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PRZEWODNICZĄCA· 

Aşweîzka Pomaska 

Warszawą, dnia 9 tipca 2014 r, 

SianowBf Pan 
José Manuel Birro» 
Pneweiiiicişef 
tomisti iiiroşelsWel 

Szamwn^Púnie PmeweśnicżĘcy, 

w mląaenlu pnesyfâm opinię loiulsjíde Spraw Unii 'Europejskiej Sejmu RP nr 51 

w spswiê wrtioste; d&tyczqcegø rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rody 

usmaawioIsiœgo mkēi połowów í ölpfen øawmkf zmi.mto¡qcego rozporządzenie Rady 

(WE) nr 850/98. (WE) nr 812/2004, (WĘ ПГ21В7/2Ш i (W£ļ nr J967/2006 erai ucħyiefqce 

тжрогщ0шн» Řady.(WB) ar 894/9? iCOM(2014} 265 wersjo ostateczna), przyjętą na 2S2 

posiedzeniu Komisji w dniu 25 czerwca 2034 r. 

Z wyrmämt.smtmku, 



Of Ilit lir Sl 

Ėoiaisp ile Spruw Ilei Eatopçftfcíçf Šefi* R«ci}|M»peiteļ Polskiej 

шшпгтк 

Vete ta ффщпфо rt«р«Я1|Лшии* Р«1»м«1и liiref φϋβρ> i Rady 

ustima« iajifeego /ukaz puhm (m i u/vriem pla« aie, /niieniajųccL-o rtvļHuvad/erm Ratly 

nehy lu ją«.* ro/pyr/.ifii/enk· R;id> fWl-j m 844/97 (< OV1(2Ūl4į 265 ners j a ostateczna) 

pr/yjfia «a 2b2 posiedzeniu w dni« 25 czerwca 2014 r. 

1. Popiera stanowisko Rządu R P u sprawie proiekltt usiaiuwiauecjzu ,akaz pot«»чии 

z użyciem píawnie (COMi2<í¡4í 265 wersja »».staicc/nah w klón »í R/ąd RF ogólnie popiera 

ргорол cjç Komisji Europejskiej w -prawie w pumad/enia pel negu zakazu zabierania ш 

poklad Hib stosowania wszelkich phi w nie od dnia I styczniu 2»1 5 r, 

2. Podkreśla konieczność uranów ionia jednolitej tlefuiicji plawnfc>f jednak bei. rozsiermala 

zakazu na narzędzia tiine »i/ piim nice, ponieważ: 

- zaproponowana pr/ez K<>misjv Глнорер.ка definicja ..pla\\n!e>". w części dv?\c/acei 

urzad/eň ograniczających dr> tomanu. nm/ędzU nadmiernie rozszerza zakres pojęciu 

„plawmca", obejmując sieci zuko;wie/one w dnie, czyli nie unoszące sic swobodnie. które nie 

mąją charakteru plawtiiey, Wskazane Iw loin zastosowanie definicji w wersji obowiązującej 

obecnie w rozporządzeniu Rath 812 20U4 i uniknięcie prob kwalifikowania ..zakotwiczenia 

sieci" jako sm.w\\an\ch w pławnieach urządzeń swbHl/.ui.|c\ch lub ograiiicząjącyeli 

Éry:!»«®. 

- przedstawiona przez Komisję ľ.uropejska nowa definicja plawnte nadmiernie rozszerza to 

pojęcie na inne narzędzia połowowe - narzędzia kotwiczone, posiadające przytwierdzenie do 

dna. Ö narzędziu dryfującym możemy nu.u ič wyłącznie gdy możliwe jest jeeo swobodne 

przemieszczanie się np. wskutek działania w iau·» lub prąd u. zas w przypadku częściowo 

zakotwiczonych sieci nie ma mowy o swobodnym pizemieszezatmi się narzędzia. 

- szczególnie szkodliwe może h\\ dia ryhobwstwa pwybrzeżneeo obiçeie zakazani 

nśebędącyeh piawmcamt -deci skrze k *w vrh knwic/oiweh / jcdaeęo konca, satirou.ime! t 

przez polskich rybaków pr/>br/i.vnycn. w szc ze gobiose t na Zatoce Puckiej. Wprowadzenie 

zakazu Шш-wanía røffel bjtwfetwy^lï fOMS, iMiiiycħ niekiedy poioc amie 

pólpfan meami ) przez «obkich rybaków huhu-kieli spowodmva!ob\ negan-w ne skutki 



gOšíXMÍlifc« dla. tekita# spcitecsiofci lego regionu oraz dodatkowe obciążenie 

arfrøiais&apMne, 

- nakvy podkreślić, zc Obwiązujący od rakti 20ÖI całkowity zakaż stesomaiiia pławnic 

w u odach Mor/a Bulīvckiegu, iwyaływnie v\pł>iv.|l na .чекюг rybacki. Rybacy suadfi jedno 

Z podsnmnwjdi nar/.ęd/i ilu prMwõu j\K fo¡>osi(t\\ai>ch ι dodaskown /?гщлд,-ш Aliali đo 
* 

żalftip wprowadzi» 'zákazu stosowania pławnic 

Agnieszka Pómaska 


