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10.1.2018 A8-0381/316 

Predlog spremembe  316 

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 – preglednica 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Velikos

t 

mrežne

ga 

očesa 

vreče 

Geografska 

območja 

Pogoji 

Vsaj 

120 
mm 

Celotno 

območje 

Ni pogojev 

Vsaj 80 

mm 

Celotno 

območje 

Usmerjeni ribolov 

Nephrops 

norvegicus ali 

vrst, za katere ne 

veljajo omejitve 

ulova. Pritrjena 

mora biti ploskev 

s kvadratastimi 

mrežnimi očesi 

velikosti najmanj 

120 mm ali 

izločevalna 

rešetka s 35 mm 

razdalje med 

prečkami ali 

enakovredna 

selektivna 

naprava. 

Vsaj 80 Razdelek Usmerjeni ribolov 

Velikos

t 

mrežne

ga 

očesa 

vreče 

Geografska 

območja 

Pogoji 

Vsaj 

100 
mm 

Celotno 

območje 

Ni pogojev 

Vsaj 80 

mm 

Celotno 

območje 

Usmerjeni ribolov 

Nephrops 

norvegicus ali 

vrst, za katere ne 

veljajo omejitve 

ulova. Pritrdi se 

ploskev s 

kvadratastimi 

mrežnimi očesi 

velikosti najmanj 

120 mm ali 

izločevalna 

rešetka z največ 

35 mm razdalje 

med prečkami ali 

enakovredna 

selektivna naprava 

Vsaj 80 Razdelek 

ICES IVb in 

Usmerjeni ribolov 

morskega lista (15 
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mm ICES IVb 

južno od 

54°30′S in 

razdelek ICES 

IVc 

morskega lista z 

vlečnimi mrežami 

z gredjo ali 

[vlečnimi 

mrežami z 

električnim 

tokom]. V zgornji 

polovici 

sprednjega dela 

mreže mora biti 

pritrjena ploskev 

z velikostjo 

mrežnega očesa 

najmanj 180 mm.  

Vsaj 

32mm 

Celotno 

območje 

Usmerjeni ribolov 

Pandalus borealis. 

Pritrjena mora 

biti izločevalna 

rešetka z najmanj 

19 mm razdalje 

med prečkami ali 

enakovredna 

selektivna 

naprava. 

Vsaj 16 

mm 

Celotno 

območje 

Usmerjeni ribolov 

malih pelagičnih 

vrst 

Usmerjeni ribolov 

norveškega 

moliča. Za ribolov 

norveškega 

moliča mora biti 

pritrjena 
izločevalna 

rešetka z 22 mm 

razdalje med 

prečkami. 

Usmerjeni ribolov 

Crangon crangon. 

Pritrjena mora 

biti izločevalna 

rešetka, sejalna 

mreža ali 

mm razdelek ICES 

IVc 

% ulova) z 

vlečnimi mrežami 

z gredjo ali 

[vlečnimi 

mrežami z 

električnim 

tokom]. V zgornji 

polovici 

sprednjega dela 

mreže se pritrdi 

ploskev z 

velikostjo 

mrežnega očesa 

najmanj 180 mm. 

Usmerjeni ribolov 

mola, skuše in 

vrst, za katere ne 

veljajo omejitve 

ulova (skupaj 50 

% ulova). Pritrdi 

se ploskev s 

kvadratastimi 

mrežnimi očesi 

velikosti najmanj 

80 mm 

Vsaj 32 

mm 

Celotno 

območje 

Usmerjeni ribolov 

Pandalus borealis. 

Pritrdi se 
izločevalna 

rešetka z najmanj 

19 mm razdalje 

med prečkami ali 

enakovredna 

selektivna naprava 

Vsaj 16 

mm 

Celotno 

območje 

Usmerjeni ribolov 

malih pelagičnih 

vrst 

Usmerjeni ribolov 

norveškega 

moliča. Za ribolov 

norveškega 

moliča se pritrdi 

izločevalna 
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enakovredna 

selektivna 

naprava. 

Manj 

kot 16 

mm 

Celotno 

območje 

Usmerjeni ribolov 

prave peščenke 

 

rešetka z 22 mm 

razdalje med 

prečkami. 

Usmerjeni ribolov 

Crangon crangon. 

Pritrdi se 
izločevalna 

rešetka, sejalna 

mreža ali 

enakovredna 

selektivna naprava 

Manj 

kot 16 

mm 

Celotno 

območje 

Usmerjeni ribolov 

prave peščenke 

 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/317 

Predlog spremembe  317 

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 2 – preglednica 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Velikost 

mrežneg

a očesa  

Geografska 

območja  

Pogoji 

Vsaj 

120 mm  

Celotno 

območje 

Ni pogojev  

Vsaj 

100 mm 

Celotno 

območje 

Usmerjeni ribolov 

morskega lista ali 

vrst, za katere ne 

veljajo omejitve 

ulova 

Vsaj 50 

mm  

Celotno 

območje 

Usmerjeni ribolov 

malih pelagičnih 

vrst  
 

Velikost 

mrežneg

a očesa 

Geografska 

območja 

Pogoji 

Vsaj 

120 mm 

Celotno 

območje 

Ni pogojev 

Vsaj 90 

mm 

Celotno 

območje 

Usmerjeni ribolov 

bokoplute (50 % 

ulova) ali vrst, za 

katere ne veljajo 

omejitve ulova 

(50 % ulova) 

Vsaj 50 

mm 

Celotno 

območje 

Usmerjeni ribolov 

malih pelagičnih 

vrst 
 

Or. en 



 

AM\1143180SL.docx  PE614.331v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

10.1.2018 A8-0381/318 

Predlog spremembe  318 

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 VI – del B – odstavek 1 – preglednica 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Velikos

t 

mrežne

ga 

očesa 

vreče 

Geografska 

območja 

Pogoji 

Vsaj 

120 

mm 

Celotno 

območje 

Ni pogojev 

Vsaj 

100 
mm 

Celotno 

območje 

Usmerjeni ribolov 

osliča ali mola. 

Pritrjena mora 

biti ploskev s 

kvadratastimi 

mrežnimi očesi 

velikosti 100 mm.  

Vsaj 80 

mm 

Celotno 

območje 

Usmerjeni ribolov 

Nephrops 

norvegicus ali vrst, 

za katere ne 

veljajo omejitve 

ulova Pritrjena 

mora biti ploskev 

s kvadratastimi 

mrežnimi očesi 

velikosti najmanj 

120 mm ali 

Velikos

t 

mrežne

ga 

očesa 

vreče 

Geografska 

območja 

Pogoji 

Vsaj 

120 

mm 

Celotno 

območje 

Ni pogojev 

Vsaj 80 

mm 
Razdelek 

ICES VII 

Usmerjeni ribolov 

osliča, krilatega 

romba in morske 

spake (skupaj 50 

% ulova) ali mola 

(50 % ulova). 

Pritrdi se ploskev 

s kvadratastimi 

mrežnimi očesi 

velikosti 80 mm 

[ali enakovredna 

selektivna 

naprava]. 

Usmerjeni ribolov 

bokoplute (30 % 

ulova) z vlečno 

mrežo s 

širilkami1a ali vrst, 
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izločevalna rešetka 

s 35 mm razdalje 

med prečkami ali 

enakovredna 

selektivna 

naprava. 
 

za katere ne 

veljajo omejitve 

ulova (50 % 

ulova). Pritrdi se 

ploskev s 

kvadratastimi 

mrežnimi očesi 

velikosti vsaj 80 

mm [ali 

enakovredna 

selektivna 

naprava] 

Vsaj 80 

mm 

Celotno 

območje 

Usmerjeni ribolov 

Nephrops 

norvegicus ali vrst, 

za katere ne 

veljajo omejitve 

ulova. Pritrdi se 

ploskev s 

kvadratastimi 

mrežnimi očesi 

velikosti najmanj 

120 mm ali 

izločevalna rešetka 

z največ 35 mm 

razdalje med 

prečkami ali 

enakovredna 

selektivna naprava 

Vsaj 80 

mm 

Razdelki 

ICES VIIa, b, 

d, e, h in j 

Usmerjeni ribolov 

morskega lista z 

vlečnimi mrežami 

z gredjo. V zgornji 

polovici 

sprednjega dela 

mreže se pritrdi 

ploskev z 

velikostjo 

mrežnega očesa 

najmanj 180 mm 

Vsaj 80 

mm 

Podrazdelka 

ICES VIId in 

e 

Usmerjeni ribolov 

mola, skuše ali 

vrst, za katere ne 

veljajo omejitve 
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ulova (skupaj 50 

%) 

Vsaj 16 

mm 

Celotno 

območje 

Usmerjeni ribolov 

malih pelagičnih 

vrst 
 

 _____________ 

 1a Plovilom je prepovedana uporaba 

kakršnih koli vlečnih mrež z gredjo z 

velikostjo mrežnih očes med 32 in 99 mm 

severno od črte, ki povezuje naslednje 

točke: točko na zemljepisni širini 55oS na 

vzhodni obali Združenega kraljestva, nato 

vzhodno do zemljepisne širine 55o, 

zemljepisne dolžine 5oV, nato severno do 

zemljepisne širine 56oS in vzhodno do 

točke na zemljepisni širini 56°S na 

zahodni obali Danske. Prepovedana je 

uporaba kakršnih koli vlečnih mrež z 

gredjo z velikostjo mrežnih očes med 32 in 

119 mm v razdelku ICES IIa in v delu 

podobmočja ICES IV severno od 56°00′S. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/319 

Predlog spremembe  319 

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 VI – del B – odstavek 2 – preglednica 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Velikost 

mrežneg

a očesa 

Geografska 

območja 

Pogoji 

Vsaj 120 

mm1 

Celotno 

območje 

Ni pogojev 

Vsaj 100 

mm  

Celotno 

območje 

Usmerjeni 

ribolov 

morskega lista 
ali vrst, za katere 

ne veljajo 

omejitve ulova 

Vsaj 50 

mm 

Celotno 

območje 

Usmerjeni 

ribolov malih 

pelagičnih vrst 
 

Velikost 

mrežneg

a očesa 

Geografska 

območja 

Pogoji 

Vsaj 120 

mm1 

Celotno 

območje 

Ni pogojev 

Vsaj 100 

mm1a 

Celotno 

območje 

Usmerjeni 

ribolov 

bokoplute (50 % 

ulova) ali vrst, za 

katere ne veljajo 

omejitve ulova 

(50 % ulova) 

Usmerjeni 

ribolov vahnje, 

mola, limande in 

brancina (70 % 

ulova) 

Vsaj 50 

mm 

Celotno 

območje 

Usmerjeni 

ribolov malih 

pelagičnih vrst 
 

 ____________ 

 

 1a V razdelku ICES VIId se uporablja 

velikost mrežnega očesa 90 mm. 
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Or. en 

 

 


