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22.10.2018 A8-0310/91 

Predlog spremembe  91Linnéa Engström 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Večletni načrt za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te 

staleže 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 9 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) „najboljše razpoložljivo 

znanstveno mnenje“ se nanaša na javno 

razpoložljivo znanstveno mnenje, podprto 

z najnovejšimi znanstvenimi podatki in 

metodami, ki ga je izdal ali pregledal 

neodvisen mednarodni znanstveni organ, 

priznan na ravni Unije ali mednarodni 

ravni, kot sta Znanstveni, tehnični in 

gospodarski odbor za ribištvo (STECF) ali 

Mednarodni svet za raziskovanje morja 

(ICES), in izpolnjuje zahteve iz člena 25 

Uredbe (EU) št. 1380/2013. 

Or. en 

Obrazložitev 

Znanstveno mnenje, na podlagi katerega se sprejmejo odločitve o upravljanju ribištva, mora 

temeljiti na delu neodvisnih in mednarodnih znanstvenih subjektov. 
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22.10.2018 A8-0310/92 

Predlog spremembe  92 

Linnéa Engström 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Večletni načrt za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te 

staleže 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Brez poseganja v člen 7 je lahko 

celotni dovoljeni ulov za stalež škampa v 

zahodnih vodah vsota omejitev ulova 

funkcionalnih enot in statističnih območij 

zunaj funkcionalnih enot. 

3. Brez poseganja v člen 7 se celotni 

dovoljeni ulov za stalež škampa v zahodnih 

vodah določi za vsako funkcionalno 

enoto, po potrebi pa se sprejmejo ukrepi 

za zaščito določenih funkcionalnih enot. 

Or. en 

Obrazložitev 

Najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje neodvisnih mednarodnih znanstvenih organov že 

vrsto let poudarja, kako pomembno je upravljanje te vrste, ki se zakopava, po funkcionalnih 

enotah. 



 

AM\1166923SL.docx  PE624.184v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

22.10.2018 A8-0310/93 

Predlog spremembe  93 

Linnéa Engström 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Večletni načrt za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te 

staleže 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar staleže, ki so v skupnem 

interesu, izkoriščajo tudi tretje države, Unija 

sodeluje s temi tretjimi državami, da bi 

zagotovila, da se zadevni staleži upravljajo 

trajnostno v skladu s cilji Uredbe (EU) 

št. 1380/2013, zlasti s ciljem iz člena 2(2) 

navedene uredbe, in te uredbe. Če se uradni 

dogovor ne doseže, si Unija na vse mogoče 

načine prizadeva za dosego skupnih ureditev 

za ribolov teh staležev, da bi omogočili 

trajnostno upravljanje, in s tem spodbujali 

enake konkurenčne pogoje za gospodarske 

subjekte Unije. 

1. Kadar staleže, ki so v skupnem 

interesu, izkoriščajo tudi tretje države, Unija 

sodeluje s temi tretjimi državami, da bi 

zagotovila, da se zadevni staleži upravljajo 

trajnostno v skladu s cilji Uredbe (EU) 

št. 1380/2013, zlasti s ciljem iz člena 2(2) 

navedene uredbe, in te uredbe. Če se uradni 

dogovor ne doseže, si Unija na vse mogoče 

načine prizadeva za dosego skupnih ureditev 

za ribolov teh staležev, da bi najkasneje do 

leta 2020 in po tem izkoriščali staleže na 

stopnji največjega trajnostnega donosa. 

Or. en 
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22.10.2018 A8-0310/94 

Predlog spremembe  94 

Linnéa Engström 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Večletni načrt za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te 

staleže 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija do [pet let po začetku 

veljavnosti te uredbe] in nato vsakih pet let 

poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o 

rezultatih in učinku načrta na staleže, za 

katere se uporablja ta uredba, in ribištvo, ki 

te staleže izkorišča, zlasti glede 

uresničevanja ciljev iz člena 3. 

1. Komisija do [pet let po začetku 

veljavnosti te uredbe] in nato vsakih pet let 

poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o 

rezultatih in učinku načrta na staleže, za 

katere se uporablja ta uredba, in ribištvo, ki 

te staleže izkorišča, zlasti glede 

uresničevanja ciljev iz člena 3, vključno z 

obnovo staležev rib nad stopnjami, ki 

omogočajo največji trajnostni donos, in 

napredkom pri doseganju dobrega 

okoljskega stanja. Komisija po vsaki 

določitvi ribolovnih možnosti poroča zlasti, 

kako se te odločitve skladajo z zahtevami te 

uredbe. 

Or. en 

 

 


