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Odnowa zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w
Morzu Śródziemnym *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wieloletni plan odnowy zasobów tuńczyka błę-
kitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (COM(2007)0169 —

C6-0110/2007 — 2007/0058(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0169),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0110/2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0408/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przy-
jętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne
wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1

Artykuł 3 a (nowy)

Artykuł 3a

Co najmniej miesiąc przed przesłaniem Komisji wykazów stat-
ków i tonarów, o których mowa w art. 12 i 13, państwa człon-
kowskie przekazują Komisji drogą elektroniczną plan poło-
wów, w którym wskażą liczbę statków i tonarów
w odniesieniu do których zamierzają zwrócić się o zezwolenia
na połowy, wraz z informacjami dotyczącymi przewidywanego
nakładu połowowego.

Każde państwo członkowskie zapewnia, aby liczba statków
i tonarów objętych planem połowów była proporcjonalna do
kwot tuńczyka błękitnopłetwego, jakimi dysponuje dane pań-
stwo członkowskie.
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Poprawka 2
Artykuł 4 ustęp 1

Każde państwo członkowskie może przydzielić przysługującą
mu kwotę tuńczyka błękitnopłetwego statkom rybackim pływa-
jącym pod jego banderą i zarejestrowanym przez siebie tona-
rom, które mają pozwolenie na prowadzenie czynnych poło-
wów tuńczyka błękitnopłetwego.

1. Każde państwo członkowskie może przydzielić przysługu-
jącą mu kwotę tuńczyka błękitnopłetwego statkom rybackim
pływającym pod jego banderą i zarejestrowanym przez siebie
tonarom, które mają pozwolenie na prowadzenie czynnych
połowów tuńczyka błękitnopłetwego i zostały objęte planem
połowów, o którym mowa w art. 3a.

Poprawka 3
Artykuł 4 ustęp 2 a (nowy)

2a. Każde państwo członkowskie podejmuje niezbędne dzia-
łania dla zapewnienia, aby jego zdolności tuczeniowe
i hodowlane były spójne z TAC tuńczyka błekitnopłetwego we
wschodnim Atlantyku oraz w Morzu Śródziemnym.

Poprawka 4
Artykuł 5 ustęp 1

1. Zakazuje się połowów tuńczyka błękitnopłetwego we
wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym przez duże
statki o długości ponad 24 m, poławiające gatunki pelagiczne
taklami oceanicznymi, w okresie od dnia 1 czerwca do dnia
31 grudnia, z wyjątkiem obszaru wyznaczonego przez współ-
rzędne geograficzne 10°W oraz 42°N.

1. Zakazuje się połowów tuńczyka błękitnopłetwego we
wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym przez duże
statki o długości ponad 24 m, poławiające gatunki pelagiczne
taklami oceanicznymi, w okresie od dnia 1 czerwca do dnia
31 grudnia.

Poprawka 5
Artykuł 5 ustęp 4 a (nowy)

(4a) Rekompensaty pieniężne z Europejskiego Funduszu
Rybackiego wypłacane są rybakom (personelowi pokładowemu
i armatorom) w okresach zakazu połowów, zgodnie z celami
planów odnowy przewidzianych w art. 5 rozporządzenia (WE)
nr 2371/2002.

Poprawka 6
Artykuł 7 ustęp 2

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 i bez uszczerbku dla
art. 10 minimalna wielkość tuńczyka błękitnopłetwego (Thun-
nus thynnus) wynosząca 8 kg ma zastosowanie do następują-
cych tuńczyków błękitnopłetwych:

skreślony

a) tuńczyk błękitnopłetwy złowiony we wschodnim Atlan-
tyku przez statki do połowu tuńczyków wędami ręcznymi,
statki do połowu wędami holowanymi i trawlery do poło-
wów pelagicznych;

b) tuńczyk błękitnopłetwy złowiony w Morzu Adriatyckim
do celów hodowlanych.

Poprawka 7
Artykuł 12 ustęp 1 akapit pierwszy a (nowy)

Liczba statków umieszczonych w wykazie odpowiada warun-
kom i przewidywanemu nakładowi połowów, o których mowa
w planie połowów przewidzianym w art. 3a.
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Poprawka 8
Artykuł 13 ustęp 1 akapit pierwszy a (nowy)

Liczba tonarów umieszczonych w wykazie odpowiada warun-
kom i przewidywanemu nakładowi połowów, o których mowa
w planie połowów przewidzianym w art. 3a.

Poprawka 9
Artykuł 17 ustęp 5 a (nowy)

5a. Komisja zapewnia, aby połowy tuńczyka błękitnopłet-
wego zostały niezwłocznie przerwane w tych państwach człon-
kowskich, które nie dotrzymują terminu na przekazanie infor-
macji określonego w ust. 5.

Poprawka 10
Artykuł 21 ustęp 2 a (nowy)

2a. Na podstawie danych dotyczących połowów, dostarczo-
nych przez tonary i jako źródło informacji istotne dla monito-
rowania tuńczyka błękitnopłetwego, Komisja we współpracy
z Sekretariatem ICCAT opracowuje plan remontu tonarów na
Atlantyku oraz ponownego wykorzystania tonarów, które
zaprzestały działalności na Morzu Śródziemnym.

Poprawka 11
Artykuł 24 ustęp 4 a (nowy)

4a. Państwa członkowskie współpracują ze sobą w celu
zharmonizowania przepisów w zakresie środków wykona-
wczych dotyczących statków pływających pod ich banderą, co
do których stwierdzono, iż nie spełniają wymogów wynikają-
cych z niniejszego rozporządzenia.

P6_TA(2007)0533

Europejski interes: sukces w dobie globalizacji

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie europejskiego interesu:
osiąganie sukcesu w dobie globalizacji

Parlament Europejski,

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie sytuacji gospodarki europejskiej:
sprawozdanie przygotowawcze na temat ogólnych wytycznych dla polityki gospodarczej na rok
2007 (1),

— uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Interes Europy: Sukces w dobie globalizacji”
(COM(2007)0581),

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0051.
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