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SL Združena v raznolikosti SL 

10.1.2018 A8-0381/336 

Predlog spremembe  336 

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 2 – tabela – vrstica 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga 

Komisija 

 

Vsaj 80 mm Celotno 

območje 

Usmerjeni ribolov vrst, za katere ne 

veljajo omejitve ulova 

Predlog spremembe  

Vsaj 60 mm Celotno 

območje 

Usmerjeni ribolov vrst, za katere ne 

veljajo omejitve ulova (30 % ulova) 

Or. en 

Obrazložitev 

Velikost mrežnega očesa pri teh vrstah ribolova bi bilo treba določiti glede na sestavo ulova. 
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10.1.2018 A8-0381/337 

Predlog spremembe  337 

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 – tabela – vrstica 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga 

Komisija 

 

   

Predlog spremembe  

Vsaj 40 mm Celotno 

območje 

Usmerjeni ribolov bradača, kozic 

(Penaeus spp), morske bogomolke, 

klinastega lista in lepa (40 % ulova) 

  

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe povzema trenutno veljavno zakonodajo. 
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10.1.2018 A8-0381/338 

Predlog spremembe  338 

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 C – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) od 1. oktobra do 31. januarja v 

naslednjem letu na geografskem območju, 

ki ga omejujejo ravne črte, ki povezujejo 

naslednje koordinate: 

(a) Na zaprtem območju lahko lovijo 

plovila s pridnenimi vlečnimi orodji z 

naslednjimi značilnostmi: 

- 43°46,5’ S, 07°54,4’ Z - uporaba mrežnih očes velikosti 

70 mm ali več ter 

- 44°01,5’ S, 07°54,4’ Z - njihov povprečni ulov osliča v 

prejšnjem letu ni presegel 8 % skupnega 

ulova. 

 -  43°25,0’ S, 09°12,0’ Z  

 -  43°10,0’ S, 09°12,0’ Z  

Or. en 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je prilagoditev ribištva resničnim potrebam. Zaradi pretežne 

uporabe mrežnih očes velikosti 70 mm na ladjevju s pridnenim vlečnim orodjem znaša ulov 

osliča v Biskajskem zalivu le 7 % ulova. 
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10.1.2018 A8-0381/339 

Predlog spremembe  339 

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 C – odstavek 4 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Uporaba mirujočih mrež v 

podobmočjih ICES VIII, IX, X in XII 

vzhodno od 27° Z 

4. Uporaba mirujočih mrež v 

podobmočjih ICES IX, X in XII vzhodno 

od 27° Z 

Or. en 

Obrazložitev 

Na podobmočju VIII se mirujoče mreže uporabljajo na globini manj kot 800 metrov. Ohraniti 

bi bilo treba sedanje razmere, da se preprečijo operativne težave, ko bo začela veljati uredba. 

Po potrebi bi lahko ustrezne prilagoditve izvedli v okviru regionalnih ukrepov. 
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10.1.2018 A8-0381/340 

Predlog spremembe  340 

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 D 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Na tem območju so redko prisotni kiti in delfini, zato naključnega ulova teh vrst tako rekoč ni. 

Na tem območju ni občutljivih vrst morskih ptic. 
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10.1.2018 A8-0381/341 

Predlog spremembe  341 

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 IX – Del C – odstavek 6 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Prepove se usmerjeni ribolov okatega 

ribona (Pagellus bogaraveo) z naslednjim 

orodjem: 

Prepove se usmerjeni ribolov (20 % ulova) 

okatega ribona (Pagellus bogaraveo) z 

naslednjim orodjem: 

Or. en 

 

 


