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WSKAZÓWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. Podkreśla znaczenia wdrożenia zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa, ponieważ 
jest ona podstawą zrównoważonego rozwoju zasobów rybnych i zniechęca do 
nadmiernych połowów, które stanowią zagrożenie dla życia morskiego.

2. Podkreśla znaczenie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej 
(COM(2005)0505) i przypomina konieczność sporządzenia przez państwa członkowskie 
planów krajowych mających na celu ochronę zasobów biotycznych i abiotycznych 
związanych ze środowiskiem morskim.

3. Uznaje zasadnicze znaczenie promowania porozumień i wspólnych planów działania UE 
i krajów trzecich, w celu ochrony wspólnych obszarów morskich.

4. Z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji wdrażania wspólnej polityki morskiej opartej 
na kompleksowym podejściu do oceanów i zwraca uwagę na potrzebę ochrony oceanów 
stanowiącą gwarancję rozwoju gospodarczego sektorów takich jak rybołówstwo, 
turystyka i inne.

5. Wzywa Komisję do opracowania konkretnego programu działań zmierzających do 
zwalczania nielegalnych, niezgłaszanych i niekontrolowanych połowów (IUU), które są 
głównym zagrożeniem dla odnowienia zasobów rybnych.

6. Podkreśla znaczenie siódmego programu ramowego w zakresie badań oraz konieczność 
uznania rybołówstwa i zrównoważonego wykorzystywania oceanów za priorytety 
strategiczne dla ochrony naturalnego środowiska morskiego.

7. Wzywa Komisję do zmiany planów zarządzania i ratowania pewnych gatunków ryb, 
które często nie są zgodne z właściwym monitorowaniem tych gatunków; wzywa 
Komisję do zastosowania szczególnych środków, lepiej dostosowanych do sprzętu 
używanego do połowów oraz metod wykorzystywanych na danych obszarach 
biogeograficznych.

8. Zauważa, że wspieranie selektywnych metod połowów stanowi priorytet, gdyż przyczyni 
się do trwałości przemysłu rybołówczego i utrzymania zróżnicowania biologicznego 
poprzez ograniczenie przyłowów.

9. Wzywa Komisję do lepszego sprawdzania przestrzegania prawa wspólnotowego 
związanego z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniu i degradacji ekosystemów morskich.

10. Z zadowoleniem przyjmuje wniosek Unii Europejskiej i państw członkowskich o objęcie 
rzecznych i morskich ekosystemów siecią ochrony siedlisk NATURA 2000 i wzywa do 
szczególnego uwzględnienia obszarów reprodukcji zasobów rybnych.

11. Wzywa Komisję do dalszej konsolidacji sieci ochrony NATURA 2000 poprzez objęcie 
nią dziesięciu nowych państw członkowskich, które przystąpiły do UE w 2004 roku, oraz 
Bułgarii i Rumunii, ponieważ – wraz z akcesją tych dwóch ostatnich państw – Morze 
Czarne stanie się częścią wód Wspólnoty.
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12. Wyraża zaniepokojenie z powodu wpływu wprowadzania gatunków egzotycznych oraz  
wpływu prawdopodobnego przedostawania się ryb genetycznie modyfikowanych do 
ekosystemów morskich na różnorodność biologiczną i wzywa Komisję do dalszej analizy 
tego zagrożenia.

13. Wyraża zaniepokojenie z powodu możliwości przedostania się ryb genetycznie 
modyfikowanych do ekosystemów morskich i prawdopodobieństwa krzyżowania się ich 
z miejscowymi gatunkami ryb, co może zakłócić zróżnicowanie biologiczne tych 
ekosystemów; wzywa WE do ustanowienia zakazu sprowadzania do Unii Europejskiej 
ryb genetycznie modyfikowanych z przeznaczeniem do wykorzystania w łańcuchu 
pokarmowym UE. 

14. Wzywa Komisję do promowania i wspierania analiz związanych z hodowaniem nowych 
gatunków w niewoli, szczególnie jeżeli chodzi o gatunki nadmiernie eksploatowane, 
odpowiadając w ten sposób na potrzeby rynku, dla którego zmniejszenie połowów 
stanowi potencjalne zagrożenie.

15. Wzywa Komisję do sfinansowania badań nad ekosystemami morskimi, w szczególności 
na obszarach o dużym zróżnicowaniu biologicznym i intensywnych połowach.

16. Z zadowoleniem przyjmuje zadeklarowany przez Komisję zamiar wprowadzenia 
specyficznego prawodawstwa w sprawie oznakowania ekologicznego ryb i wzywa 
Komisję do przedstawienia w tej sprawie wniosku legislacyjnego w jak najszybszym 
terminie.

17. Wzywa WE do wprowadzenia skutecznej kontroli wypompowywania wody balastowej 
na wodach Unii Europejskiej.

18. Wzywa Komisję do wywierania nacisku na ponoszących odpowiedzialność za kolejne 
opóźnienia w ustanowieniu regionalnych komitetów doradczych w dziedzinie 
rybołówstwa, mających zasadnicze znaczenie dla monitorowania i ochrony zasobów 
rybnych.

19. Wzywa Komisję do rozpoczęcia kampanii informacyjnej podnoszącej świadomość w 
zakresie problematyki ochrony zasobów rybnych i związanych z nimi ekosystemów.

20. Zwraca uwagę na konieczność zapewnienia rekompensaty finansowej społecznościom 
lokalnym, na których dochody niekorzystny wpływ wywarły określone działania mające 
na celu ochronę środowiska morskiego.



AD\647591PL.doc 5/5 PE 378.750v02-00

PL

PROCEDURA 

Tytuł Zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej do roku 2010
Numer procedury 2006/2233(INI)
Komisja przedmiotowo właściwa ENVI
Komisja wyznaczona do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu
PECH
28.9.2006

Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia 
na posiedzeniu
Sprawozdawca komisji opiniodawczej

Data powołania
Ioannis Gklavakis
27.9.2006

Poprzedni sprawozdawca komisji 
opiniodawczej
Rozpatrzenie w komisji 20.11.2006 20.12.2006
Data zatwierdzenia wskazówek 25.1.2007
Wynik głosowania końcowego +:

–:
0:

23
0
1

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego 

James Hugh Allister, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-
Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas 
Santos, David Casa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga 
Estévez, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz 
Kindermann, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Philippe 
Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Dirk Sterckx, Catherine 
Stihler, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Thomas Wise

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego 

Duarte Freitas, James Nicholson

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas 
głosowania końcowego 
Uwagi (dostępne tylko w jednym 
języku)

...


