdzą naruszenie przepisów przez 
dany statek, należy podjąć natychmiastowe działania.

Poprawka 274
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 119a dotyczących szczegółowych 
przepisów w zakresie monitorowania 
działalności połowowej i nakładu 
połowowego przez ośrodki monitorowania 
rybołówstwa, w szczególności w zakresie:

skreśla się
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a) monitorowania wejścia na 
konkretne obszary oraz wyjścia z takich 
obszarów;
b) monitorowania i zapisu 
działalności połowowej;
c) przepisów mających zastosowanie 
w przypadku awarii technicznej lub awarii 
systemu łączności lub niedziałania 
urządzenia do monitorowania statku;
d) środków, które należy podjąć w 
przypadku nieotrzymania danych 
dotyczących pozycji i ruchu statków 
rybackich.

Or. it

Poprawka 275
João Ferreira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 119a dotyczących szczegółowych 
przepisów w zakresie monitorowania 
działalności połowowej i nakładu 
połowowego przez ośrodki monitorowania 
rybołówstwa, w szczególności w zakresie:

skreśla się

a) monitorowania wejścia na 
konkretne obszary oraz wyjścia z takich 
obszarów;
b) monitorowania i zapisu 
działalności połowowej;
c) przepisów mających zastosowanie 
w przypadku awarii technicznej lub awarii 
systemu łączności lub niedziałania 
urządzenia do monitorowania statku;
d) środków, które należy podjąć w 
przypadku nieotrzymania danych 
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dotyczących pozycji i ruchu statków 
rybackich.

Or. pt

Poprawka 276
João Ferreira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Przepisy dotyczące stosowania 
niniejszego artykułu są przyjmowane 
zgodnie z art. 119 ust. 2.

Or. pt

Poprawka 277
Grace O'Sullivan
w imieniu grupy Verts/ALE

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

W uzupełnieniu do przepisu zawartego w 
dyrektywie 2002/59/WE statek rybacki, 
którego długość całkowita przekracza 12 
metrów, ma być wyposażony w system 
automatycznej identyfikacji spełniający 
normy eksploatacyjne określone przez 
Międzynarodową Organizację Morską i 
utrzymywać ten system w działaniu.

Or. en
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Uzasadnienie

Obecne przepisy dotyczące systemu AIS dla statków o długości powyżej 15 metrów 
obowiązują od dnia 31 maja 2014 r. Zmiana rozporządzenia w sprawie kontroli wejdzie w 
życie po 2021 r., pozostawiając wystarczająco dużo czasu na zmianę kolejnego segmentu 
floty.

Poprawka 278
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 a (nowy)
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) uchyla się art. 12;

Or. pt

Poprawka 279
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) art. 12 otrzymuje brzmienie: skreśla się

„Artykuł 12
Przekazywanie danych na potrzeby 
nadzoru
Dane z systemu lub systemów 
monitorowania statków, systemu 
automatycznej identyfikacji i systemu 
wykrywania statków zebrane w ramach 
niniejszego rozporządzenia udostępnia się 
Komisji, unijnym agencjom i właściwym 
organom państw członkowskich 
uczestniczącym w działaniach 
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nadzorczych do celów bezpieczeństwa 
morskiego i ochrony na morzu, kontroli 
granicznej, ochrony środowiska 
morskiego i ogólnego egzekwowania 
prawa.”;

Or. pt

Poprawka 280
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a) dodaje się artykuł w brzmieniu:
Artykuł 13a
Zdalne monitorowanie elektroniczne
1. Wszystkie unijne statki rybackie o 
długości powyżej 12 metrów są 
wyposażone w zdalne elektroniczne 
systemy monitorowania, obejmujące 
systemy telewizji przemysłowej (CCTV) 
dokonujące ciągłej rejestracji, czujniki 
umieszczane na sieci oraz systemy 
przechowujące dane.
2. Ustęp 1 stosuje się:
a) od dnia: … [2 lata od przyjęcia 
niniejszego rozporządzenia] do unijnych 
statków rybackich zidentyfikowanych w 
ramach indywidualnych programów 
kontroli i inspekcji, przyjętych zgodnie z 
art. 95, jako statki, w przypadku których 
istnieje wysokie lub bardzo wysokie ryzyko 
niezgodności z celami wspólnej polityki 
rybołówstwa;
b) od dnia: … [3 lata od przyjęcia 
niniejszego rozporządzenia] do 
wspólnotowych statków rybackich 
zidentyfikowanych w ramach 
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indywidualnych programów kontroli i 
inspekcji, przyjętych zgodnie z art. 95, 
jako statki, w przypadku których istnieje 
średnie lub niskie ryzyko niezgodności z 
celami wspólnej polityki rybołówstwa;
c) od dnia: … [4 lata od przyjęcia 
niniejszego rozporządzenia] do wszystkich 
pozostałych wspólnotowych statków 
rybackich o długości wynoszącej powyżej 
12 metrów.
3. W uzupełnieniu do ust. 2 wymóg, o 
którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie 
również do minimalnego odsetka statków 
rybackich o długości poniżej 12 metrów. 
Odsetek ten określa się stosownie do 
liczby statków zidentyfikowanych w 
ramach indywidualnych programów 
kontroli i inspekcji, przyjętych zgodnie z 
art. 95, jako statki, w przypadku których 
istnieje wysokie lub bardzo wysokie ryzyko 
niezgodności z celami wspólnej polityki 
rybołówstwa.

Or. en

Poprawka 281
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kapitan każdego unijnego statku 
łowczego prowadzi elektroniczny dziennik 
połowowy do celów zapisu działalności 
połowowej.

1. Kapitan każdego unijnego statku 
łowczego prowadzi dziennik połowowy do 
celów zapisu działalności połowowej. W 
przypadku statków rybackich o długości 
całkowitej wynoszącej co najmniej 12 
metrów dziennik połowowy jest 
prowadzony w formie elektronicznej od 
dnia ... [data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia]. W przypadku statków 
rybackich o długości całkowitej poniżej 12 
metrów dziennik połowowy jest 
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prowadzony w formie elektronicznej od 
dnia ... [4 lata od daty wejścia w życie].

Or. fr

Poprawka 282
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kapitan każdego unijnego statku 
łowczego prowadzi elektroniczny dziennik 
połowowy do celów zapisu działalności 
połowowej.

1. Kapitan każdego unijnego statku 
łowczego prowadzi elektroniczny dziennik 
połowowy do celów zapisu działalności 
połowowej.

Z wymogu określonego w akapicie 
pierwszym zwolnieni są kapitanowie 
unijnych statków rybackich, które należą 
do floty tradycyjnego łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego i których rejsy 
połowowe nie przekraczają 24 godzin, a 
także osoby fizyczne prowadzące połowy 
bez statku.

Or. es

Uzasadnienie

W określonych przypadkach floty tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i w 
przypadku połowów bez statku, obowiązek prowadzenia dziennika połowowego mógłby 
stanowić nieproporcjonalne obciążenie w odniesieniu do zdolności połowowej. W 
szczególności nadmierny jest wymóg prowadzenia dziennika połowowego w przypadku 
statków wypływających w rejsy połowowe trwające krócej niż 24 godziny. Państwa 
członkowskie powinny nadzorować ich działalność za pomocą planu kontroli wyrywkowych.

Poprawka 283
François-Xavier Bellamy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11



PE650.701v02-00 128/176 AM\1205706PL.docx

PL

Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kapitan każdego unijnego statku 
łowczego prowadzi elektroniczny dziennik 
połowowy do celów zapisu działalności 
połowowej.

1. Kapitan każdego unijnego statku 
łowczego prowadzi elektroniczny dziennik 
połowowy do celów zapisu działalności 
połowowej, wykazując w nim konkretnie 
wszystkie ilości każdego gatunku 
złowionego w ilości powyżej 50 kg 
ekwiwalentu masy w relacji pełnej i 
przechowywanego na pokładzie, z 
wyjątkiem gatunków wymienionych w art. 
15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Or. fr

Poprawka 284
Rosa D'Amato

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kapitan każdego unijnego statku 
łowczego prowadzi elektroniczny dziennik 
połowowy do celów zapisu działalności 
połowowej.

1. Kapitan każdego unijnego statku 
łowczego prowadzi elektroniczny dziennik 
połowowy do celów zapisu działalności 
połowowej.

W przypadku statków łowczych o długości 
całkowitej wynoszącej poniżej 10 metrów 
dziennik połowowy prowadzony jest w 
uproszczonej formie lub, pomocniczo, w 
formie papierowej.

Or. it

Poprawka 285
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kapitan każdego unijnego statku 
łowczego prowadzi elektroniczny dziennik 
połowowy do celów zapisu działalności 
połowowej.

1. Kapitan każdego unijnego statku 
łowczego o długości całkowitej 
wynoszącej powyżej 10 metrów prowadzi 
elektroniczny dziennik połowowy do 
celów zapisu działalności połowowej. 
Koszty nabycia i zarządzania nie mogą 
stanowić nowych lub znaczących kosztów 
obciążających przedsiębiorstwa rybackie.

Or. it

Uzasadnienie

Wymóg ten uznaje się za zbyt obciążający dla małych statków z uwagi na rodzaj 
przedsiębiorstwa i niewielkie ilości połowów. Ponadto, uwzględniając także ograniczoną 
wielkość przedsiębiorstw prowadzących działalność połowową na małą skalę, niezbędne jest 
wsparcie finansowe z EFMR na pokrycie zarówno kosztów nabycia urządzenia 
elektronicznego, jak i zarządzania nim i korzystania z niego.

Poprawka 286
Izaskun Bilbao Barandica

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kapitan każdego unijnego statku 
łowczego prowadzi elektroniczny dziennik 
połowowy do celów zapisu działalności 
połowowej.

1. Kapitan każdego unijnego statku 
łowczego prowadzi elektroniczny dziennik 
połowowy do celów zapisu działalności 
połowowej, z wyszczególnieniem 
wszystkich ilości każdego gatunku 
złowionego i zatrzymanego na pokładzie w 
ilości powyżej 50 kg ekwiwalentu masy w 
relacji pełnej.

Or. es



PE650.701v02-00 130/176 AM\1205706PL.docx

PL

Poprawka 287
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kapitan każdego unijnego statku 
łowczego prowadzi elektroniczny dziennik 
połowowy do celów zapisu działalności 
połowowej.

1. Kapitan każdego unijnego statku 
łowczego prowadzi elektroniczny dziennik 
połowowy do celów zapisu działalności 
połowowej, wykazując w nim konkretnie 
wszystkie ilości każdego gatunku 
złowionego i zatrzymanego na pokładzie w 
ilości powyżej 50 kg ekwiwalentu masy w 
relacji pełnej.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne rozporządzenie w sprawie kontroli ustanawia odstępstwo dla gatunków zatrzymanych 
na pokładzie, których ilość nie przekracza 50 kg ekwiwalentu masy w relacji pełnej. Wyjątek 
ten powinien zostać utrzymany ze względu na rosnące obciążenie pracą spowodowane przez 
obowiązek wyładunku.

Poprawka 288
Ivo Hristov

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kapitan każdego unijnego statku 
łowczego prowadzi elektroniczny dziennik 
połowowy do celów zapisu działalności 
połowowej.

1. Kapitan każdego unijnego statku 
łowczego prowadzi dziennik połowowy do 
celów zapisu działalności połowowej. W 
przypadku statków o długości całkowitej 
większej niż 12 metrów dziennik połowowy 
musi być prowadzony w formie 
elektronicznej.
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Or. bg

Poprawka 289
João Ferreira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kapitan każdego unijnego statku 
łowczego prowadzi elektroniczny dziennik 
połowowy do celów zapisu działalności 
połowowej.

1. Kapitan każdego unijnego statku 
łowczego o długości całkowitej 
wynoszącej co najmniej 12 metrów 
prowadzi elektroniczny dziennik 
połowowy do celów zapisu działalności 
połowowej.

Or. pt

Poprawka 290
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kapitan każdego unijnego statku 
łowczego prowadzi elektroniczny dziennik 
połowowy do celów zapisu działalności 
połowowej.

1. Kapitan każdego unijnego statku 
łowczego o długości całkowitej 
wynoszącej powyżej 10 metrów prowadzi 
elektroniczny dziennik połowowy do 
celów zapisu działalności połowowej.

Or. it

Uzasadnienie

Proponowany wymóg jest nadmiernie obciążający w stosunku do rodzaju statków 
prowadzących działalność połowową na małą skalę oraz do niewielkich ilości poławianych 
przez nie każdego dnia.
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Poprawka 291
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
kapitan unijnego statku łowczego o 
długości całkowitej wynoszącej poniżej 12 
metrów, który działa wyłącznie w obrębie 
wód terytorialnych państwa 
członkowskiego bandery i nigdy nie 
spędza więcej niż 24 godziny na morzu od 
wyjścia w morze do powrotu do portu, 
może prowadzić papierowy dziennik 
połowowy.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość wypełniania i przekazywania papierowych dzienników połowowych należy 
utrzymać co najmniej w przypadku statków łowczych o długości całkowitej wynoszącej 
poniżej 12 metrów, które działają wyłącznie w obrębie wód terytorialnych państwa 
członkowskiego bandery i nigdy nie spędzają więcej niż 24 godziny na morzu. Wprowadzenie 
elektronicznych dzienników połowowych w tym przypadku stanowi nieproporcjonalnie duże 
obciążenie finansowe i administracyjne dla rybaków i dla państw członkowskich.

Poprawka 292
Rosanna Conte

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Kapitan każdego unijnego statku 
łowczego o długości całkowitej 
nieprzekraczającej 10 metrów może 
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dobrowolnie prowadzić elektroniczny 
dziennik połowowy do celów zapisu 
działalności połowowej, bez nowych lub 
znaczących kosztów obciążających 
przedsiębiorstwa rybackie.

Or. it

Uzasadnienie

Ważne jest wsparcie finansowe dla promowania korzystania z dobrowolnych systemów 
kontroli na mniejszych statkach rybackich.

Poprawka 293
Rosanna Conte

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W przypadku zastosowania ust. 1a 
właścicielowi licencji połowowej i 
kapitanowi anuluje się 5 punktów w 
ramach licencji połowowej.

Or. it

Uzasadnienie

Ważne jest promowanie korzystania z dobrowolnych systemów kontroli na mniejszych 
statkach rybackich przez stosowanie nagród w ramach licencji połowowej.

Poprawka 294
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dziennik połowowy, o którym 
mowa w ust. 1, zawiera w szczególności 
następujące informacje:

2. Dziennik połowowy, o którym 
mowa w ust. 1, ma taki sam format w całej 
UE i zawiera w szczególności następujące 
informacje:

Or. it

Poprawka 295
France Jamet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) datę oraz – w stosownych 
przypadkach – czas połowów;

d) datę połowów;

Or. fr

Poprawka 296
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) datę oraz – w stosownych 
przypadkach – czas połowów;

d) datę połowów;

Or. fr

Poprawka 297
Izaskun Bilbao Barandica
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) datę oraz – w stosownych 
przypadkach – czas połowów;

d) datę połowów;

Or. es

Uzasadnienie

Nadmierna biurokratyzacja działalności połowowej na pokładzie, taka jak wskazywanie czasu 
połowów, która obciąża szyprów i kapitanów statków, może mieć wpływ na to, ile uwagi 
zwracają oni na bezpieczeństwo na pokładzie, operacje połowowe itp. Obciążenia 
administracyjne na pokładzie powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.

Poprawka 298
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) datę oraz – w stosownych 
przypadkach – czas połowów;

d) datę połowów;

Or. es

Poprawka 299
Rosa D'Amato

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) datę oraz – w stosownych d) datę połowów;
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przypadkach – czas połowów;

Or. it

Uzasadnienie

Ten wymóg uznaje się za zbędny, obciążający i sprzeczny z celem, jakim jest uproszczenie 
przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka 300
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) datę oraz – w stosownych 
przypadkach – czas połowów;

d) datę połowów;

Or. it

Poprawka 301
João Ferreira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) rodzaj narzędzia połowowego, 
specyfikacje techniczne i rozmiary;

f) rodzaj narzędzia połowowego, 
specyfikacje techniczne i przybliżone 
rozmiary;

Or. pt

Poprawka 302
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) rodzaj narzędzia połowowego, 
specyfikacje techniczne i rozmiary;

f) rodzaj narzędzia połowowego i 
rozmiary;

Or. it

Poprawka 303
Rosa D'Amato

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) rodzaj narzędzia połowowego, 
specyfikacje techniczne i rozmiary;

f) rodzaj narzędzia połowowego i 
rozmiary;

Or. it

Uzasadnienie

Ten wymóg uznaje się za zbędny, obciążający i sprzeczny z celem, jakim jest uproszczenie 
przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka 304
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) rodzaj narzędzia połowowego, 
specyfikacje techniczne i rozmiary;

f) rodzaj narzędzia połowowego i 
rozmiary;
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Or. it

Poprawka 305
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) szacunkowe ilości każdego gatunku 
w kilogramach masy w relacji pełnej 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; w 
przypadku unijnych statków rybackich o 
długości całkowitej wynoszącej co 
najmniej 12 metrów informacje te 
przedstawia się w odniesieniu do zaciągu 
lub operacji połowowej;

g) szacunkowe ilości każdego gatunku 
w kilogramach masy w relacji pełnej 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;

Or. it

Poprawka 306
João Ferreira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) szacunkowe ilości każdego gatunku 
w kilogramach masy w relacji pełnej 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; w 
przypadku unijnych statków rybackich o 

g) szacunkowe ilości każdego gatunku 
w kilogramach masy w relacji pełnej 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; 
informacje te przedstawia się na koniec 
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długości całkowitej wynoszącej co 
najmniej 12 metrów informacje te 
przedstawia się w odniesieniu do zaciągu 
lub operacji połowowej;

każdego dnia połowowego;

Or. pt

Poprawka 307
Anja Hazekamp

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) szacunkowe ilości każdego 
gatunku w kilogramach masy w relacji 
pełnej 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; w przypadku unijnych statków 
rybackich o długości całkowitej 
wynoszącej co najmniej 12 metrów 
informacje te przedstawia się w 
odniesieniu do zaciągu lub operacji 
połowowej;

g) liczbę osobników, w tym – jako 
odrębny wpis – ilości lub osobniki o 
rozmiarze mniejszym niż mający 
zastosowanie minimalny rozmiar 
odniesienia do celów ochrony; w 
przypadku unijnych statków rybackich o 
długości całkowitej wynoszącej co 
najmniej 12 metrów informacje te 
przedstawia się w odniesieniu do zaciągu 
lub operacji połowowej;

Or. en

Poprawka 308
Izaskun Bilbao Barandica

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) szacunkowe ilości każdego gatunku 
w kilogramach masy w relacji pełnej lub, 

g) szacunkowe ilości każdego gatunku 
w kilogramach masy w relacji pełnej lub, 
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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; w 
przypadku unijnych statków rybackich o 
długości całkowitej wynoszącej co 
najmniej 12 metrów informacje te 
przedstawia się w odniesieniu do zaciągu 
lub operacji połowowej;

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; w 
przypadku unijnych statków rybackich o 
długości całkowitej wynoszącej co 
najmniej 12 metrów informacje o 
połowach przedstawia się na koniec dnia 
połowowego;

Or. es

Uzasadnienie

Nadmierna biurokratyzacja działalności połowowej na pokładzie, taka jak podawanie czasu 
połowów w odniesieniu do każdego zaciągu lub każdej operacji połowowej, obciąża szyprów. 
Ponadto może być ona niemożliwa, jeżeli połowy są intensywne i dokonuje się licznych 
zaciągów następujących po sobie, jak może to mieć miejsce w przypadku połowów gatunków 
pelagicznych, lub gdy występuje ciągłość połowu, jak w przypadku tuńczykowatych, kiedy 
przez pewien czas nie prowadzi się połowu i wznawia się go w niespodziewanym momencie.

Poprawka 309
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) szacunkowe ilości każdego gatunku 
w kilogramach masy w relacji pełnej 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; w 
przypadku unijnych statków rybackich o 
długości całkowitej wynoszącej co 
najmniej 12 metrów informacje te 
przedstawia się w odniesieniu do zaciągu 
lub operacji połowowej;

g) szacunkowe ilości każdego gatunku 
w kilogramach masy w relacji pełnej i, 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; w 
przypadku unijnych statków rybackich o 
długości całkowitej wynoszącej co 
najmniej 12 metrów informacje te 
przedstawia się w odniesieniu do zaciągu 
lub operacji połowowej;

Or. en
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Uzasadnienie

Masa w relacji pełnej jest zawsze rejestrowana, a w stosownych przypadkach uwzględnia się 
również liczbę osobników.

Poprawka 310
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) szacunkowe ilości każdego gatunku 
w kilogramach masy w relacji pełnej 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; w 
przypadku unijnych statków rybackich o 
długości całkowitej wynoszącej co 
najmniej 12 metrów informacje te 
przedstawia się w odniesieniu do zaciągu 
lub operacji połowowej;

g) szacunkowe ilości każdego gatunku 
w kilogramach masy w relacji pełnej 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; w 
przypadku unijnych statków rybackich 
nienależących do floty tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego 
informacje te przedstawia się w 
odniesieniu do zaciągu lub operacji 
połowowej;

Or. es

Poprawka 311
Grace O'Sullivan
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

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

Or. en

Poprawka 312
Izaskun Bilbao Barandica

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 – 
dla wszelkich gatunków niepodlegających 
obowiązkowi wyładunku;

Or. es

Poprawka 313
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) dane dotyczące wpływu 
działalności połowowej na szerszy 
ekosystem, w tym przypadkowe połowy 
gatunków wrażliwych, ze wskazaniem w 
szczególności złowionych gatunków, 
liczby zdarzeń, daty i godziny zdarzeń, 
rodzaju wykorzystanych narzędzi oraz 
informacji o tym, czy osobnik przeżył, w 
celu przestrzegania innych przepisów 
Unii, w szczególności rozporządzenia 
(UE) 2017/1004, dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/147/WE, 
dyrektywy Rady 92/43/EWG, dyrektywy 
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Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/56/WE oraz dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/89/UE.

Or. en

Uzasadnienie

Zgłaszanie przyłowów gatunków niedocelowych jest już wymogiem na podstawie 
rozporządzenia (UE) 2017/1004 w sprawie ram gromadzenia danych. Stosowanie szeregu 
innych unijnych aktów prawnych jest uzależnione od elektronicznego dziennika połowowego. 
W związku z tym sprawozdawczość powinna być prowadzona na wszystkich statkach 
rybackich, niezależnie od tego, gdzie prowadzą one połowy i jakich używają narzędzi 
połowowych, i powinna stanowić podstawowy i minimalny obowiązek wszystkich statków 
rybackich.

Poprawka 314
Anja Hazekamp

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) dane dotyczące przyłowów 
gatunków wrażliwych w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) 2019/1241, w 
szczególności ze wskazaniem gatunków, 
liczby zdarzeń, daty i godziny zdarzeń, 
rodzaju wykorzystanych narzędzi, płci, 
masy i stanu zdrowia zwierzęcia.

Or. en

Poprawka 315
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) data i godzina utraty narzędzi 
połowowych;

b) data utraty narzędzi połowowych;

Or. it

Uzasadnienie

Ten wymóg uznaje się za zbędny, obciążający i sprzeczny z celem, jakim jest uproszczenie 
przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka 316
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) data i godzina utraty narzędzi 
połowowych;

b) data utraty narzędzi połowowych;

Or. it

Poprawka 317
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) data i godzina utraty narzędzi 
połowowych;

b) data utraty narzędzi połowowych;

Or. es
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Poprawka 318
Izaskun Bilbao Barandica

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) data i godzina utraty narzędzi 
połowowych;

b) data utraty narzędzi połowowych;

Or. es

Poprawka 319
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) data i godzina utraty narzędzi 
połowowych;

b) data utraty narzędzi połowowych;

Or. fr

Poprawka 320
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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 przypadku połowu gatunków 
wrażliwych w dzienniku połowowym 
uwzględnia się również:
a) złowiony gatunek;
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b) liczbę złowionych osobników;
c) datę i pozycję geograficzną 
połowu;
d) liczbę zabitych osobników;
e) liczbę uwolnionych osobników;
f) liczbę rannych i uwolnionych 
osobników.

Or. en

Uzasadnienie

Wpływ działalności połowowej na gatunki wrażliwe należy odnotowywać w dziennikach 
połowowych, gdy statki prowadzą działalność, w szczególności na niektórych obszarach, jak 
określono w rozporządzeniu 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.

Poprawka 321
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W porównaniu z ilościami wyładowanymi 
lub wynikiem inspekcji dopuszczalny 
margines tolerancji w wartościach 
szacunkowych zapisanych w dzienniku 
połowowym dotyczących wyrażonych w 
kilogramach ilości ryb zatrzymanych na 
pokładzie wynosi 10 % dla każdego 
gatunku. W przypadku gatunków 
zatrzymanych na pokładzie, których ilość 
nie przekracza 50 kg ekwiwalentu masy w 
relacji pełnej, dopuszczalny margines 
tolerancji wynosi 20 % dla każdego 
gatunku.

Dopuszczalny margines tolerancji w 
wartościach szacunkowych zapisanych w 
dzienniku połowowym dotyczących 
wyrażonych w kilogramach ilości ryb 
zatrzymanych na pokładzie wynosi 20 % 
dla każdego gatunku i 25 % dla tuńczyka. 
W przypadku połowów mieszanych, 
małych gatunków pelagicznych 
poławianych przy pomocy sieci 
okrążających lub gatunków zatrzymanych 
na pokładzie, których ilość nie przekracza 
100 kg ekwiwalentu masy w relacji pełnej, 
dopuszczalny margines tolerancji wynosi 
20 % dla każdego gatunku. Państwa 
członkowskie mogą dostosować marginesy 
tolerancji odpowiednio do szczególnych 
okoliczności dotyczących lokalnego 
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rybołówstwa lub w celu zapewnienia 
proporcjonalności z wielkościami 
połowów.

Or. pt

Poprawka 322
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W porównaniu z ilościami wyładowanymi 
lub wynikiem inspekcji dopuszczalny 
margines tolerancji w wartościach 
szacunkowych zapisanych w dzienniku 
połowowym dotyczących wyrażonych w 
kilogramach ilości ryb zatrzymanych na 
pokładzie wynosi 10 % dla każdego 
gatunku. W przypadku gatunków 
zatrzymanych na pokładzie, których ilość 
nie przekracza 50 kg ekwiwalentu masy w 
relacji pełnej, dopuszczalny margines 
tolerancji wynosi 20 % dla każdego 
gatunku.

W porównaniu z ilościami wyładowanymi 
lub wynikiem inspekcji dopuszczalny 
margines tolerancji w wartościach 
szacunkowych zapisanych w dzienniku 
połowowym dotyczących wyrażonych w 
kilogramach ilości ryb zatrzymanych na 
pokładzie wynosi:

a) 30 % dla każdego gatunku 
zatrzymanego na pokładzie, którego ilość 
nie przekracza 50 kg ekwiwalentu masy w 
relacji pełnej;
b) 20 % dla każdego gatunku 
zatrzymanego na pokładzie, którego ilość 
mieści się w przedziale od 50 kg do 500 kg 
ekwiwalentu masy w relacji pełnej;
c) 10 % dla każdego gatunku 
zatrzymanego na pokładzie, którego ilość 
przekracza 500 kg ekwiwalentu masy w 
relacji pełnej.

Or. es
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Uzasadnienie

Trudności w obliczaniu na pokładzie (brak metod dokładnego ważenia, szybkość 
dokonywania klasyfikacji połowów itp.) sprawiają, że szacunkowe obliczenia z taką 
dokładnością jak 10 % są dla rybaków niemożliwe do zrealizowania. W związku z tym należy 
określić stopniowy margines tolerancji, wprowadzając większy margines dla mniejszych 
ilości, w przypadku których zachodzi większa możliwość popełnienia błędu.

Poprawka 323
Grace O'Sullivan
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W porównaniu z ilościami wyładowanymi 
lub wynikiem inspekcji dopuszczalny 
margines tolerancji w wartościach 
szacunkowych zapisanych w dzienniku 
połowowym dotyczących wyrażonych w 
kilogramach ilości ryb zatrzymanych na 
pokładzie wynosi 10 % dla każdego 
gatunku. W przypadku gatunków 
zatrzymanych na pokładzie, których ilość 
nie przekracza 50 kg ekwiwalentu masy w 
relacji pełnej, dopuszczalny margines 
tolerancji wynosi 20 % dla każdego 
gatunku.

W porównaniu z ilościami wyładowanymi 
lub wynikiem inspekcji dopuszczalny 
margines tolerancji w wartościach 
szacunkowych zapisanych w dzienniku 
połowowym dotyczących wyrażonych w 
kilogramach ilości ryb zatrzymanych na 
pokładzie wynosi 10 % dla każdego 
gatunku.

Or. en

Poprawka 324
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 4 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W porównaniu z ilościami wyładowanymi 
lub wynikiem inspekcji dopuszczalny 
margines tolerancji w wartościach 
szacunkowych zapisanych w dzienniku 
połowowym dotyczących wyrażonych w 
kilogramach ilości ryb zatrzymanych na 
pokładzie wynosi 10 % dla każdego 
gatunku. W przypadku gatunków 
zatrzymanych na pokładzie, których ilość 
nie przekracza 50 kg ekwiwalentu masy w 
relacji pełnej, dopuszczalny margines 
tolerancji wynosi 20 % dla każdego 
gatunku.

W porównaniu z ilościami wyładowanymi 
lub wynikiem inspekcji dopuszczalny 
margines tolerancji w wartościach 
szacunkowych zapisanych w dzienniku 
połowowym dotyczących wyrażonych w 
kilogramach ilości ryb zatrzymanych na 
pokładzie wynosi 10 % dla każdego 
gatunku. W przypadku połowów 
mieszanych, małych gatunków 
pelagicznych poławianych przy pomocy 
sieci okrążających lub gatunków 
zatrzymanych na pokładzie, których ilość 
nie przekracza 50 kg ekwiwalentu masy w 
relacji pełnej, dopuszczalny margines 
tolerancji wynosi 20 % dla każdego 
gatunku. W przypadku tuńczykowatych 
wynosi on 25 %.

Or. es

Poprawka 325
Tatjana Ždanoka, Diana Riba i Giner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W porównaniu z ilościami wyładowanymi 
lub wynikiem inspekcji dopuszczalny 
margines tolerancji w wartościach 
szacunkowych zapisanych w dzienniku 
połowowym dotyczących wyrażonych w 
kilogramach ilości ryb zatrzymanych na 
pokładzie wynosi 10 % dla każdego 
gatunku. W przypadku gatunków 
zatrzymanych na pokładzie, których ilość 
nie przekracza 50 kg ekwiwalentu masy w 
relacji pełnej, dopuszczalny margines 
tolerancji wynosi 20 % dla każdego 
gatunku.

W porównaniu z ilościami wyładowanymi 
lub wynikiem inspekcji dopuszczalny 
margines tolerancji w wartościach 
szacunkowych zapisanych w dzienniku 
połowowym dotyczących wyrażonych w 
kilogramach ilości ryb zatrzymanych na 
pokładzie wynosi 10 % dla każdego 
gatunku. W przypadku połowów 
mieszanych, małych gatunków 
pelagicznych poławianych okrężnicą lub 
gatunków zatrzymanych na pokładzie, 
których ilość nie przekracza 50 kg 
ekwiwalentu masy w relacji pełnej, 
dopuszczalny margines tolerancji wynosi 
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20% dla każdego gatunku. W przypadku 
tuńczykowatych wynosi on 25 %.

Or. en

Uzasadnienie

Wszyscy eksperci, z którymi się skonsultowano, zgadzają się, że ustalenie ogólnego marginesu 
tolerancji na poziomie 10 % uniemożliwiłoby jego przestrzeganie w przypadku niektórych 
połowów i że w związku z tym konieczne jest wprowadzenie wyjątków. Dotyczy to połowów 
mieszanych na Morzu Śródziemnym, małych gatunków pelagicznych poławianych okrężnicą i 
tuńczykowatych.

Poprawka 326
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W porównaniu z ilościami wyładowanymi 
lub wynikiem inspekcji dopuszczalny 
margines tolerancji w wartościach 
szacunkowych zapisanych w dzienniku 
połowowym dotyczących wyrażonych w 
kilogramach ilości ryb zatrzymanych na 
pokładzie wynosi 10 % dla każdego 
gatunku. W przypadku gatunków 
zatrzymanych na pokładzie, których ilość 
nie przekracza 50 kg ekwiwalentu masy w 
relacji pełnej, dopuszczalny margines 
tolerancji wynosi 20 % dla każdego 
gatunku.

W porównaniu z ilościami wyładowanymi 
lub wynikiem inspekcji dopuszczalny 
margines tolerancji w wartościach 
szacunkowych zapisanych w dzienniku 
połowowym dotyczących wyrażonych w 
kilogramach ilości ryb zatrzymanych na 
pokładzie wynosi 10 % dla każdego 
gatunku. W przypadku połowów 
mieszanych, małych gatunków 
pelagicznych poławianych okrężnicą lub 
gatunków zatrzymanych na pokładzie, 
których ilość nie przekracza 100 kg 
ekwiwalentu masy w relacji pełnej, 
dopuszczalny margines tolerancji wynosi 
20 % dla każdego gatunku. W przypadku 
tuńczykowatych wynosi on 25 %.

Or. en

Poprawka 327
France Jamet
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W porównaniu z ilościami wyładowanymi 
lub wynikiem inspekcji dopuszczalny 
margines tolerancji w wartościach 
szacunkowych zapisanych w dzienniku 
połowowym dotyczących wyrażonych w 
kilogramach ilości ryb zatrzymanych na 
pokładzie wynosi 10 % dla każdego 
gatunku. W przypadku gatunków 
zatrzymanych na pokładzie, których ilość 
nie przekracza 50 kg ekwiwalentu masy w 
relacji pełnej, dopuszczalny margines 
tolerancji wynosi 20 % dla każdego 
gatunku.

W porównaniu z ilościami wyładowanymi 
lub wynikiem inspekcji dopuszczalny 
margines tolerancji w wartościach 
szacunkowych zapisanych w dzienniku 
połowowym dotyczących wyrażonych w 
kilogramach ilości ryb zatrzymanych na 
pokładzie wynosi 20 % dla każdego 
gatunku. W przypadku gatunków 
zatrzymanych na pokładzie, których ilość 
nie przekracza 50 kg ekwiwalentu masy w 
relacji pełnej, dopuszczalny margines 
tolerancji wynosi 30 % dla każdego 
gatunku.

Or. fr

Poprawka 328
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W porównaniu z ilościami wyładowanymi 
lub wynikiem inspekcji dopuszczalny 
margines tolerancji w wartościach 
szacunkowych zapisanych w dzienniku 
połowowym dotyczących wyrażonych w 
kilogramach ilości ryb zatrzymanych na 
pokładzie wynosi 10 % dla każdego 
gatunku. W przypadku gatunków 
zatrzymanych na pokładzie, których ilość 
nie przekracza 50 kg ekwiwalentu masy w 
relacji pełnej, dopuszczalny margines 
tolerancji wynosi 20 % dla każdego 
gatunku.

W porównaniu z ilościami wyładowanymi 
lub wynikiem inspekcji dopuszczalny 
margines tolerancji w wartościach 
szacunkowych zapisanych w dzienniku 
połowowym dotyczących wyrażonych w 
kilogramach ilości ryb zatrzymanych na 
pokładzie wynosi 15 % dla każdego 
gatunku. W przypadku gatunków 
zatrzymanych na pokładzie, których ilość 
nie przekracza 50 kg ekwiwalentu masy w 
relacji pełnej, dopuszczalny margines 
tolerancji wynosi 30 % dla każdego 
gatunku.
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Or. it

Uzasadnienie

Proponowane wielkości nie są wystarczające w świetle zniesienia ograniczenia 50 kg na 
potrzeby zwolnienia z rejestracji w dzienniku połowowym.

Poprawka 329
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W porównaniu z ilościami wyładowanymi 
lub wynikiem inspekcji dopuszczalny 
margines tolerancji w wartościach 
szacunkowych zapisanych w dzienniku 
połowowym dotyczących wyrażonych w 
kilogramach ilości ryb zatrzymanych na 
pokładzie wynosi 10 % dla każdego 
gatunku. W przypadku gatunków 
zatrzymanych na pokładzie, których ilość 
nie przekracza 50 kg ekwiwalentu masy w 
relacji pełnej, dopuszczalny margines 
tolerancji wynosi 20 % dla każdego 
gatunku.

W porównaniu z ilościami wyładowanymi 
lub wynikiem inspekcji dopuszczalny 
margines tolerancji w wartościach 
szacunkowych zapisanych w dzienniku 
połowowym dotyczących wyrażonych w 
kilogramach ilości ryb zatrzymanych na 
pokładzie wynosi 20 % dla każdego 
gatunku. W przypadku gatunków 
zatrzymanych na pokładzie, których ilość 
nie przekracza 50 kg ekwiwalentu masy w 
relacji pełnej, dopuszczalny margines 
tolerancji wynosi 40 % dla każdego 
gatunku.

Or. it

Uzasadnienie

Proponowane wielkości nie są uzasadnione i wystarczające w świetle zniesienia ograniczenia 
50 kg na potrzeby zwolnienia z rejestracji w dzienniku połowowym.

Poprawka 330
François-Xavier Bellamy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 4 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego w odniesieniu do połowów, o 
których mowa w art. 15. ust. 1 lit. a) tiret 
pierwsze i trzecie rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013, które wyładowuje się bez 
sortowania, ograniczenia dotyczące 
tolerancji określone w niniejszym ustępie 
nie mają zastosowania do połowów 
gatunków, które spełniają oba 
następujące warunki:

skreśla się

a) stanowią mniej niż 1 % masy 
wszystkich wyładowanych gatunków; oraz
b) ich masa całkowita wynosi mniej 
niż 100 kg.

Or. fr

Poprawka 331
Søren Gade

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego w odniesieniu do połowów, o 
których mowa w art. 15. ust. 1 lit. a) tiret 
pierwsze i trzecie rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013, które wyładowuje się bez 
sortowania, ograniczenia dotyczące 
tolerancji określone w niniejszym ustępie 
nie mają zastosowania do połowów 
gatunków, które spełniają oba następujące 
warunki:

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego w odniesieniu do połowów 
małych gatunków pelagicznych (makrela, 
śledź atlantycki, ostrobok czarny, błękitek, 
kaprosz, sardela europejska, ateryna 
argentyńska, sardynka europejska i 
szprot) oraz połowów przemysłowych 
(m.in. gromadnik, dobijak i okowiel), 
które wyładowuje się bez sortowania, 
stosuje się następujące wyjątki: 

a) stanowią mniej niż 1 %
masy wszystkich wyładowanych gatunków; 
oraz

a) ograniczenia dotyczące tolerancji 
ustanowione w niniejszym ustępie nie 
mają zastosowania do połowów gatunków, 
które spełniają jeden z dwóch 
następujących warunków:
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b) ich masa całkowita wynosi mniej niż 100
kg.

(i) stanowią mniej niż 1 % masy 
wszystkich wyładowanych gatunków; lub 
(ii) ich masa całkowita wynosi mniej niż 
100 kg.
b) w przypadku tych państw 
członkowskich, które przyjęły 
zatwierdzony przez Komisję plan kontroli 
wyrywkowej oparty na ryzyku dotyczący 
ważenia wyładunków bez sortowania, 
stosuje się następujące ograniczenia 
dotyczące tolerancji:
(i) dla małych gatunków pelagicznych i 
połowów przemysłowych dopuszczalny 
margines tolerancji w wartościach 
szacunkowych, zapisanych w dzienniku 
połowowym, wyrażonych w kilogramach 
ilości ryb zatrzymanych na pokładzie, 
wynosi 10 % całkowitej ilości wszystkich 
gatunków zarejestrowanych w dzienniku 
połowowym dla każdego gatunku;
(ii) dla innych gatunków niedocelowych 
dopuszczalny margines tolerancji w 
wartościach szacunkowych, zapisanych 
lub nie w dzienniku połowowym, 
wyrażonych w kilogramach ilości ryb 
zatrzymanych na pokładzie, wynosi 200 kg 
lub 1 % całkowitej ilości wszystkich 
gatunków zarejestrowanych w dzienniku 
połowowym dla każdego gatunku; oraz
(iii) dla całkowitej ilości wszystkich 
gatunków dopuszczalny margines 
tolerancji w wartościach szacunkowych, 
zapisanych w dzienniku połowowym, 
wyrażonych w kilogramach ilości ryb 
zatrzymanych na pokładzie, wynosi 10 % 
całkowitej ilości wszystkich gatunków 
zarejestrowanych w dzienniku 
połowowym.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest słuszne wprowadzanie zasad, których rybacy – choćby z najlepszymi intencjami – w 
rzeczywistości nie mogą przestrzegać. Proponuje się alternatywne ramy, które nie wpływają 
na dokładność zarządzania uprawnieniami do połowów i mieszczą się w zakresie możliwości 
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rybaków oraz ich odpowiedzialności za wartości szacunkowe zapisywane przez nich w 
dziennikach połowowych dotyczących połowów niesortowanych.

Poprawka 332
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 4 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego w odniesieniu do połowów, o 
których mowa w art. 15. ust. 1 lit. a) tiret 
pierwsze i trzecie rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013,które wyładowuje się bez 
sortowania, ograniczenia dotyczące 
tolerancji ustanowione w niniejszym 
ustępie nie mają zastosowania do 
połowów gatunków, które spełniają jeden 
z dwóch następujących warunków:

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego w odniesieniu do połowów 
małych gatunków pelagicznych (makrela, 
śledź atlantycki, ostrobok czarny, błękitek, 
kaprosz, sardela europejska, argentyna 
wielka, sardynka europejska i szprot) oraz 
połowów przemysłowych, które 
wyładowuje się bez sortowania, stosuje się 
następujące wyjątki:

Or. es

Poprawka 333
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 4 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego w odniesieniu do połowów, o 
których mowa w art. 15. ust. 1 lit. a) tiret 
pierwsze i trzecie rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013, które wyładowuje się bez 
sortowania, ograniczenia dotyczące 
tolerancji określone w niniejszym ustępie 
nie mają zastosowania do połowów 
gatunków, które spełniają oba następujące 

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego w odniesieniu do połowów, o 
których mowa w art. 15. ust. 1 lit. a) tiret 
pierwsze i trzecie rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013, które wyładowuje się bez 
sortowania, ograniczenia dotyczące 
tolerancji określone w niniejszym ustępie 
nie mają zastosowania do połowów 
gatunków, które spełniają jeden z 
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warunki: następujących warunków:

Or. it

Uzasadnienie

Wiele statków, zwłaszcza tych prowadzących działalność połowową na małą skalę, często ma 
trudności ze spełnieniem jednocześnie obu warunków przewidzianych we wniosku Komisji.

Poprawka 334
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 4 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego w odniesieniu do połowów, o 
których mowa w art. 15. ust. 1 lit. a) tiret 
pierwsze i trzecie rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013, które wyładowuje się bez 
sortowania, ograniczenia dotyczące 
tolerancji określone w niniejszym ustępie 
nie mają zastosowania do połowów 
gatunków, które spełniają oba następujące 
warunki:

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego w odniesieniu do połowów, o 
których mowa w art. 15. ust. 1 lit. a) tiret 
pierwsze i trzecie rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013, które wyładowuje się bez 
sortowania, ograniczenia dotyczące 
tolerancji określone w niniejszym ustępie 
nie mają zastosowania do połowów 
gatunków, które spełniają jeden z 
następujących warunków:

Or. it

Uzasadnienie

Proponuje się wybór jednego z warunków, ponieważ bardzo często oba równocześnie nie są 
spełnione, zwłaszcza w przypadku tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego.

Poprawka 335
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
 Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 4 – akapit 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego w odniesieniu do połowów, o 
których mowa w art. 15. ust. 1 lit. a) tiret 
pierwsze i trzecie rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013, które wyładowuje się bez 
sortowania, ograniczenia dotyczące 
tolerancji określone w niniejszym ustępie 
nie mają zastosowania do połowów 
gatunków, które spełniają oba następujące 
warunki:

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego w odniesieniu do połowów, o 
których mowa w art. 15. ust. 1 lit. a) tiret 
pierwsze i trzecie rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013, które wyładowuje się bez 
sortowania, ograniczenia dotyczące 
tolerancji określone w niniejszym ustępie 
nie mają zastosowania do połowów 
gatunków, które spełniają co najmniej 
jeden z następujących warunków:

Or. it

Uzasadnienie

Spełnienie jednocześnie obu warunków jest trudne z uwagi na różnorodność biologiczną 
naszych mórz.

Poprawka 336
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 4 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego w odniesieniu do połowów, o 
których mowa w art. 15. ust. 1 lit. a) tiret 
pierwsze i trzecie rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013, które wyładowuje się bez 
sortowania, ograniczenia dotyczące 
tolerancji określone w niniejszym ustępie 
nie mają zastosowania do połowów 
gatunków, które spełniają oba następujące 
warunki:

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego w odniesieniu do połowów, o 
których mowa w art. 15. ust. 1 lit. a) tiret 
pierwsze i trzecie rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013, które wyładowuje się bez 
sortowania, ograniczenia dotyczące 
tolerancji określone w niniejszym ustępie 
nie mają zastosowania do połowów 
gatunków, które spełniają jeden z 
następujących warunków:

Or. pt
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Poprawka 337
France Jamet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 4 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego w odniesieniu do połowów, o 
których mowa w art. 15. ust. 1 lit. a) tiret 
pierwsze i trzecie rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013, które wyładowuje się bez 
sortowania, ograniczenia dotyczące 
tolerancji określone w niniejszym ustępie 
nie mają zastosowania do połowów 
gatunków, które spełniają oba następujące 
warunki:

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego w odniesieniu do połowów, o 
których mowa w art. 15. ust. 1 lit. a) tiret 
pierwsze i trzecie rozporządzenia (UE) nr 
1380/2013, które wyładowuje się bez 
sortowania, ograniczenia dotyczące 
tolerancji określone w niniejszym ustępie 
nie mają zastosowania do połowów 
gatunków, które spełniają jeden z 
następujących warunków:

Or. fr

Poprawka 338
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 4 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) stanowią mniej niż 1 % masy 
wszystkich wyładowanych gatunków; oraz

a) ograniczenia dotyczące tolerancji 
ustanowione w niniejszym ustępie nie 
mają zastosowania do połowów gatunków, 
które spełniają jeden z dwóch 
następujących warunków:
(i) stanowią mniej niż 1 % masy 
wszystkich wyładowanych gatunków;
lub
(ii) ich masa całkowita wynosi mniej 
niż 100 kg.

Or. es
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Poprawka 339
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 4 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ich masa całkowita wynosi mniej 
niż 100 kg.

skreśla się

Or. es

Poprawka 340
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku gatunków, w 
odniesieniu do których należy rejestrować 
liczbę osobników, tolerancję procentową 
określoną w poprzednim punkcie stosuje 
się wyłącznie w odniesieniu do liczby 
większej niż 10 złowionych osobników; 
poniżej tej liczby należy przestrzegać 
tolerancji dotyczącej masy.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku liczby osobników mniejszej niż 10 tolerancja wynosząca 10 % jest mniejsza niż 
jeden i osobników nie można podzielić.

Poprawka 341
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Kapitanowie statków łowczych 
państw trzecich prowadzących działania na 
wodach unijnych zapisują informacje, o 
których mowa w niniejszym artykule, w 
ten sam sposób co kapitanowie unijnych 
statków rybackich.

7. Kapitanowie statków łowczych 
państw trzecich prowadzących działania na 
wodach unijnych, a także tych 
prowadzących działania na wodach 
międzynarodowych dotyczące wspólnych 
stad ryb, zapisują informacje, o których 
mowa w niniejszym artykule, w ten sam 
sposób co kapitanowie unijnych statków 
rybackich.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uzupełnienie tekstu zaproponowanego przez Komisję.

Poprawka 342
Rosa D'Amato

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Kapitanowie statków łowczych 
państw trzecich prowadzących działania na 
wodach unijnych zapisują informacje, o 
których mowa w niniejszym artykule, w 
ten sam sposób co kapitanowie unijnych 
statków rybackich.

7. Kapitanowie statków łowczych 
państw trzecich prowadzących działania na 
wodach unijnych lub na wodach 
międzynarodowych, w których dostępne są 
wspólne stada ryb, zapisują informacje, o 
których mowa w niniejszym artykule, w 
ten sam sposób co kapitanowie unijnych 
statków rybackich.

Or. it
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Poprawka 343
Rosanna Conte

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. W celu pomocy operatorom w 
korzystaniu z dziennika połowowego i 
innych nowych urządzeń państwa 
członkowskie mogą zapewnić odpowiednie 
szkolenia wspierane w ramach EFMR.

Or. it

Uzasadnienie

Z uwagi na postęp technologiczny konieczne jest zapewnienie ciągłych, choć 
nieobowiązkowych, szkoleń finansowanych z EFMR.

Poprawka 344
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może, w drodze aktów 
wykonawczych:

skreśla się

a) ustanowić szczegółowe przepisy 
dotyczące wdrażania marginesu tolerancji 
zgodnie z definicją w ust. 3;
b) ustanowić szczegółowe przepisy 
dotyczące stosowania współczynników 
przeliczeniowych;
c) określić współczynniki 
przeliczeniowe.

Or. pt
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Poprawka 345
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009
Artykuł 14 – ustęp 9 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 119 ust. 2.

Przepisy dotyczące stosowania niniejszego 
artykułu są przyjmowane zgodnie z art. 
119 ust. 2.

Or. pt

Poprawka 346
João Ferreira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) art. 15 otrzymuje brzmienie: skreśla się
„Artykuł 15
Przekazywanie dziennika połowowego 
drogą elektroniczną
1. Kapitanowie unijnych statków 
łowczych o długości całkowitej wynoszącej 
co najmniej 12 metrów przekazują drogą 
elektroniczną informacje, o których mowa 
w art. 14, właściwemu organowi swojego 
państwa członkowskiego bandery:
a) co najmniej raz dziennie oraz w 
stosownych przypadkach po każdym 
zaciągu;
b) po zakończeniu ostatniej operacji 
połowowej i przed wejściem do portu.
2. Kapitanowie unijnych statków 
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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.
3. Kapitanowie unijnych statków 
łowczych przesyłają również drogą 
elektroniczną informacje, o których mowa 
w art. 14, w czasie trwania jakiejkolwiek 
inspekcji i na wniosek właściwego organu 
swojego państwa członkowskiego bandery.
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.
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.”;

Or. pt

Poprawka 347
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kapitanowie unijnych statków 
łowczych o długości całkowitej 
wynoszącej co najmniej 12 metrów 
przekazują drogą elektroniczną informacje, 
o których mowa w art. 14, właściwemu 
organowi swojego państwa 
członkowskiego bandery:

1. Kapitanowie unijnych statków 
łowczych nienależących do floty 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego przekazują drogą 
elektroniczną informacje, o których mowa 
w art. 14 właściwemu organowi swojego 
państwa członkowskiego bandery:
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Or. es

Poprawka 348
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) co najmniej raz dziennie oraz w 
stosownych przypadkach po każdym 
zaciągu; oraz

a) co najmniej raz dziennie. W 
stosownych przypadkach, gdy rejs 
połowowy trwa kilka dni, informacje 
mogą być przekazywane po powrocie do 
portu;

Or. it

Uzasadnienie

W celu zmniejszenia biurokracji i uproszczenia procedur należy umożliwić przekazywanie 
danych po powrocie do portu w przypadku rejsów połowowych trwających kilka dni.

Poprawka 349
Izaskun Bilbao Barandica

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) co najmniej raz dziennie oraz w 
stosownych przypadkach po każdym 
zaciągu; oraz

a) co najmniej raz dziennie oraz w 
stosownych przypadkach na koniec dnia 
połowowego; oraz

Or. es

Poprawka 350
Grace O'Sullivan
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w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) co najmniej raz dziennie oraz w 
stosownych przypadkach po każdym 
zaciągu; oraz

a) co najmniej raz dziennie oraz, w 
przypadku statków powyżej 12 metrów, po 
każdym zaciągu; oraz

Or. en

Poprawka 351
Rosa D'Amato

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) co najmniej raz dziennie oraz w 
stosownych przypadkach po każdym 
zaciągu; oraz

a) co najmniej raz dziennie; oraz

Or. it

Poprawka 352
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) co najmniej raz dziennie oraz w 
stosownych przypadkach po każdym 
zaciągu; oraz

a) co najmniej raz dziennie; oraz
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Or. it

Poprawka 353
François-Xavier Bellamy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) po zakończeniu ostatniej operacji 
połowowej i przed wejściem do portu.

b) po zakończeniu ostatniej operacji 
połowowej i w ciągu 24 godzin od wejścia 
do portu. Termin ten wydłuża się do 48 
godzin w szczególnym przypadku Gujany 
Francuskiej, której rozległe terytorium 
jest niewystarczająco pokryte zasięgiem 
internetu, a ponadto na jej bardzo długiej 
linii brzegowej znajduje się duża liczba 
punktów wyładunku słabo wyposażonych 
w infrastrukturę elektroniczną.

Or. fr

Poprawka 354
Rosanna Conte

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) po zakończeniu ostatniej operacji 
połowowej i przed wejściem do portu.

b) po zakończeniu ostatniej operacji 
połowowej lub przed wejściem do portu. Z 
uwagi na kwestie bezpieczeństwa na 
pokładzie, w przypadku dużych ilości 
połowów, w tym połowów małych 
gatunków pelagicznych, informacje 
powinny być przekazywane po 
zacumowaniu.

Or. it
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Uzasadnienie

Na przykład w przypadku połowów małych gatunków pelagicznych złowione ilości utrudniają, 
a często wręcz czynią niebezpiecznym, sortowanie podczas rejsu, w tym w trakcie powrotu do 
portu. Sugeruje się zatem zezwolenie na przekazywanie danych dotyczących połowów po 
zacumowaniu statku w porcie przed rozpoczęciem wyładunku.

Poprawka 355
France Jamet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) po zakończeniu ostatniej operacji 
połowowej i przed wejściem do portu.

b) po zakończeniu ostatniej operacji 
połowowej i przed wejściem do portu lub, 
w przypadku statków do połowów małych 
gatunków pelagicznych, przed 
rozpoczęciem wyładunku.

Or. fr

Poprawka 356
Rosa D'Amato

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) po zakończeniu ostatniej operacji 
połowowej i przed wejściem do portu.

b) po zakończeniu ostatniej operacji 
połowowej i przed wejściem do portu lub, 
w przypadku statków do połowów małych 
gatunków pelagicznych, przed 
rozpoczęciem wyładunku.

Or. it
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Uzasadnienie

W przypadku statków do połowów małych gatunków pelagicznych złowione ilości utrudniają, 
czy wręcz czynią niebezpiecznym, sortowanie podczas rejsu. Sugeruje się zezwolenie na 
przekazywanie danych po zacumowaniu statku w porcie przed rozpoczęciem wyładunku.

Poprawka 357
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) po zakończeniu ostatniej operacji 
połowowej i przed wejściem do portu.

b) po zakończeniu ostatniej operacji 
połowowej i przed wejściem do portu lub, 
w przypadku statków do połowów małych 
gatunków pelagicznych, przed 
rozpoczęciem wyładunku.

Or. it

Uzasadnienie

W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa operatorów należy umożliwić statkom do 
połowów małych gatunków pelagicznych przekazywanie danych przed rozpoczęciem 
wyładunku.

Poprawka 358
Grace O'Sullivan
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) po zakończeniu ostatniej operacji 
połowowej i przed wejściem do portu.

b) nie później niż godzinę po 
zakończeniu ostatniej operacji połowowej i 
w każdym przypadku przed wejściem do 
portu.
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Or. en

Poprawka 359
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) po zakończeniu ostatniej operacji 
połowowej i przed wejściem do portu.

b) po zakończeniu ostatniej operacji 
połowowej i do 12 godzin po wyładunku.

Or. es

Uzasadnienie

Przekazywanie informacji zawartej w dzienniku połowowym przed wejściem do portu 
mogłoby być trudne dla floty, szczególnie w przypadku niesprzyjających warunków 
meteorologicznych. Z tego powodu należy umożliwić przekazywanie tych danych po upływie 
maksymalnie 12 godzin od wejścia do portu.

Poprawka 360
François-Xavier Bellamy

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

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 
w ciągu 24 godzin od wejścia do portu. 
Termin ten wydłuża się do 48 godzin w 
szczególnym przypadku Gujany 
Francuskiej, której rozległe terytorium 
jest niewystarczająco pokryte zasięgiem 
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internetu a ponadto na jej bardzo długiej 
linii brzegowej znajduje się duża liczba 
punktów wyładunku słabo wyposażonych 
w infrastrukturę elektroniczną.

Or. fr

Poprawka 361
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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

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, które należą do floty 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego i których rejsy połowowe 
trwają dłużej niż 24 godziny, przekazują 
drogą elektroniczną informacje, o których 
mowa w art. 14, właściwemu organowi 
swojego państwa członkowskiego bandery 
po zakończeniu ostatniej operacji 
połowowej i do 12 godzin po wyładunku.

Or. es

Uzasadnienie

Uzasadnienie jest takie samo jak w przypadku poprzedniej poprawki.

Poprawka 362
Izaskun Bilbao Barandica

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kapitanowie unijnych statków 2. Kapitanowie unijnych statków 



AM\1205706PL.docx 171/176 PE650.701v02-00

PL

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.

łowczych o długości całkowitej 
wynoszącej poniżej 12 metrów przekazują 
drogą elektroniczną za pomocą jednolitego 
i uproszczonego formularza informacje, o 
których mowa w art. 14, właściwemu 
organowi swojego państwa 
członkowskiego bandery po zakończeniu 
ostatniej operacji połowowej i przed 
wyładunkiem połowów.

Or. es

Poprawka 363
Tatjana Ždanoka, Diana Riba i Giner

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

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 za pomocą jednolitego 
i uproszczonego formularza informacje, o 
których mowa w art. 14, właściwemu 
organowi swojego państwa 
członkowskiego bandery po zakończeniu 
ostatniej operacji połowowej i przed 
wyładunkiem połowów.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względów bezpieczeństwa należy zezwolić na przekazywanie danych dotyczących połowów 
floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego podczas pobytu w bezpiecznym porcie.

Poprawka 364
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

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 i powyżej 
10 metrów przekazują drogą elektroniczną 
informacje, o których mowa w art. 14, 
właściwemu organowi swojego państwa 
członkowskiego bandery po zakończeniu 
ostatniej operacji połowowej i przed 
rozpoczęciem wyładunku.

Or. it

Poprawka 365
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

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

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 24 metrów przekazują 
drogą elektroniczną informacje, o których 
mowa w art. 14, właściwemu organowi 
swojego państwa członkowskiego bandery 
w ciągu 12 godzin po zakończeniu 
ostatniej operacji połowowej i w miarę 
możliwości przed wejściem do portu.

Or. en

Poprawka 366
Rosa D'Amato

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

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 co najmniej 10 metrów i nie 
więcej niż 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.

Or. it

Poprawka 367
France Jamet

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

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 i powyżej 
10 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.

Or. fr

Poprawka 368
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

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 powyżej 10 metrów i 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.

Or. it

Poprawka 369
Ruža Tomašić

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009
Artykuł 15 – ustęp 2

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 wyładunkiem połowów.

Or. hr

Uzasadnienie

W przypadku floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego należy umożliwić przesyłanie 
danych dotyczących połowów po wejściu do portu ze względów bezpieczeństwa oraz ze 
względu na specyfikę takiej floty.
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Poprawka 370
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

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

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 
informacje, o których mowa w art. 14, 
właściwemu organowi swojego państwa 
członkowskiego bandery najszybciej, jak 
to możliwe, i nie później niż 48 godzin po 
wyładunku.
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Uzasadnienie

Termin przekazywania informacji przez kapitanów unijnych statków łowczych o długości 
całkowitej poniżej 12 metrów w przypadku papierowych dzienników połowowych powinien 
nadal wynosić 48 godzin od wyładunku. Decyzję o możliwości wprowadzenia elektronicznych 
dzienników połowowych w odniesieniu do statków o długości całkowitej poniżej 12 metrów 
należy pozostawić państwom członkowskim.
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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 
informacje, o których mowa w art. 14, 
właściwemu organowi swojego państwa 
członkowskiego bandery po zakończeniu 
ostatniej operacji połowowej i nie później 
niż w ciągu 24 godzin od wyładunku 
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połowów.
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