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Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia 1

(1) Zgodnie z ostatnią opinią naukową 
Międzynarodowej Rady Badań Morza 
(ICES) zasoby dorsza w podobszarach ICES 
25 – 32 na Morzu Bałtyckim zmniejszyły się 
do poziomu, na którym ograniczona jest ich 
zdolność reprodukcyjna, a zasoby te są 
poławiane w sposób naruszający równowagę 
biologiczną.

(1) Zgodnie z ostatnią opinią naukową 
Międzynarodowej Rady Badań Morza 
(ICES) zasoby dorsza w podobszarach ICES 
25 – 32 na Morzu Bałtyckim zmniejszyły się 
poniżej bezpiecznych granic biologicznych 
do poziomu, na którym ograniczona jest ich 
zdolność reprodukcyjna, a zasoby te są 
poławiane w sposób naruszający równowagę 
biologiczną.

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowe rozporządzenie regulujące wspólną politykę rybołówstwa 2371/2002/WE określa 
bezpieczne granice biologiczne i zasoby dorsza w obydwu obszarach Bałtyku są poniżej tej 
wartości.
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Poprawkę złożyli Anders Wijkman i Frieda Brepoels

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia 2 a (nowy)

(2a) Załamanie zasobów dorsza 
stanowiących znaczący stabilizator dla 
ekosystemu Morza Bałtyckiego miałoby 
katastrofalne skutki z kilku powodów -
jednym z nich jest utrata odżywczego 
gatunku ryb i jego negatywne 
konsekwencje dla sektora rybołówstwa, a 
innym znaczenie dorsza dla ekosystemu 
wynikające z jego zdolności do 
zmniejszania wykwitów alg. Tymczasowe 
zawieszenie połowów dorsza na okres około 
czterech lat byłoby zgodne z zaleceniami 
naukowców proponujących stosowanie 
zasady ostrożności i umożliwiłoby 
ustanowienie trwałego i zrównoważonego 
rybołówstwa na skalę znacznie większą niż 
obecnie.

Or. en

Uzasadnienie

Dorsz ma istotne znaczenie dla ekosystemu całego Morza Bałtyckiego; jednym z przykładów 
jest zmniejszanie przez dorsza wykwitów alg. Upraszczając: brak dorsza prowadzi do wzrostu 
zasobów szprota, co z kolei prowadzi do znacznej redukcji zooplanktonu, a tym samym do 
nadmiaru fitoplanktonu i nadmiaru fosforanów.

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia 2 a (nowy)

2a) Odpowiednio solidny i zrównoważony 
wieloletni plan gospodarowania połowami 
dorsza, oparty na zasadzie ostrożności, 
umożliwiłby ustanowienie trwałego i 
zrównoważonego rybołówstwa na skalę 
znacznie większą niż obecnie. 
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Or. en

Uzasadnienie

Dorsz ma istotne znaczenie dla ekosystemu całego Morza Bałtyckiego. Umożliwienie 
zrekonstruowania jego zasobów oraz podjęcia bardzo zdecydowanych środków, 
pozwalających na dokonanie się tego odgrywa korzystną rolę w skali średnio- do 
długookresowej zarówno dla sektora rybołówstwa jako ekosystemu.  Jeśli w trybie pilnym nie 
zostaną podjęte działania, istnieje ryzyko, że powtórzy się sytuacja znana z Nowej Funlandii.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia 3

(3) Należy podjąć działania w celu 
opracowania wieloletniego planu 
zarządzania połowami zasobów dorsza w 
Morzu Bałtyckim. 

3) Wieloletni plan zarządzania zasobami 
dorsza przyjęto pod auspicjami 
Międzynarodowej Komisji Rybołówstwa 
Morza Bałtyckiego (IBSFC) w 2003 r.

Or. en

Poprawkę złożyli Anders Wijkman i Frieda Brepoels

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia 3 a (nowy)

3a) Podział Morza Bałtyckiego na część 
zachodnią (podobszary 22, 23 oraz 24 wg 
ICES) oraz wschodnią (podobszary 25-32 
wg ICES) uzależnia fakt, że stanowią one 
oddzielne ekosystemy o zupełnie różnych 
właściwościach.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest utrzymanie podziału Morza Bałtyckiego na oddzielne obszary, gdyż są to dwa 
ekosystemy o zupełnie różnych właściwościach. Z tego względu kwoty połowowe należy 
wyznaczyć dla osobnych obszarów. Jeśli nie będzie się ich traktować oddzielnie, może 
powstać sytuacja, że odławiać się będzie w głównej mierze w jednej z części, co może 
zagrozić całkowitym wyczerpaniem zasobów dorsza w tej części Bałtyku. Większa, wschodnia 
część stanowi unikalny obszar, a jego zasoby dorsza są wyłącznie przystosowane do życia w 
Morzu Bałtyckim.
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Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia 4 a (nowy)

4a) Decyzja podjęta przez Radę nie 
uwzględniła postanowień planu IBSFC z 
2003 r. dotyczącego ustanowienia TAC 
(ogólnych dopuszczalnych połowów).

Or. en

Uzasadnienie

Rada konsekwentnie przyjmuje zbyt wysokie TAC.

Poprawkę złożyli Anders Wijkman i Frieda Brepoels

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia 4 a (nowy)

4a) Najpoważniejsze zagrożenie dla 
prowadzenia zrównoważonej gospodarki 
obszaru Bałtyku stanowią zbyt hojne kwoty 
połowowe przydzielone w przeszłości oraz 
nielegalne połowy, spowodowane brakiem 
kontrolowania działalności połowowej oraz 
opieszałością w ściganiu naruszeń obecnie 
obowiązujących przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Nielegalne połowy to poważny problem, jednak hojne kwoty połowowe - również.  Jedynym 
bezpiecznym rozwiązaniem dla odnowienia zasobów dorsza we wschodnim obszarze 
zarządzana (w podobszarach 25-32 ICES) wydaje się wprowadzanie czasowego zakazu 
odłowów. W 2005 r. połowy w zachodnim obszarze osiągnęły 25 000 ton, a we wschodniej 
części - 40 000 ton. Zdaniem naukowców tymczasem dla obszaru wschodniego powinien on 
wynosić zero. Proporcja między połowami legalnymi a nielegalnymi pokazuje, że połowy 
nielegalne stanowią około 40% wszystkich odłowów.  
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Poprawkę złożył Andres Tarand

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia 4 a (nowy)

4a) Pomimo poważnych zmian w 
ekosystemie Morza Bałtyckiego 
wywołanych zanieczyszczeniem oraz 
zmianami klimatycznymi najpoważniejsze 
zagrożenie dla zasobów dorsza w Morzu 
Bałtyckim stanowią nielegalne połowy, 
które z kolei wywołane są brakiem kontroli 
działalności połowowej oraz opieszałością 
ścigania naruszeń obecnie obowiązujących 
przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Pośrednie oddziaływanie człowieka poprzez zanieczyszczenie najlepiej znane jest jako 
eutrofikacja (wykwity alg) Morza Bałtyckiego. Nadal nie znaleziono wyczerpującego
wyjaśnienia naukowego dla statystycznie istotnej zmiany częstotliwości napływu słodkiej 
wody z duńskich cieśnin w ciągu ostatnich 20 lat, ale obecność zasobów dorsza w najbardziej 
wysuniętych na północ obszarach Morze Bałtyckiego z pewnością ma związek z napływem 
słodkiej wody. 

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia -5 (nowy)

-5) Artykuł 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
2371/2002 wymaga, by Rada przyjmowała, 
jako priorytetowe, plany odbudowy łowisk 
eksploatujących zasoby, które są poza 
bezpiecznymi granicami biologicznymi. 

Or. en

Uzasadnienie

Zatem plan odnowy zasobów dorsza w podobszarach 25-32 powinno się uznać za plan 
odbudowy z wszystkimi wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu 2371/2003.
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Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia 5

(5) Rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 
przewiduje między innymi, że aby osiągnąć 
ten cel Wspólnota ma zastosować ostrożne 
podejście poprzez podjęcie środków 
mających na celu ochronę i zachowanie 
zasobów, zapewnienie ich zrównoważonej 
eksploatacji oraz ograniczenie do minimum 
wpływu działalności połowowej na 
ekosystemy morskie. Wspólnota powinna 
mieć na celu stopniowe wdrażanie opartego 
na ekosystemie podejścia do zarządzania 
rybołówstwem oraz powinna wnieść wkład 
w skuteczną działalność połowową w 
ramach rentownego i konkurencyjnego 
przemysłu rybołówstwa, zapewniając 
odpowiedni standard życia dla tych, którzy 
zależni są od połowów dorsza w Morzu 
Bałtyckim, i biorąc pod uwagę interesy 
konsumentów.

5) Artykuł 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
2371/2002 przewiduje między innymi, że 
plany odbudowy (i) są opracowywane na 
podstawie ostrożnego podejścia, (ii) 
zapewniają zrównoważoną eksploatację 
zasobów oraz utrzymanie wpływu 
działalności połowowej na ekosystemy 
morskie na zrównoważonym poziomie oraz 
(iii) są wieloletnie i wskazują oczekiwane 
ramy czasowe dla osiągnięcia 
ustanowionych celów.

Or. en

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 21
Punkt uzasadnienia 9

(9) W celu zapewnienia stabilnego poziomu 
wielkości dopuszczalnych połowów należy 
ograniczyć różnice występujące w poziomie 
TAC z roku na rok. 

9) W celu zapobieżenia załamania się 
rybołówstwa oraz ułatwienia szybkiego 
odnowienia poziomów zasobów, zdolnych 
do sprostania wyższym TAC, konieczne jest, 
by ustalanie TAC było spójne z zaleceniami 
ICES. 

Or. en

Uzasadnienie

UE twierdzi, że realizuje naukowe opinie, a tymczasem limity zalecane przez ICES stale się 
przekracza, co w efekcie doprowadziło do obecnego uszczuplenia zasobów dorsza.
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Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 22
Artykuł 4

1. Celem planu jest zwiększenie liczebności 
dorosłych ryb do wartości równej lub 
przewyższającej: 
1) 23 000 ton zasobów dorsza w 
podobszarach 22, 23 i 24, oraz
2) 160 000 ton zasobów dorsza w 
podobszarach 25 - 32.

Plan zapewnia zrównoważoną eksploatację 
przedmiotowych zasobów dorsza przez 
stopniowe zmniejszanie i utrzymywanie 
śmiertelności połowowej na poziomie nie 
przekraczającym: 

2. W przypadkach, w których ICES określa, 
że osiągnięte zostały ustanowione poziomy, 
plan zapewnia również zrównoważoną 
eksploatację przedmiotowych zasobów 
dorsza przez stopniowe zmniejszanie i 
utrzymywanie śmiertelności połowowej na 
poziomie nie przekraczającym:

1) 0,6 dla ryb w wieku 3-6 lat w odniesieniu 
do zasobów dorsza w podobszarach 22, 23 i 
24; oraz

1) 0,6 dla ryb w wieku 3-6 lat w odniesieniu 
do zasobów dorsza w podobszarach 22, 23 i 
24; oraz

2) 0,3 dla ryb w wieku 4-7 lat w odniesieniu 
do zasobów dorsza w podobszarach 25 – 32.

2) 0,3 dla ryb w wieku 4-7 lat w odniesieniu 
do zasobów dorsza w podobszarach 25 – 32.

Or. en

Uzasadnienie

ICES określił najniższą wartość graniczną rozmiaru zasobów (Blim) dorsza w podobszarach 
25-32 na 160 000 ton, ale nie określił jej dla podobszarów 22-24, a więc dla tych zasobów 
korzysta się z limitu zabezpieczającego (Bpa) w wysokości 23 000 ton dorsza.  ICES stwierdził 
ponadto, że śmiertelność połowowa w granicach 0.3-0.6 w podobszarach 22-24 oraz 0.3 w 
podobszarach 25-32 doprowadzi do osiągnięcie niskiego ryzyka dla reprodukcji oraz 
wysokiego długoterminowego pozysku, więc śmiertelność tę powinno się utrzymać poniżej 
tych wartości.

Poprawkę złożyli Anders Wijkman i Frieda Brepoels

Poprawka 23
Artykuł 4 punkt 2

2) 0,3 dla ryb w wieku 4-7 lat w odniesieniu 2) 0 dla ryb w wieku 4-7 lat w odniesieniu 
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do zasobów dorsza w podobszarach 25 – 32. do zasobów dorsza w podobszarach 25 – 32.

Or. en

Uzasadnienie

W ekspertyzie naukowej wyrażona została poważna obawa co do szybkiego spadku zasobów 
dorsza we wschodniej strefie gospodarowania i zaproponowano na chwilę obecną całkowity 
zakaz połowów, aby umożliwić odtworzenie się zasobów. W tym celu właściwsze jest 
wprowadzenie całkowitego zakazu jednocześnie dla wszystkich krajów niż różnych okresów 
dla poszczególnych krajów. Podczas całkowitego zakazu dokonywanie nielegalnych połowów 
jest w praktyce niemożliwe.

Poprawkę złożył Jens Holm

Poprawka 24
Artykuł 5 ustęp 1

1. Każdego roku Rada, w oparciu o wniosek 
Komisji, podejmuje większością 
kwalifikowaną decyzję o całkowitych 
dopuszczalnych połowach przedmiotowych 
zasobów dorsza w kolejnym roku.

1. Każdego roku Rada, w oparciu o wniosek 
Komisji, podejmuje większością 
kwalifikowaną decyzję o całkowitych 
dopuszczalnych połowach przedmiotowych 
zasobów dorsza w kolejnym roku. Każde 
zainteresowane państwo członkowskie ma 
prawo do czasowego zawieszenia połowów 
dorsza, o ile zostanie to uznane za 
konieczne.

Or. sv

Uzasadnienie

Ważne jest, aby nadać poszczególnym państwom członkowskim prawo do podejmowania 
dalszych działań mogących chronić zasoby ryb, o ile zostanie to uznane za konieczne.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 25
Artykuł 6

1. Rada przyjmuje całkowite dopuszczalne 
połowy (TAC) przedmiotowych zasobów 
dorsza, które według naukowej oceny 
przeprowadzonej przez Komitet Naukowo-
Techniczny i Ekonomiczny ds. 

1. Rada przyjmuje całkowite dopuszczalne 
połowy (TAC) przedmiotowych zasobów 
dorsza, które według naukowej oceny 
przeprowadzonej przez Komitet Naukowo-
Techniczny i Ekonomiczny ds. 
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Rybołówstwa (STECF) odpowiadają 
wyższej wartości spośród:

Rybołówstwa (STECF) powinny umożliwić 
pozostawienie w morzu większej ilości 
dorosłych ryb niż określono w art. 4 ust. 1. 
Jeżeli ocena naukowa wskazuje na taką 
sytuację, Rada przyjmuje TAC, który 
przełoży się na poziom wskaźnika 
śmiertelności połowowej określony w art. 4 
ust. 2.
Jeżeli ocena naukowa wskazuje na sytuację 
przeciwną, Rada przyjmuje możliwie 
najniższą wielkość TAC.

a) TAC, który doprowadzi w roku jego 
stosowania do obniżenia o 10 % poziomu 
śmiertelności połowowej w stosunku do 
szacowanego poziomu śmiertelności 
połowowej w roku poprzednim;
b) TAC, który doprowadzi do poziomu 
śmiertelności połowowej określonego w 
art. 4.
2. W przypadku gdy stosowanie ust. 1 
doprowadziłoby do przyjęcia TAC 
przekraczającego TAC z roku poprzedniego 
o więcej niż 15 %, Rada przyjmuje TAC na 
poziomie TAC z roku poprzedniego 
powiększony o 15 %.

2. W przypadku gdy stosowanie ust. 1 
doprowadziłoby do przyjęcia TAC 
przekraczającego TAC z roku poprzedniego 
o więcej niż 15 %, Rada przyjmuje TAC na 
poziomie TAC z roku poprzedniego 
powiększony o 15 %.

3. W przypadku gdy stosowanie ust. 1 
doprowadziłoby do przyjęcia TAC niższego 
od TAC z roku poprzedniego o więcej niż 15 
%, Rada przyjmuje TAC na poziomie TAC z 
roku poprzedniego pomniejszony o 15 %.
4. Ustęp 3 nie ma zastosowania w 
przypadku, gdy zgodnie z naukową oceną 
przeprowadzoną przez STECF poziom 
śmiertelności połowowej w roku stosowania 
TAC przekroczy wartość 1 rocznie dla ryb w 
wieku 3-6 lat w odniesieniu do zasobu 
dorsza w podobszarach 22, 23 i 24 lub 
wartość 0,6 rocznie dla ryb w wieku 4-7 lat 
w odniesieniu do zasobu dorsza w 
podobszarach 25 – 32. 

Or. en
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Uzasadnienie

Komisja proponuje, że TAC nie powinny zmniejszać się o więcej niż 15% rocznie, ale w 
przypadkach, kiedy zasoby są niewielkie i wymagają pilnych środków ochronnych, zbyt długie 
oczekiwanie może zwiększyć zagrożenie zasobów. 

Poprawkę złożyła Frieda Brepoels

Poprawka 26
Artykuł 6 ustęp 1 litera (a)

a) TAC, który doprowadzi w roku jego 
stosowania do obniżenia o 10 % poziomu 
śmiertelności połowowej w stosunku do 
szacowanego poziomu śmiertelności 
połowowej w roku poprzednim;

a) TAC, który doprowadzi w roku jego 
stosowania do obniżenia o 30 % poziomu 
śmiertelności połowowej w stosunku do 
szacowanego poziomu śmiertelności 
połowowej w roku poprzednim;

Or. en

Poprawkę złożyli Anders Wijkman i Frieda Brepoels

Poprawka 27
Artykuł 6 ustęp 1 litera (a)

a) TAC, który doprowadzi w roku jego 
stosowania do obniżenia o 10 % poziomu 
śmiertelności połowowej w stosunku do 
szacowanego poziomu śmiertelności 
połowowej w roku poprzednim;

a) TAC, który doprowadzi w roku jego 
stosowania do obniżenia o 10 % poziomu 
śmiertelności połowowej w stosunku do 
szacowanego poziomu śmiertelności 
połowowej w roku poprzednim (z wyjątkiem 
podobszarów 25-32, gdzie proponuje się 
czasowy zakaz).

Or. en

Uzasadnienie

Wielkość 10% wynika z porozumienia politycznego między państwami członkowskimi i nie 
opiera się na opinii naukowej. Aby uzyskać bardziej restrykcyjne środki dla przedmiotowych 
zasobów, wielkość tę należy podnieść i w konsekwencji doprowadzić do właściwszej ochrony 
dorsza w Morzu Bałtyckim, umożliwiającej odnawianie się zasobów.
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Poprawkę złożyli Anders Wijkman i Frieda Brepoels

Poprawka 28
Artykuł 8 ustęp 1 litera (b)

b) od dnia 15 czerwca do dnia 14 września 
w podobszarach 25 - 27. 

W podobszarach 25-32 połowy są 
całkowicie zabronione.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest związana z poprawką złożoną przez F. Brepoels oraz A. Wijkmana do 
art. 4 pkt 2.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 29
Artykuł 11 ustęp 2

2. Państwa członkowskie wydają specjalne 
zezwolenia na połów dorsza, o których 
mowa w ust. 1, wyłącznie statkom 
Wspólnoty, które w 2005 r. posiadały 
specjalne zezwolenie na połów dorsza na 
Morzu Bałtyckim zgodnie z pkt 6.2.1 
załącznika III do rozporządzenia Rady (WE) 
nr 27/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. 
ustalającego wielkości dopuszczalne 
połowów na 2005 r. i inne związane z nimi 
warunki dla niektórych zasobów rybnych i 
grup zasobów rybnych, stosowane na 
wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w 
odniesieniu do statków wspólnotowych na 
wodach, gdzie wymagane są ograniczenia 
połowowe. Państwo członkowskie może
jednak wydać specjalne zezwolenie na 
połów dorsza statkowi Wspólnoty 
pływającemu pod banderą tego państwa 
członkowskiego, który nie posiadał 
specjalnego zezwolenia połowowego w 
2005 r., jeżeli zapewni ono, że połowy z 
użyciem narzędzi, o których mowa w ust. 1., 
w Morzu Bałtyckim zostaną zmniejszone 
przynajmniej o równoważną zdolność 
mierzoną w kilowatach (kW).

2. Państwa członkowskie wydają specjalne 
zezwolenia na połów dorsza, o których 
mowa w ust. 1, wyłącznie statkom 
Wspólnoty, które w 2005 r. posiadały
specjalne zezwolenie na połów dorsza na 
Morzu Bałtyckim zgodnie z pkt 6.2.1 
załącznika III do rozporządzenia Rady (WE) 
nr 27/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. 
ustalającego wielkości dopuszczalne 
połowów na 2005 r. i inne związane z nimi 
warunki dla niektórych zasobów rybnych i 
grup zasobów rybnych, stosowane na 
wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w 
odniesieniu do statków wspólnotowych na 
wodach, gdzie wymagane są ograniczenia 
połowowe. Państwo członkowskie może 
jednak wydać specjalne zezwolenie na 
połów dorsza statkowi Wspólnoty 
pływającemu pod banderą tego państwa 
członkowskiego, który nie posiadał 
specjalnego zezwolenia połowowego w 
2005 r., jeżeli zapewni ono, że połowy z 
użyciem narzędzi, o których mowa w ust. 1., 
w Morzu Bałtyckim zostaną zmniejszone 
przynajmniej o wynoszącą 1,2 raza zdolność 
mierzoną w kilowatach (kW).



AM\642245PL.doc PE 382.324v01-00 12/12 AM\

PL

Or. en

Uzasadnienie

Powinno to ograniczyć nadmierną  zdolność flot bałtyckich lowiących dorsza.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 30
Artykuł 11 ustęp 2 a (nowy)

2a. Równoważna zdolność, o której mowa w 
ust. 2, nie może obejmować statków 
wycofanych z użyciem publicznej pomocy 
finansowej.

Or. en

Uzasadnienie

Flota odławiająca w Bałtyku dorsza jest zbyt duża i powyższa propozycja mogłaby stanowić 
sposób na zmniejszenie zdolności.
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