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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Jednym z głównych celów wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej (WPRyb) jest 
wprowadzenie środków ochronnych w celu zapewnienia eksploatacji zasobów rybnych w 
oparciu o zrównoważone pod względem środowiska zasady. Pomimo tego, jak wykazuje 
obecny stan zasobów rybnych w wodach UE, poziom eksploatacji jest zbyt wysoki. 
Trzydzieści procent ocenianych zasobów znajduje się poza bezpiecznymi biologicznymi 
granicami, a 88% jest wyławianych tak intensywnie, że zmniejszyły się odłowy. Naukowcy 
ostrzegają, ze ilość dorosłych ryb znajduje się poniżej progu koniecznego dla zapewnienia 
długoterminowego utrzymania zasobów nadających się do eksploatacji handlowej, zagrażając 
zarówno trwałości działalności połowowej w perspektywie długoterminowej, jak i 
równowadze ekosystemu morskiego.

Jednym z powodów dostrzeganej porażki WPRyb jest fakt, że państwa członkowskie nie 
kontrolowały we właściwy sposób ilości odławianych corocznie ryb morskich, oraz fakt, że 
nie wprowadzono skutecznego systemu monitorowania przeładunku zasobów rybnych. 
Ponadto rozmiar kar w UE jest zazwyczaj tak niski, że nie zniechęca do stosowania 
nielegalnych praktyk połowowych. Umożliwia to sektorowi gospodarki rybnej uznawanie 
nakładanych kar za zwykłe koszty operacyjne, usuwając tym samym wszelkie rzeczywiste 
zachęty do stosowania się do przepisów WPRyb. Naruszanie obowiązujących przepisów 
powinno prowadzić do odstraszających kar. Jednak państwa członkowskie posiadające 
skuteczne systemy kontroli powinny otrzymać preferencyjny dostęp do zasobów 
wspólnotowych, a WE powinna ustanowić odpowiednie zachęty finansowe w oparciu o 
system nagród.
Jeżeli głównym celem WPRyb jest osiągnięcie zrównoważonego wykorzystania zasobów 
rybnych, to obecny system kontroli, inspekcji i kar musi zostać znacząco wzmocniony. 
Ostatecznym celem kontroli i egzekwowania jest zagwarantowanie, że działalność połowowa 
jest rzeczywiście zrównoważona, a poszczególne podmioty nie niszczą ekosystemu 
morskiego z powodu nadmiernych połowów. Bez skutecznych kontroli niemożliwe jest 
uzyskanie wiarygodnych danych dotyczących połowów i wyładunków. Gromadzenie 
dokładnych danych ma kluczowe znaczenie dla oceny opinii naukowych stwierdzających jaka 
ilość ryb może zostać bezpiecznie odłowiona w przyszłości i tym samym dla zapewnienia 
dobrej kondycji żywych zasobów morskich oraz zrównoważonego i ekonomicznie 
opłacalnego bytu dla społeczności rybackich, które w przeciwnym wypadku będą 
dysponowały niewieloma alternatywami dla utrzymania się.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o 
naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) W 2010 r. Komisja powinna 
zaproponować wiążące środki legislacyjne 
mające na celu zmniejszenie zdolności 
połowowej UE.

Or. en

Uzasadnienie

Jedną z głównych przyczyn mających obecnie miejsce nadmiernych połowów jest znaczna 
nadmierna zdolność połowowa floty europejskiej. W istocie najnowsze szacunki Komisji 
sugerowały, że nadmierna zdolność połowowa floty przekracza 40%. Dopóki nie zostaną 
wdrożone skuteczne programy redukcji zdolności, żaden system kontroli, nawet surowy, nie 
zdoła wyeliminować oszustw. Jako wstępny warunek ustanowienia skutecznego systemu 
kontroli konieczne jest zatem skierowanie przez Komisję Europejską problemu nadmiernej 
zdolności połowowej do państw członkowskich.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Statek rybacki o długości całkowitej 
ponad 10 metrów ma zainstalowany na 
pokładzie w pełni działające urządzenie, 
pozwalające na jego automatyczne 
wykrywanie i identyfikację przez system 
monitorowania statków, dzięki przesyłaniu 
danych o pozycji w regularnych odstępach 
czasu. Umożliwia to również ośrodkowi 
monitorowania rybołówstwa państwa 
członkowskiego bandery identyfikację 
statku rybackiego. W odniesieniu do 
statków o długości całkowitej od ponad 10 
metrów do 15 metrów niniejszy ustęp 
stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

2. Statek rybacki o długości całkowitej 
ponad 10 metrów ma zainstalowany na 
pokładzie w pełni działające urządzenie, 
pozwalające na jego automatyczne 
wykrywanie i identyfikację przez system 
monitorowania statków, dzięki przesyłaniu 
danych o pozycji w regularnych odstępach 
czasu. Umożliwia to również ośrodkowi 
monitorowania rybołówstwa państwa 
członkowskiego bandery identyfikację 
statku rybackiego. W odniesieniu do 
statków o długości całkowitej od ponad 10 
metrów do 15 metrów niniejszy ustęp 
stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.
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Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek ten powinien być zgodny z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2010 r. 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29.9.2008 r. ustanawiającego wspólnotowy 
system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich 
powstrzymywania i eliminowania, głównie z postanowieniami art. 3 ust. b, c i k, w przypadku 
których rejestracja, dane dotyczące połowów i monitorowanie działalności połowowej na 
ograniczonych obszarach powinno być oceniane dzięki kontroli satelitarnej.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 stosuje się do wspólnotowych 
statków rybackich o długości całkowitej od 
ponad 15 do 24 metrów – począwszy od 
dnia 1 lipca 2011 r., a do wspólnotowych 
statków rybackich o długości całkowitej od 
ponad 10 do 15 metrów – począwszy od 
dnia 1 stycznia 2012 r. Statki wspólnotowe 
o długości całkowitej do 15 metrów mogą 
być zwolnione z wymogów ustępu 1, 
jeżeli:

2. Ustęp 1 stosuje się do wspólnotowych 
statków rybackich o długości całkowitej 
przekraczającej 10 metrów począwszy od 
dnia 1 stycznia 2010 r.  Statki 
wspólnotowe o długości całkowitej do 15 
metrów mogą być zwolnione z wymogów 
ustępu 1, jeżeli:

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek ten powinien być zgodny z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2010 r. 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29.9.2008 r. ustanawiającego wspólnotowy 
system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich 
powstrzymywania i eliminowania, głównie z postanowieniami art. 3 ust. b, w przypadku 
których rejestracja i dane dotyczące połowów powinny być dostępne i przekazywane za 
pomocą sprzętu satelitarnego.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ustęp 2 stosuje się do wspólnotowych 
statków rybackich o długości całkowitej od 
ponad 15 do 24 metrów – począwszy od 
dnia 1 lipca 2011 r., a do wspólnotowych 
statków rybackich o długości całkowitej od 
ponad 10 do 15 metrów – począwszy od 
dnia 1 stycznia 2012 r. Statki wspólnotowe 
o długości całkowitej do 15 metrów mogą 
być zwolnione ze stosowania przepisów 
ust. 2, jeżeli:

4. Ustęp 2 stosuje się do wspólnotowych 
statków rybackich o długości całkowitej 
przekraczającej 10 metrów począwszy od 
dnia 1 stycznia 2012 r.  Statki 
wspólnotowe o długości całkowitej do 15 
metrów mogą być zwolnione ze stosowania 
przepisów ust. 2, jeżeli:

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2010 r. rozporządzenia Rady (WE) nr 
1005/2008 z dnia 29.9.2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania 
nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i 
eliminowania, a także z postanowieniami niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do art. 9 i 
15 dotyczących obowiązku przekazywania danych na temat połowów.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie gwarantują, że 
operatorzy uznani za winnych poważnego 
naruszenia przepisów wspólnej polityki 
rybołówstwa będą wykluczeni z 
możliwości skorzystania z Europejskiego 
Funduszu Rybackiego, umów o 
partnerstwie w sprawie połowów lub innej 
pomocy publicznej.

Or. en



PA\761747PL.doc 7/7 PE418.191v01-00

PL

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 45 ust. 7 rozporządzenia 1005/2008 Rady, gdzie czasowy lub stały zakaz 
korzystania z pomocy publicznej lub wspólnotowej jest przewidziany jako ewentualna kara, 
jaką można zastosować, uwarunkowanie finansowania publicznego poszanowaniem 
przepisów będzie stanowiło zachętę dla podmiotów gospodarczych do stosowania się do 
przepisów wspólnej polityki rybołówstwa oraz przyczyni się do stworzenia równych 
warunków konkurencji, a także zagwarantowania, że pomoc publiczna nie wspiera 
nielegalnej działalności.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja ustala wskaźniki wykonania 
oraz zachęty finansowe jako podstawę 
systemu nagród dla tych państw 
członkowskich, które w pełni przestrzegają 
przepisów dotyczących ochrony, kontroli i 
egzekwowania wspólnej polityki 
rybołówstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Można by przewidzieć środki w celu nagradzania tych państw członkowskich, które posiadają 
skuteczne systemy kontroli poprzez zapewnienie im preferencyjnego dostępu do zasobów. 
Wkład finansowy Wspólnoty skierowany do programów kontroli połowów państw 
członkowskich mógłby zostać wykorzystany do nagradzania państw członkowskich 
posiadających skuteczne systemy kontroli.
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