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10.1.2018 A8-0381/307 

Predlog spremembe  307 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Prepovedati bi bilo treba nekatera 

škodljiva ribolovna orodja ali metode, ki 

uporabljajo eksplozive, strupene snovi, 

snovi za omamljanje, električni tok, 

pnevmatska kladiva ali druge perkusijske 

naprave; vlečno opremo in grabilce za 

nabiranje rdečih koral ali drugih vrst koral 

ali koralam podobnih organizmov in 

nekatere podvodne puške, razen v 

posebnem primeru vlečne mreže z 

električnim tokom, ki se lahko uporablja 

pod nekaterimi strogo določenimi pogoji. 

(11) Prepovedati bi bilo treba nekatera 

škodljiva ribolovna orodja ali metode, ki 

uporabljajo eksplozive, strupene snovi, 

snovi za omamljanje, električni tok, 

pnevmatska kladiva ali druge perkusijske 

naprave; vlečno opremo in grabilce za 

nabiranje rdečih koral ali drugih vrst koral 

ali koralam podobnih organizmov in 

nekatere podvodne puške, ki bi morale biti 

prepovedane. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Električno praznjenje ni selektivno in omamlja vse vrste v bližini brez razlikovanja, tudi 

mlade ribe. Ribiči na severu Francije so opazili, da so se zaradi ladij, ki so opremljene z 

vlečno mrežo z električnim tokom, nevarno zmanjšali staleži morskega lista na območjih, kjer 

to vrsto lovijo. 
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10.1.2018 A8-0381/308 

Predlog spremembe  308 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 32 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Na podlagi znanstvene ocene 

učinkov inovativnih orodij, ki jih oceni 

STECF, bi se lahko v skupna priporočila 

regionalnih skupin držav članic vključila 

možnost uporabe takih orodij ali razširitev 

na uporabo novih orodij, kot je vlečna 

mreža z električnim tokom. Uporaba 

inovativnih ribolovnih orodij ne bi smela 

biti dovoljena, če znanstvena ocena 

pokaže, da bo njihova uporaba negativno 

vplivala na občutljive habitate in neciljne 

vrste. 

(32) Na podlagi znanstvene ocene 

učinkov inovativnih orodij, ki jih oceni 

STECF, bi se lahko v skupna priporočila 

regionalnih skupin držav članic vključila 

možnost uporabe takih orodij ali razširitev 

na uporabo novih orodij, z izjemo vlečnih 

mrež z električnim tokom, ki bi morale biti 

prepovedane. Uporaba inovativnih 

ribolovnih orodij ne bi smela biti 

dovoljena, če znanstvena ocena pokaže, da 

bo njihova uporaba negativno vplivala na 

občutljive habitate in neciljne vrste. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Električno praznjenje ni selektivno in omamlja vse vrste v bližini brez razlikovanja, tudi 

mlade ribe. Ribiči na severu Francije so opazili, da so se zaradi ladij, ki so opremljene z 

vlečno mrežo z električnim tokom, nevarno zmanjšali staleži morskega lista na območjih, kjer 

to vrsto lovijo. 
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10.1.2018 A8-0381/309 

Predlog spremembe  309 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 39 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(39) Da se zagotovijo enotni pogoji za 

izvajanje določb te uredbe glede določitve 

specifikacije za naprave za zmanjšanje 

obrabe in trganja ter okrepitev ali omejitev 

pobega ulova v sprednjem delu vlečnega 

orodja; opredelijo specifikacije za 

selektivne naprave, pritrjene na 

opredeljeno osnovno orodje; opredelijo 

specifikacije za vlečne mreže z električnim 

tokom; opredelijo omejitve glede 

konstrukcije ter ukrepi za nadzor in 

spremljanje, ki jih sprejme država članice 

zastave; opredelijo pravila za: ukrepe za 

nadzor in spremljanje, ki jih sprejme 

država članica zastave, kadar se uporablja 

mirujoče orodje na globini med 200 in 600 

metri, opredelijo podrobna pravila za 

ukrepe nadzora in spremljanja, ki jih je 

treba sprejeti za nekatera zaprta ali 

omejena območja; in opredelijo podrobna 

pravila o lastnostih signalizacije in uporabe 

naprav, ki se uporabljajo za odvračanje 

kitov in delfinov od mirujočih mrež, in 

metode za zmanjšanje prilova morskih ptic 

in morskih plazilcev, bi bilo treba 

izvedbena pooblastila prenesti na 

Komisijo. Ta pooblastila bi bilo treba 

izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 

182/2011 Evropskega parlamenta in 

(39) Da se zagotovijo enotni pogoji za 

izvajanje določb te uredbe glede določitve 

specifikacije za naprave za zmanjšanje 

obrabe in trganja ter okrepitev ali omejitev 

pobega ulova v sprednjem delu vlečnega 

orodja; opredelijo specifikacije za 

selektivne naprave, pritrjene na 

opredeljeno osnovno orodje; prepove 

uporaba vlečnih mrež z električnim 

tokom; opredelijo omejitve glede 

konstrukcije ter ukrepi za nadzor in 

spremljanje, ki jih sprejme država članice 

zastave; opredelijo pravila za: ukrepe za 

nadzor in spremljanje, ki jih sprejme 

država članica zastave, kadar se uporablja 

mirujoče orodje na globini med 200 in 600 

metri, opredelijo podrobna pravila za 

ukrepe nadzora in spremljanja, ki jih je 

treba sprejeti za nekatera zaprta ali 

omejena območja; in opredelijo podrobna 

pravila o lastnostih signalizacije in uporabe 

naprav, ki se uporabljajo za odvračanje 

kitov in delfinov od mirujočih mrež, in 

metode za zmanjšanje prilova morskih ptic 

in morskih plazilcev, bi bilo treba 

izvedbena pooblastila prenesti na 

Komisijo. Ta pooblastila bi bilo treba 

izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 

182/2011 Evropskega parlamenta in 
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Sveta22.  Sveta22. 

__________________ __________________ 

22 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 

2011 o določitvi splošnih pravil in načel, 

na podlagi katerih države članice nadzirajo 

izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije 

(UL L 55, 28.2.2011, str. 13). 

22 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 

2011 o določitvi splošnih pravil in načel, 

na podlagi katerih države članice nadzirajo 

izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije 

(UL L 55, 28.2.2011, str. 13). 

Or. fr 

Obrazložitev 

Električno praznjenje ni selektivno in omamlja vse vrste v bližini brez razlikovanja, tudi 

mlade ribe. Ribiči na severu Francije so opazili, da so se zaradi ladij, ki so opremljene z 

vlečno mrežo z električnim tokom, nevarno zmanjšali staleži morskega lista na območjih, kjer 

to vrsto lovijo. 
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10.1.2018 A8-0381/310 

Predlog spremembe  310 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – točka 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) „vlečna mreža z električnim 

tokom“ pomeni ribolovno tehniko, ki za 

ribolov uporablja električno polje. Vlečna 

mreža z električnim tokom ima več 

elektrod, pritrjenih na orodje v smeri vleke, 

ki oddajajo kratke električne impulze; 

(16) „vlečna mreža z električnim 

tokom“ pomeni prepovedano ribolovno 

tehniko, ki za ribolov uporablja električno 

polje. Vlečna mreža z električnim tokom 

ima več elektrod, pritrjenih na orodje v 

smeri vleke, ki oddajajo kratke električne 

impulze; 

Or. fr 

Obrazložitev 

Električno praznjenje ni selektivno in omamlja vse vrste v bližini brez razlikovanja, tudi 

mlade ribe. Ribiči na severu Francije so opazili, da so se zaradi ladij, ki so opremljene z 

vlečno mrežo z električnim tokom, nevarno zmanjšali staleži morskega lista na območjih, kjer 

to vrsto lovijo.
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10.1.2018 A8-0381/311 

Predlog spremembe  311 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) električni tok, razen uporabe 

vlečne mreže z električnim tokom, kakor je 

določeno v členu 24 in delu E Priloge V; 

(b) električni tok, vključno z uporabo 

vlečne mreže z električnim tokom, kakor je 

določeno v členu 24 in delu E Priloge V; 

Or. fr 

Obrazložitev 

Električno praznjenje ni selektivno in omamlja vse vrste v bližini brez razlikovanja, tudi 

mlade ribe. Ribiči na severu Francije so opazili, da so se zaradi ladij, ki so opremljene z 

vlečno mrežo z električnim tokom, nevarno zmanjšali staleži morskega lista na območjih, kjer 

to vrsto lovijo. 
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10.1.2018 A8-0381/312 

Predlog spremembe  312 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Predlog uredbe 

Člen 24 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ko države članice predložijo 

skupna priporočila v skladu s členom 19, 

da se v določenem morskem bazenu 

omogoči ali razširi uporaba inovativnih 

ribolovnih orodij, vključno z vlečnimi 

mrežami z električnim tokom, kot je 

opisano v delu E Priloge V, predložijo 

oceno verjetnega vpliva uporabe teh orodij 

na ciljne vrste ter na občutljive vrste in 

habitate. 

1. Ko države članice predložijo 

skupna priporočila v skladu s členom 19, 

da se v določenem morskem bazenu 

omogoči ali razširi uporaba inovativnih 

ribolovnih orodij, z izjemo vlečnih mrež z 

električnim tokom, ki so še naprej 

prepovedane, kot je opisano v delu E 

Priloge V, predložijo oceno verjetnega 

vpliva uporabe teh orodij na ciljne vrste ter 

na občutljive vrste in habitate. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Električno praznjenje ni selektivno in omamlja vse vrste v bližini brez razlikovanja, tudi 

mlade ribe. Ribiči na severu Francije so opazili, da so se zaradi ladij, ki so opremljene z 

vlečno mrežo z električnim tokom, nevarno zmanjšali staleži morskega lista na območjih, kjer 

to vrsto lovijo. 
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10.1.2018 A8-0381/313 

Predlog spremembe  313 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Predlog uredbe 

Priloga V – Del B – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za Severno morje in Skagerrak/Kattegat 

veljajo naslednje velikosti mrežnega očesa 

vreče: 

Za Severno morje in Skagerrak/Kattegat 

veljajo naslednje velikosti mrežnega očesa 

vreče, z izjemo ribolova z vlečnimi 

mrežami z električnim tokom, ki je še 

naprej prepovedan. 

Or. fr 

Obrazložitev 

Električno praznjenje ni selektivno in omamlja vse vrste v bližini brez razlikovanja, tudi 

mlade ribe. Ribiči na severu Francije so opazili, da so se zaradi ladij, ki so opremljene z 

vlečno mrežo z električnim tokom, nevarno zmanjšali staleži morskega lista na območjih, kjer 

to vrsto lovijo. 
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10.1.2018 A8-0381/314 

Predlog spremembe  314 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Predlog uredbe 

Priloga V – Del E – podnaslov 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Uporaba vlečnih mrež z električnim tokom 

v razdelkih ICES IVb in IVc 

črtano 

Or. fr 

Obrazložitev 

Električno praznjenje ni selektivno in omamlja vse vrste v bližini brez razlikovanja, tudi 

mlade ribe. Ribiči na severu Francije so opazili, da so se zaradi ladij, ki so opremljene z 

vlečno mrežo z električnim tokom, nevarno zmanjšali staleži morskega lista na območjih, kjer 

to vrsto lovijo. 
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10.1.2018 A8-0381/315 

Predlog spremembe  315 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Predlog uredbe 

Priloga V – Del E – podnaslov 1 – alinea 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Z odstopanjem od člena 13 se ribolov z 

vlečno mrežo z električnim tokom dovoli v 

razdelkih ICES IVb in IVc pod pogoji, 

opredeljenimi v skladu z drugo alineo 

odstavka 1 člena 27 te uredbe glede 

značilnosti uporabljenega toka ter 

ukrepov nadzora in spremljanja, južno od 

loksodrome, ki povezuje naslednje točke, 

pri čemer se za njihovo določitev 

uporablja koordinatni sistem WGS84: 

črtano 

- točko na vzhodni obali Združenega 

kraljestva na zemljepisni širini 55° S, 

 

- vzhodno do zemljepisne širine 55° 

S, zemljepisne dolžine 5° V, 

 

- severno od zemljepisne širine 56° 

S, 

 

- vzhodno do točke na zahodni obali 

Danske na zemljepisni širini 56° S. 

 

Or. fr 

Obrazložitev 

Električno praznjenje ni selektivno in omamlja vse vrste v bližini brez razlikovanja, tudi 

mlade ribe. Ribiči na severu Francije so opazili, da so se zaradi ladij, ki so opremljene z 

vlečno mrežo z električnim tokom, nevarno zmanjšali staleži morskega lista na območjih, kjer 

to vrsto lovijo. 
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