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7.11.2018 A8-0337/98 

Predlog spremembe  98 

Marco Affronte 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Za kratkožive vrste je nujna 

strategija za minimalni pobeg biomase, da 

se ne zmanjša sposobnost razmnoževanja 

staleža. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/99 

Predlog spremembe  99 

Marco Affronte 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4b) Uvedba pristopa za minimalni 

pobeg zahteva spremembe protokolov 

biološkega vzorčenja in raziskav, za 

katere bo potreben čas, zato je potrebno 

prehodno obdobje, preden se lahko začne 

izvajati. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/100 

Predlog spremembe  100 

Marco Affronte 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Za namene določitve ribolovnih 

možnosti bi bilo treba določiti prag za 

običajno uporabljene razpone FMSY, če 

se za zadevni stalež šteje, da je v dobrem 

stanju, pa višjo mejo za nekatere primere. 

Ribolovne možnosti bi moralo biti možno 

do višje meje določiti le, če je na podlagi 

znanstvenega mnenja ali dokazov to 

potrebno za uresničevanje ciljev iz te 

uredbe pri mešanem ribolovu ali zaradi 

preprečitve škode staležu, ki jo povzroča 

dinamika znotraj staleža ali med staleži 

določenih vrst, ali da se omejijo medletne 

spremembe ribolovnih možnosti. 

črtano 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/101 

Predlog spremembe  101 

Marco Affronte 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Za staleže, za katere so na voljo, in 

zaradi izvajanja zaščitnih ukrepov je treba 

določiti referenčne točke ohranjanja, ki so 

izražene kot najnižja drstitvena biomasa 

(MSY Btrigger) in Blim za staleže sardona 

in sardele. Če staleži padejo pod MSY 

Btrigger, bi bilo treba ribolovno 

umrljivost zmanjšati pod FMSY. 

(15) Za staleže, za katere so na voljo, in 

zaradi izvajanja zaščitnih ukrepov je treba 

določiti referenčne točke ohranjanja, ki so 

izražene kot najnižja drstitvena biomasa, 

ciljna količina pobegle biomase za dosego 

največjega trajnostnega donosa in zgornja 

meja umrljivosti rib za staleže sardona in 

sardele. 

Or. en 



 

AM\1168501SL.docx  PE624.215v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

7.11.2018 A8-0337/102 

Predlog spremembe  102 

Marco Affronte 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) „Ciljna količina pobegle biomase 

za dosego največjega trajnostnega 

donosa“ pomeni deterministično mejno 

vrednost biomase, pod katero ima stalež 

zmanjšano sposobnost razmnoževanja, 

vključno z morebiti potrebno zalogo 

biomase. V okviru strategije o tej ciljni 

količini je to minimalna biomasa, ki bi 

morala vsako leto ostati v morju po 

ribolovu in ki zagotavlja največji 

trajnostni donos, saj zagotavlja, da se 

ohrani toliko biomase drstitvenega 

staleža, kolikor je je z 95-odstotno 

verjetnostjo potrebne za zagotovitev polne 

reproduktivne zmogljivosti. Ciljno 

količino pobegle biomase za dosego 

največjega trajnostnega donosa vsako leto 

določi Znanstveni, tehnični in 

gospodarski odbor za ribištvo; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/103 

Predlog spremembe  103 

Marco Affronte 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka c b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (cb) „Zgornja meja umrljivosti rib“ 

pomeni omejitev stopenj izkoriščanja, 

kadar je biomase veliko, določi pa jo 

Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor 

za ribištvo. Z omejitvijo ribolovne 

umrljivosti se v razmerju do velikosti 

staleža poveča pobegla biomasa, s čimer 

se ohrani velika verjetnost za dosego 

minimalne količine biomase, ki se pusti za 

drstenje; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/104 

Predlog spremembe  104 

Marco Affronte 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka c c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (cc) „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 

Generalna komisija za ribištvo v 

Sredozemlju (GFCM), in izpolnjuje 

zahteve iz člena 25 Uredbe (EU) št. 

1380/2013. 

Or. en 

 

 


