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11.1.2018 A8-0381/320 

Predlog spremembe  320 

Gabriel Mato 

v imenu skupine PPE 

 

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 10 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Ne glede na odstavek 1 je v 

Baltskem morju prepovedano imeti na 

krovu ali uporabljati viseče mreže. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Prepoved uporabe visečih mrež v Baltskem morju velja, da se prepreči naključni ulov 

delfinov. Na Poljskem so objavili znanstvena poročila, po katerih v visečih mrežah ni 

naključnega ulova delfinov. 
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11.1.2018 A8-0381/321 

Predlog spremembe  321 

Gabriel Mato 

v imenu skupine PPE 

 

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 10 – odstavek 4 – alinea 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– morskih psov naslednjih vrst ali 

družin: Hexanchus griseus; Cetorhinus 

maximus; vseh vrst iz družin Alopiidae; 

Carcharhinidae; Sphymidae; Isuridae; 

Lamnidae. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Določba je predvidena zgolj za Sredozemsko morje, zato je ne bi smeli posplošiti za druge 

morske bazene. 
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11.1.2018 A8-0381/322 

Predlog spremembe  322 

Gabriel Mato 

v imenu skupine PPE 

 

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 – tabela – vrstica 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija  

Vsaj 80 mm Razdelek ICES IVb južno 

od 54°30′S in razdelek 

ICES IVc 

Usmerjeni ribolov 

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. 

Predlog spremembe  

Vsaj 80 mm Razdelka ICES IVb in 

IVc 

Usmerjeni ribolov 

morskega lista (15 % 

ulova) z vlečnimi 

mrežami z gredjo. V 

zgornji polovici 

sprednjega dela mreže je 

pritrjena ploskev z 

velikostjo mrežnega očesa 

najmanj 180 mm. 

 

 

________  Usmerjeni ribolov mola, 

skuše in vrst, za katere ne 

veljajo omejitve ulova 

(skupaj 55 % ulova). 

Pritrjena je ploskev s 

kvadratastimi mrežnimi 
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očesi v velikosti najmanj 

100 mm. 
1a Plovilom je 

prepovedana uporaba 

vseh 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 56oS na 

zahodni obali Danske. 

Prepovedana je uporaba 

vseh vlečnih mrež z 

gredjo z velikostjo 

mrežnih očes med 32 in 

119mm v razdelku ICES 

IIa in v delu podobmočja 

ICES IV severno od 56° 

00′ S. 

  

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe povzema trenutno veljavno zakonodajo. 
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11.1.2018 A8-0381/323 

Predlog spremembe  323 

Gabriel Mato 

v imenu skupine PPE 

 

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 – tabela – vrstica 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija  

Vsaj 100 mm Celotno območje Usmerjeni ribolov 

morskega lista ali 

vrst, za katere ne 

veljajo omejitve 

ulova 

Predlog spremembe  

Vsaj 90 mm Celotno območje Usmerjeni ribolov 

bokoplute (50 % 

ulova) ali vrst, za 

katere ne veljajo 

omejitve ulova 

(50 % ulova) 

Or. en 

Obrazložitev 

Določba o 90-milimetrski velikosti mrežnih očes trenutno velja v območjih VIId, IIa in na 

Severnem morju (priloga VI Uredbe 850/98). Uporabo te velikosti mrežnih očes za posebno 

vrsto ribolova bi bilo treba pogojevati z določenim odstotkom ulova. Navedeni odstotek je v 

skladu z dejanskimi razmerami v posamezni vrsti ribolova. 
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11.1.2018 A8-0381/324 

Predlog spremembe  324 

Gabriel Mato 

v imenu skupine PPE 

 

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 A – tabela – vrstica 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija  

Skuša (Scomber spp.) 20 cm 

Predlog spremembe  

Skuša (Scomber spp.) 20 cm1a 

 

 ___________ 

 1a Najmanjše referenčne velikosti 

ohranjanja za sardele, sardone, slede, 

šure in skuše se ne uporabljajo v okviru 

10 % žive teže skupnega ulova vsake od 

naštetih vrst, ki se hrani na krovu. 
 Odstotek podmernih sardel, sardonov, 

sledov, šurov ali skuš se izračuna kot 

delež žive teže vseh morskih organizmov 

na krovu po sortiranju ali ob iztovoru. 
 Ta odstotek se izračuna na podlagi enega 

ali več reprezentativnih vzorcev. Med 

pretovarjanjem, iztovarjanjem, prevozom, 

shranjevanjem, razstavljanjem ali prodajo 

se meja 10 % ne sme preseči. 

Or. en 

Obrazložitev 

Cilj predloga spremembe je ohraniti veljavno zakonodajo. 
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11.1.2018 A8-0381/325 

Predlog spremembe  325 

Gabriel Mato 

v imenu skupine PPE 

 

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 – tabela – vrstica 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga 

Komisija 

 

Vsaj 100 mm Celotno območje Usmerjeni ribolov osliča ali 

mola. Pritrjena je ploskev s 

kvadratastimi mrežnimi 

očesi velikosti 100 mm. 

Predlog spremembe  

Vsaj 80 mm Razdelek ICES VII Usmerjeni ribolov osliča, 

krilatega romba in morske 

spake (skupaj 50 % ulova) 
ali mola (50 % ulova). 

Pritrjena je ploskev s 

kvadratastimi mrežnimi 

očesi velikosti 80 mm. 

  Usmerjeni ribolov 

bokoplute (30 % ulova) z 

vlečno mrežo s širilkami1a 

ali vrst, za katere ne veljajo 

omejitve ulova (50 % 

ulova). Pritrjena je ploskev 

s kvadratastimi mrežnimi 

očesi velikosti najmanj 80 

mm. 

  __________________ 

  1a Skupni ulov lahko 

vsebuje do 10 % trske in 

vahnje. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Velikost mrežnega očesa pri teh vrstah ribolova bi bilo treba določiti glede na sestavo ulova. 



 

AM\1143256SL.docx  PE614.331v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

11.1.2018 A8-0381/326 

Predlog spremembe  326 

Gabriel Mato 

v imenu skupine PPE 

 

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 – tabela – vrstica 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga 

Komisija 

 

Vsaj 80 mm Celotno 

območje 

Usmerjeni ribolov Nephrops 

norvegicus ali vrst, za katere ne 

veljajo omejitve ulova Pritrjena je 

ploskev s kvadratastimi mrežnimi 

očesi velikosti najmanj 120 mm ali 

izločevalna rešetka s 35 mm 

razdalje med prečkami ali 

enakovredna selektivna naprava. 

Predlog spremembe  

Vsaj 80 mm Celotno 

območje 

Usmerjeni ribolov Nephrops 

norvegicus (30 % ulova). Pritrjena 

je ploskev s kvadratastimi mrežnimi 

očesi velikosti najmanj 120 mm ali 

izločevalna rešetka s 35 mm 

razdalje med prečkami ali 

enakovredna selektivna naprava. 

Or. en 

Obrazložitev 

Velikost mrežnega očesa pri teh vrstah ribolova bi bilo treba določiti glede na sestavo ulova. 
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11.1.2018 A8-0381/327 

Predlog spremembe  327 

Gabriel Mato 

v imenu skupine PPE 

 

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 – tabela – vrstica 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga 

Komisija 

 

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 mora biti pritrjena ploskev z 

velikostjo mrežnega očesa najmanj 

180 mm. 

Predlog spremembe  

Vsaj 80 mm Razdelki ICES 

VIIa, b, d, e, f, 

g, h in j 

Usmerjeni ribolov morskega lista 

(15 % ulova) z vlečnimi mrežami z 

gredjo. V zgornji polovici 

sprednjega dela mreže mora biti 

pritrjena ploskev z velikostjo 

mrežnega očesa najmanj 180 mm. 

Or. en 

Obrazložitev 

Velikost mrežnega očesa pri teh vrstah ribolova bi bilo treba določiti glede na sestavo ulova. 
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11.1.2018 A8-0381/328 

Predlog spremembe  328 

Gabriel Mato 

v imenu skupine PPE 

 

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 – tabela – vrstica 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga 

Komisija 

 

   

Predlog spremembe  

Vsaj 80 mm Podrazdelka 

ICES VIId in e 

Usmerjeni ribolov mola, skuše ali 

vrst, za katere ne veljajo omejitve 

ulova (skupaj 50 %). 

Or. en 

Obrazložitev 

Velikost mrežnega očesa pri teh vrstah ribolova bi bilo treba določiti glede na sestavo ulova. 
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11.1.2018 A8-0381/329 

Predlog spremembe  329 

Gabriel Mato 

v imenu skupine PPE 

 

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 – tabela – vrstica 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga 

Komisija 

 

Vsaj 100 mm Celotno 

območje 

Usmerjeni ribolov morskega lista 

ali vrst, za katere ne veljajo 

omejitve ulova 

Predlog spremembe  

Vsaj 100mm1a 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) 

1a V razdelku ICES VIId 

se uporablja velikost 

mrežnega očesa 90 mm. 

  

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe povzema trenutno veljavno zakonodajo. 

 

 

 


