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SL Združena v raznolikosti SL 

10.1.2018 A8-0381/330 

Predlog spremembe  330 

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 C – točka 7.1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7.1 Usmerjeni ribolov skuše z vlečnim 

orodjem z velikostjo mrežnega očesa vreče 

manj kot 80 mm ali z zapornimi 

plavaricami, če več kot 50 ton ulova, ki se 

obdrži na krovu, sestavlja skuša, je 

prepovedan v območju, omejenem z 

loksodromami, ki zaporedno povezujejo 

naslednje koordinate, pri čemer se za 

njihovo določitev uporablja sistem 

WGS84: 

7.1 Usmerjeni ribolov skuše z vlečnim 

orodjem z velikostjo mrežnega očesa vreče 

manj kot 80 mm ali z zapornimi 

plavaricami, razen če teža skuš ne preseže 

15 % žive teže celotne količine ujetih skuš 

in drugih morskih organizmov na krovu, 
je prepovedan v območju, omejenem z 

loksodromami, ki zaporedno povezujejo 

naslednje koordinate, pri čemer se za 

njihovo določitev uporablja sistem 

WGS84: 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je prilagoditev ribištva resničnim potrebam. 
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SL Združena v raznolikosti SL 

 

10.1.2018 A8-0381/331 

Predlog spremembe  331 

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 C – točka 9.1 – alinea 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

- stoječih zabodnih mrež, ki se 

uporabljajo za usmerjeni ribolov osliča z 

velikostjo mrežnega očesa vsaj 120 mm in 

globino največ 100 mrežnih očes, če 

skupna dolžina vseh uporabljenih mrež ne 

presega 25 km na plovilo in je najdaljši čas 

namakanja 24 ur; 

- stoječih zabodnih mrež, ki se 

uporabljajo za usmerjeni ribolov osliča (85 

% ulova), z velikostjo mrežnega očesa vsaj 

100 mm in globino največ 100 mrežnih 

očes, če skupna dolžina vseh uporabljenih 

mrež ne presega 25 km na plovilo in je 

najdaljši čas namakanja 24 ur; 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/332 

Predlog spremembe  332 

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 VII – del A – preglednica – 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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10.1.2018 A8-0381/333 

Predlog spremembe  333 

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 VII – del A – preglednica – vrstica 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Šur (Trachurus spp.) 15 cm1 

 __________________ 

 1 Najmanjša referenčna velikost ohranjanja 

se ne uporablja za šura (Trachurus 

pictaratus), ujetega v vodah, ki mejijo na 

Azore in so pod suverenostjo ali 

jurisdikcijo Portugalske. 

Predlog spremembe  

Šur (Trachurus spp.) 15 cm1,1a, 1b 

 __________________ 

 1 Najmanjša referenčna velikost ohranjanja 

se ne uporablja za šura (Trachurus 

pictaratus), ujetega v vodah, ki mejijo na 

Azore in so pod suverenostjo ali 

jurisdikcijo Portugalske. 

 1a. Šura velikosti med 12 in 15 cm je lahko 

največ 5 %. Za preverjanje te količine se 

teža ulova pretvori s koeficientom 1,20. Te 

določbe se ne uporabljajo za ulove, za 

katere velja obveznost iztovarjanja. 

 1b Z odstopanjem od člena 15 Uredbe 

(EU) št. 1380/2013 se najmanjša 

referenčna velikost ohranjanja za sardele, 

sardone, slede, šure in skuše ne uporablja 

v mejah 10 % žive teže celotnega ulova, ki 

se obdrži na krovu, za vsako od teh vrst. 
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 Odstotek podmernih sardel, sardonov, 

sledov, šurov ali skuš se izračuna kot 

delež žive teže vseh morskih organizmov 

na krovu po sortiranju ali ob iztovoru. 

 Odstotek se lahko izračuna na podlagi 

enega ali več reprezentativnih vzorcev. 

Med pretovarjanjem, iztovarjanjem, 

prevozom, shranjevanjem, razstavljanjem 

ali prodajo se meje 10 % ne sme preseči. 

Or. en 

Obrazložitev 

Cilj predloga spremembe je ohraniti veljavno zakonodajo. 
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10.1.2018 A8-0381/334 

Predlog spremembe  334 

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 VII – del B – odstavek 1 – preglednica – vrstica 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija  

  

Predlog spremembe  

Vsaj 70mm1a Celotno območje Ni pogojev 

_________   

1a. Za usmerjeni ribolov osliča (40 % 

ulova) v razdelkih ICES VIIIa, b, d in 

e se uporablja velikost mrežnega 

očesa 100 mm. 

  

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe odraža mrežno oko, ki se trenutno uporablja v območju. Omogoča tudi, 

da se ohrani veljavna velikost mrežnega očesa za ribolov osliča. Glede na sedanjo prakso pa 

je veljavna meja 20 %, kot kaže, problematična. Zato se predlaga, da se kot meja določi 

vrednost 40 %, saj bi bilo mogoče tako uveljavljati obveznost iztovarjanja brez drastičnih 

posledic za sedanje ribolovne prakse.  
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10.1.2018 A8-0381/335 

Predlog spremembe  335 

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 VII – del B – odstavek 1 – preglednica – vrstica 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija  

Vsaj 55 mm Celotno območje Usmerjeni ribolov 

vrst, za katere ne 

veljajo omejitve 

ulova, ali okatega 

ribona 

Predlog spremembe   

Vsaj 55 mm Celotno območje Usmerjeni ribolov 

vrst, za katere ne 

veljajo omejitve 

ulova (30 % 

ulova) 

  Usmerjeni 

ribolov okatega 

ribona (30 % 

ulova) 

  Usmerjeni 

ribolov skuše, 

šura in sinjega 

mola (60 % 

ulova) 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe povzema trenutno veljavno zakonodajo. 

 

 


