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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Z ribolovom z visečimi mrežami je povezana visoka nenamerna umrljivost zaščitenih vrst, kot 

so morski sesalci, želve in ptice. Z veljavnim zakonodajnim okvirom EU je prepovedan 

ribolov z visečimi mrežami, ki so daljše kot 2,5 km, pa tudi da bi imeli na krovu ali 

uporabljali viseče mreže, ne glede na njihovo velikost, če so namenjene ribolovu na 

nedovoljene vrste. Poleg tega je v Baltskem morju, Beltih in Øresundu prepovedano imeti na 

krovu ali uporabljati kakršne koli viseče mreže. Vendar je v veljavnem zakonodajnem okviru 

kar nekaj vrzeli, ki ovirajo njegovo izvrševanje in omogočajo nezakonito uporabo visečih 

mrež. Pozdraviti je treba predlog Komisije, s katerim bi te vrzeli odpravili. 

Popolna prepoved malega ribolova z visečimi mrežam brez možnosti izjem, ki jo predlaga 

Komisija, pa je vseeno nesorazmerna. Takšna popolna prepoved bi lahko negativno 

učinkovala na nekatere lokalne obalne skupnosti in neupravičeno privedla do prepovedi 

trajnostnega priobalnega ribolova z visečimi mrežami. Zaradi pomanjkanja znanstvenih 

podatkov še ni mogoče količinsko opredeliti socialno-ekonomskih učinkov ali oceniti učinka 

priobalnega ribolova z visečimi mrežami na zaščitene vrste. Znanstveni podatki o priobalnem 

ribolovu z visečimi mrežami (o prilovu, zavržkih, ribolovnem naporu) še niso na voljo. Zato 

se predlaga, da se državam članicam dovoli odstopanje od popolne prepovedi in nadaljevanje 

določenih obstoječih dejavnosti ribolova z visečimi mrežami za določeno obdobje, medtem pa 

naj države članice zbirajo podatke o teh dejavnostih. Po tem obdobju bi bile sedanje ribolovne 

dejavnosti z visečimi mrežami dovoljene le z dovoljenjem Komisije, ta pa bi jih morala 

dovoliti samo kadar je prepričana, da nimajo negativnih učinkov za zaščitene in nedovoljene 

vrste. 

V nasprotju s pomanjkanjem znanstvenih podatkov o vplivu malega ribolova z visečimi 

mrežami pa so zelo dobro zabeleženi izjemno škodljivi učinki ribolova z visečimi mrežami z 

velikim mrežnim očesom (mreža vrste ferrettara) v Sredozemskem morju, zlasti za kite in 

delfine (glej na primer Di Natale in drugi, A review of driftnet catches by the Italian fleet: 

species composition, observers data and distribution along the net (Pregled ulova italijanskega 

ladjevja z visečimi vrežami: sestava vrst, podatki opazovalcev in razporeditve vzdolž mreže). 

Tretje posvetovanje strokovnjakov o staležu velikih pelagičnih rib v Sredozemskem morju, 

Fuengirola, Španija, 1994. Collective Volume of Scientific Papers, Mednarodna konvencija 

za ohranitev tunov v Atlantiku, 44 (1): 226–235) Zato je potrebno in sorazmerno, da se uvede 

popolna prepoved uporabe mreže vrste ferretata v Sredozemskem morju, brez vseh izjem. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, 

da obravnava naslednje predloge sprememb: 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) Nenamerni ulov in ubijanje 

zaščitenih vrst, zlasti kitov, bi bilo treba 

celovito obravnavati, ob upoštevanju vseh 

vrst ribištva in ribolovnega orodja glede 

na strogo raven varstva zaščitenih vrst v 

skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS1a in 

njihovo visoko stopnjo ranljivosti ter glede 

na obveznost, v skladu s katero je treba do 

leta 2020 doseči dobro okoljsko stanje. 

Zato bi morala Komisija predlagati 

celostni zakonodajni okvir za zagotovitev 

učinkovite zaščite kitov.  

 _______________ 

 1a Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. 

maja 1992 o ohranjanju naravnih 

habitatov ter prosto živečih živalskih in 

rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 

7). 

 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Pokazalo se je, da ima sedanji 

zakonodajni okvir Unije v zvezi z visečimi 

mrežami pomanjkljivosti in da je zaradi 

vrzeli ta pravila lahko zaobiti ter da 

neučinkovito obravnavajo pomisleke v 

zvezi z ohranjanjem, ki se nanašajo na to 

ribolovno orodje. 

(10) Pokazalo se je, da ima sedanji 

zakonodajni okvir Unije v zvezi z visečimi 

mrežami pomanjkljivosti in da je zaradi 

vrzeli ta pravila lahko zaobiti ter da 

neučinkovito obravnavajo pomisleke v 

zvezi z ohranjanjem, ki se nanašajo na to 

ribolovno orodje. Odpraviti bi bilo treba 

vse obstoječe vrzeli in s tem zagotoviti, da 

se ne bo nobena oblika ribolova z visečimi 

mrežami uporabljala za ulov izrazito 

selivskih vrst. 
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Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (15a) Popolna prepoved malega ribolova z 

visečimi mrežami bi lahko imela zelo 

negativne socialno-ekonomske učinke za 

lokalne obalne skupnosti in mali 

trajnostni ribolov z visečimi mrežami, ki 

se drži starih tradicij in ribolovnih tehnik. 

Pomanjkanje znanstvenih podatkov ne 

omogoča natančne ocene socialno-

ekonomskih učinkov ter učinka malega 

ribolova z visečimi mrežami za zaščitene 

vrste. 

 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (15b) Da bi se dosledno uredilo ribolov z 

visečimi mrežami, bi treba upoštevati vse 

regionalne posebnosti ter posebnosti 

malih priobalnih ribolovnih dejavnosti v 

Evropski uniji. 

 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Zaradi zgoraj navedenih razlogov in 

za pravilno obravnavanje pomislekov v 

zvezi z ohranjanjem, ki jih še vedno 

vzbuja to ribolovno orodje, ter za uspešno 

in učinkovito dosego okoljskih ciljev in 

(16) V Sredozemskem morju ima uporaba 

visečih mrež z velikim meržnim očesom 

dokazano velike negativne učinke za 

zaščitene vrste, zlasti kite in delfine, zato 
je treba uvesti prepoved visečih mrež z 
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ciljev izvrševanja ter hkratno upoštevanje 

minimalnih socialno-ekonomskih učinkov 
je treba uvesti popolno prepoved kakršnih 

koli visečih mrež na krovu ali njihove 

uporabe v vseh vodah Unije in za vsa 

plovila Unije, ki delujejo v vodah Unije in 

zunaj njih ter za plovila, ki niso plovila 

Unije, v vodah Unije. 

mrežnim očesom večjim od 50 mm v 

Sredozemskem morju. Države članice bi 

morale zbirati podatke o preostalih 

ribolovnih dejavnostih z visečimi 

mrežami, da bi Komisiji omogočile oceno 

njihovega okoljskega in socialno-

ekonomskega učinka. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16a) Pooblastilo iz člena 290 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije v zvezi s 

prepovedjo imeti na krovu ali uporabljati 

določene vrste visečih mrež bi bilo treba z 

namenom, da se upoštevajo nove 

informacije o okoljskih in socialno-

ekonomskih učinkih preostalih ribolovnih 

dejavnostih z visečimi mrežami, prenesti 

na Komisijo. Zlasti je pomembno, da 

Komisija pri svojem pripravljalnem delu 

opravi ustrezna posvetovanja, vključno na 

ravni strokovnjakov. Komisija bi morala 

pri pripravi in oblikovanju delegiranih 

aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti 

predloženi Evropskemu parlamentu in 

Svetu istočasno, pravočasno in na 

ustrezen način. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Zaradi jasnosti zakonodaje Unije je 

treba tudi črtati vse druge določbe v zvezi 

z visečimi mrežami s spremembo Uredbe 

Sveta (ES) št. 850/98, Uredbe (ES) 

št. 812/2004, Uredbe (ES) št. 2187/2005 in 

(17) Zaradi jasnosti zakonodaje Unije je 

treba črtati tudi vse zastarele določbe v 

zvezi z visečimi mrežami iz Uredb Sveta 

(ES) št. 894/97, (ES) št. 812/2004 in (ES) 
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Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 ter 

razveljavitvijo Uredbe (ES) št. 894/97. 

št. 2187/2005. 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Plovila, ki izvajajo ribolov z majhnimi 

visečimi mrežami, morda potrebujejo nekaj 

časa, da se prilagodijo na nove razmere, in 

zato je potrebno obdobje postopnega 

opuščanja. Ta uredba bi zato morala začeti 

veljati 1. januarja 2015. 

(18) Plovila, ki izvajajo ribolov z majhnimi 

visečimi mrežami, morda potrebujejo nekaj 

časa, da se prilagodijo na nove razmere, in 

zato je potrebno obdobje postopnega 

opuščanja. Prepoved visečih mrež z 

mrežnim očesom večjim od 50 mm bi se 

morala torej uporabljati v Sredozemskem 

morju od 1. januarja 2016. 

 

 

 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (18a) Novo stanje bi lahko imelo 

negativne socialno-ekonomske učinke, ki 

jih še ni možno natančno oceniti, saj 

manjkajo znanstveni podatki za lokalne 

obalne skupnosti. Zato je treba nameniti 

velik del sredstev iz Evropskega sklada za 

pomorstvo in ribištvo za pomoč v 

prehodnem obdobju, ko si bodo morali 

ribiči priskrbeti novo orodje za bolj 

selektiven in trajnosten ribolov. 

 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (18b) Pri morebitni prepovedi uporabe 

visečih mrež bi zato bilo vedno treba 

upoštevati povečano vlogo regionalnih 

svetovalnih svetov. Poleg tega bi bilo treba 

morebitno prepoved utemeljiti s celovito in 

natančno oceno učinka, dopolnjeno z 

zanesljivimi podatki, ki bi natančno 

dokazovali, kje je uporaba visečih mrež še 

vedno zelo problematična za okolje. 

Takšna celovita ocena učinka doslej še ni 

bila opravljena. Na podlagi tega bi bila 

splošna prepoved uporabe visečih mrež v 

vseh vodah EU zelo v nasprotju s 

predhodno zavezo Komisije, da bo 

spodbujala regionalizacijo in 

subsidiarnost. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Člen 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 1 črtano 

Področje uporabe  

Ta uredba se uporablja za vse ribolovne 

dejavnosti v okviru skupne ribiške 

politike, kot je določeno v členu 1(2) 

Uredbe (EU) št. 1380/2013. 

 

Obrazložitev 

Boljše je, da okrepimo pravila o ribolovu z visečimi mrežami v veljavni zakonodaji, kot pa da 

uvedemo novo, zato bi bilo treba črtati vse člene predloga Komisije, ki ne spreminjajo 

veljavne zakonodaje. 
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Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 2 črtano 

Opredelitev pojmov  

1. Za namen te uredbe se uporabljajo 

opredelitve pojmov iz člena 4(1) 

Uredbe (EU) št. 1380/2013. 

 

2. Poleg tega „viseča mreža“ pomeni 

mrežo, sestavljeno iz ene ali več mrežnih 

sten, skupaj vzporedno obešenih na 

glavno vrv, ki jo na vodni gladini ali na 

določeni globini pod njo držijo plovci in ki 

jo prosto žene tok ali jo vleče plovilo, na 

katero je pripeta. Lahko je opremljena z 

napravami za stabilno nastavitev mreže ali 

za omejevanje njenega premikanja, kot je 

plavajoče sidro ali sidro na dnu, pritrjeno 

na en konec mreže. 

 

Obrazložitev 

Boljše je, da okrepimo pravila o ribolovu z visečimi mrežami v veljavni zakonodaji, kot pa da 

uvedemo novo, zato bi bilo treba črtati vse člene predloga Komisije, ki ne spreminjajo 

veljavne zakonodaje. Izboljšana opredelitev, ki jo predlaga Komisija, bi morala biti vključena 

v veljavno zakonodajo (glej predloge sprememb člena 2a (novo), člena 4(2a) in člena 4(3)(a). 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 2 a – uvodni del in točka 1 (novo) 

Uredba (ES) št. 894/97 

Člen 11 – odstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 Člen 2a 

 Sprememba Uredbe (ES) št. 894/97 

 Uredba (ES) št. 894/97 se spremeni: 

 (1) Člen 11(1) se nadomesti z naslednjim: 
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1. Viseča mreža je vsaka zabodna mreža, 

ki jo na morski gladini ali na določeni 

globini pod njo drži plavajoča naprava, ki 

jo žene tok bodisi prosto ali jo vleče čoln, 

h kateremu je pripeta. Opremljena je lahko 

z napravo za stabilno nastavitev mreže ali 

za omejevanje njenega premikanja. 

„1. „Viseča mreža“ pomeni mrežo, 

sestavljeno iz ene ali več mrežnih sten, 

skupaj vzporedno obešenih na glavno vrv, 
ki jo na vodni gladini ali na določeni 

globini pod njo držijo plovci in ki jo prosto 

žene tok ali jo vleče plovilo, na katero je 

pripeta. Opremljena je lahko z napravami 

za stabilno nastavitev mreže ali za 

omejevanje njenega premikanja, kot je 

plavajoče sidro ali sidro na dnu, pritrjeno 

na en konec mreže.“ 

Obrazložitev 

Opredelitev, ki jo predlaga Komisija, odpravlja obstoječe vrzeli in bi jo zato bilo treba 

vključiti v veljavno zakonodajo. 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 2 a – točka 2 (novo) 

Uredba (ES) št. 894/97 

Člen 11 a 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (2) Člen 11a se nadomesti z naslednjim: 

1. Od 1. januarja 2002 ne sme nobeno 

plovilo hraniti na krovu ali uporabljati ene 

ali več visečih mrež, ki so namenjene lovu 

vrst iz Priloge VIII. 

„1. Nobeno plovilo ne sme hraniti na krovu 

ali uporabljati ene ali več visečih mrež, ki 

so namenjene za ribolov vrst iz Priloge 

VIII. 

2. Od 1. januarja 2002 je prepovedano 

iztovarjati vrste iz Priloge VIII, ki so bile 

ujete z visečimi mrežami. 

2. Prepovedano je tudi iztovarjati vrste iz 

Priloge VIII, ki so bile ulovljene z visečimi 

mrežami. 

3. Do 31. decembra 2001 sme plovilo 

hraniti na krovu ali uporabljati za ribolov 

eno ali več visečih mrež iz odstavka 1, če 

je to odobril pristojni organ države članice 

zastave. Največje število plovil, ki jim 

država članica odobri hraniti na krovu ali 

uporabljati za ribolov eno ali več visečih 

mrež, v letu 1998 ne sme presegati 60 % 

ribiških plovil, ki so uporabljala eno ali 

več visečih mrež v obdobju 1995-1997. 

3. Od 1. januarja 2016 ne sme nobeno 

plovilo v Sredozemskem morju imeti na 

krovu ali uporabljati za ribolov viseče 

mreže z mrežnim očesom, večjim od 50 

mm. 

4. Vsako leto do 30. aprila države članice 

za vsako ciljno vrsto pošljejo Komisiji 

4. Od 1. junija 2015 se pri ribolovu v 

Sredozemske morju lahko uporablja 
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seznam plovil, ki so jim odobrene 

ribolovne aktivnosti z visečimi mrežami iz 

odstavka 3; za leto 1998 se podatki 

pošljejo najpozneje do 31. julija 1998. 

mreža, v italijanščini znana kot 

„ferrettara‟, le če se ob tem upoštevajo 

naslednja merila: 

 – z visečimi mrežami z mrežnim očesom, 

manjšim od 50 mm; 

 – z visečimi mrežami, krajšimi od 400 m; 

 – s plovili, krajšimi od 7 m; 

 – če se ribolov izvaja v razdalji do 3 milj 

od obale ter 

 – če je čas uporabe največ 6 mesecev.“ 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 2 a– točka 3 (novo) 

Uredba (ES) št. 894/97 

Člen 11 a a 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (3) vstavijo se naslednji členi: 

 „Člen 11aa 

 Od 1 junija 2015 ne sme nobeno plovilo, 

ki ima na krovu viseče mreže, istočasno 

imeti na krovu druge vrste ribolovnega 

orodja.“ 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 2 a – točka 3 (novo) 

Uredba (ES) št. 894/97 

Člen 11 a b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 11ab 

 1. Države članice do 31. maja 2017 

posredujejo Komisiji naslednje 

informacije: 
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 – popis vrst visečih mrež, ki se 

uporabljajo, ter opredelitev teh vrst; 

 – obdobja vsakega leta, v katerem se 

viseče mreže uporabljajo; 

 – seznam ribiških plovil, ki uporabljajo 

viseče mreže; 

 – podrobno študijo ribolova z visečo 

mrežo v tej državi članici, ki zajema vsaj 

tri predhodna leta in tudi vsaj podatke o 

ciljnih vrstah, prilovu, zavržkih, zajetem 

območju in časovnem obdobju; 

 – podrobno študijo učinka sedanje 

uporabe visečih mrež na morsko okolje in 

morske biološke vire, vključno na ciljne in 

prilovne vrste, vrste, zaščitene po 

zakonodaji Unije, in na nedovoljene vrste 

s seznama v Prilogi VIII; 

 – socialno-ekonomsko študijo učinka 

prepovedi uporabe vsake vrste viseče 

mreže, za katero se prosi dovoljenje, na 

lokalno skupnost. 

 2. Komisija do 31. maja 2018 ob 

upoštevanju informacij, ki jih posredujejo 

države članice, Evropskemu parlamentu 

in Svetu posreduje poročilo o okoljskem 

in socialno-ekonomskem učinku 

preostalih ribolovnih dejavnosti z visečimi 

mrežami.  

 Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 11ac v zvezi s prepovedjo imeti na 

krovu ali uporabljati določene vrste 

visečih mrež, kadar je Komisija 

prepričana, da vrsta viseče mreže 

škodljivo učinkuje na zaščitene in 

nedovoljene vrste. 

 Države članice po sprejetju delegiranih 

aktov o prepovedi imeti na krovu ali 

uporabe določene vrste viseče mreže po 

potrebi sprejmejo ukrepe za omilitev 

škodljivih socialno-ekonomskih učinkov 

na obalne skupnosti. 

 3. Države članice, na katere se prepoved 

nanaša, ob upoštevanju socialno-
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ekonomskih študij o učinku prepovedi na 

lokalne skupnosti za vsako vrsto viseče 

mreže predložijo načrt za dodelitev 

sredstev iz Evropskega sklada za 

pomorstvo in ribištvo za pomoč v 

prehodnem obdobju, ko bodo morali ribiči 

preiti z ribolova z visečimi mrežami na 

bolj selektiven in trajnosten ribolov. Načrt 

je treba začeti izvajati čim prej, da se 

lahko nadomestijo zadevne viseče mreže 

preden začne veljati prepoved njihove 

uporabe. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 2 a – točka 3 (novo) 

Uredba (ES) št. 894/97 

Člen 11 a c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 11ac 

 1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov je preneseno na Komisijo pod 

pogoji, določenimi v tem členu. 

 2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov iz člena 11ab se prenese na 

Komisijo za obdobje sedmih let od 

1. januarja 2018. Komisija najpozneje 

devet mesecev pred iztekom štiriletnega 

obdobja pripravi poročilo o prenosu 

pooblastila. Prenos pooblastila se 

samodejno podaljša za enako obdobje, 

razen če Evropski parlament ali Svet 

nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 

tri mesece pred koncem vsakega obdobja. 

 3. Pooblastilo iz člena 11ab lahko kadar 

koli prekliče Evropski parlament ali Svet. 

Z odločitvijo o preklicu preneha veljati 

prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. 

Odločitev začne učinkovati dan po njeni 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 

na poznejši dan, ki je v njej določen. 

Odločitev ne vpliva na veljavnost že 
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veljavnih delegiranih aktov. 

 4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani 

akt, o tem istočasno uradno obvesti 

Evropski parlament in Svet. 

 5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 

členom 11ab, začne veljati samo, če mu ne 

nasprotujeta niti Evropski parlament niti 

Svet v roku dveh mesecev od dneva, ko 

jima je bilo poslano uradno obvestilo o 

delegiranem aktu, ali če sta Evropski 

parlament in Svet pred iztekom 

navedenega obdobja Komisijo obvestila, 

da delegiranemu aktu ne bosta 

nasprotovala. Ta rok se na pobudo 

Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 

za dva meseca. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 3 črtano 

Prepoved visečih mrež  

Prepovedano je:   

(a) z visečimi mrežami loviti vse morske 

biološke vire; ter 

 

(b) imeti kakršne koli viseče mreže na 

krovu ribiških plovil. 

 

Obrazložitev 

Boljše je, da okrepimo pravila o ribolovu z visečimi mrežami v veljavni zakonodaji, kot pa da 

uvedemo novo, zato bi bilo treba v predlogu Komisije črtati člene, ki ne spreminjajo veljavne 

zakonodaje. 
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Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 

Uredba (ES) št. 850/98 

Člen 20 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Odstavek 3 člena 20 Uredbe (ES) 

št. 850/98 se črta. 

črtano 

Obrazložitev 

Člen 20(3) Uredbe (ES) št. 850/98 dovoljuje ribolov na sled z visečo mrežo na določenih delih 

vzhodne obale Irske in Severne Irske pod določenimi pogoji, za katere se meni, da so 

trajnostni, zato bi moral biti takšen ribolov še naprej dovoljen. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – točka a 

Uredba (ES) št. 812/2004 

Člen 1 a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) člen 1a se črta; (a) člen 1a se nadomesti z naslednjim: 

 „Viseča mreža“ pomeni mrežo, 

sestavljeno iz ene ali več mrežnih sten, 

skupaj vzporedno obešenih na glavno vrv, 

ki jo na vodni gladini ali na določeni 

globini pod njo držijo plovci in ki jo prosto 

žene tok ali jo vleče plovilo, na katero je 

pripeta. Opremljena je lahko z napravami 

za stabilno nastavitev mreže ali za 

omejevanje njenega premikanja, kot je 

plavajoče sidro ali sidro na dnu, pritrjeno 

na en konec mreže.“ 

Obrazložitev 

Državam članicam bi moralo biti omogočeno, da pod strogimi pogoji dovolijo mali ribolov z 

visečimi mrežami. Sedanje določbe o malem ribolovu z visečim mrežami v Uredbi (ES) št. 

812/2004 je zato treba ohraniti. Z novo opredelitvijo visečih mrež, ki jo predlaga Komisija, so 

odpravljene sedanje vrzeli in bi jo zato bilo treba vključiti v Uredbo (ES) št.812/2004. Točki 

A(b) in E(b) Priloge I pa se nanašata na ribolov z mrežami v Baltskem morju, zato sta 
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zastareli in bi ju bilo treba črtati. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – točka c 

Uredba (ES) št. 812/2004 

Priloga III – točka D 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) v Prilogi III se črta točka D. črtano 

Obrazložitev 

Državam članicam bi moralo biti omogočeno, da pod strogimi pogoji dovolijo mali ribolov z 

visečimi mrežami. Veljavne določbe o malem ribolovu z visečimi mrežami bi zato bilo treba 

ohraniti. V točki D Priloge III Uredbe (ES) št. 812/2004 je določeno, da je treba v določenih 

delih Atlantika spremljati ribolov z visečimi mrežami v zvezi z naključnim ulovom kitov in 

delfinov. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 

Uredba (ES) št. 2187/2005 

Člen 2 – točka o, Člen 9 in Člen 10  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Člen 2(o) ter člena 9 in 10 Uredbe (ES) 

št. 2187/2005 se črtajo. 

3. Uredba (ES) št. 2187/2005 se spremeni:  

 (a) Člen 2(o) se nadomesti z naslednjim: 

 „(o) „Viseča mreža“ pomeni mrežo, 

sestavljeno iz ene ali več mrežnih sten, 

skupaj vzporedno obešenih na glavno vrv, 

ki jo na vodni gladini ali na določeni 

globini pod njo držijo plovci in ki jo prosto 

žene tok ali jo vleče plovilo, na katero je 

pripeta. Opremljena je lahko z napravami 

za stabilno nastavitev mreže ali za 

omejevanje njenega premikanja, kot je 

plavajoče sidro ali sidro na dnu, pritrjeno 

na en konec mreže.“ 

 (b) Člen 9 se nadomesti z naslednjim: 
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 „Člen 9 

 Prepoved ribolova z visečimi mrežami 

 Prepovedano je hraniti na krovu viseče 

mreže ali jih uporabljati za ribolov.“; 

 (c) člen 10 se črta; 

Obrazložitev 

Ohraniti bi bilo treba popolno prepoved ribolova z visečimi mrežami v Baltskem morju, Beltih 

in Øresundu, ki je določena z Uredbo (ES) št. 2187/2005. Z novo opredelitvijo visečih mrež, 

ki jo predlaga Komisija, so odpravljene sedanje vrzeli in bi jo bilo zato treba vključiti v 

Uredbo (ES) št. 2187/2005. Določbe o začasnih odstopanjih od prepovedi ribolova z visečimi 

mrežami iz leta 2006 in 2007 so zastarele in bi jih bilo treba črtati. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 4 

Uredba (ES) št. 1967/2006 

Priloga II – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. V Prilogi II(a) Uredbe (ES) 

št. 1967/2006 se črtajo besede „in visečih 

mrež“. 

črtano 

Obrazložitev 

Državam članicam bi moralo biti omogočeno, da pod strogimi pogoji dovolijo mali ribolov z 

visečimi mrežami. Veljavne določbe o malem ribolovu z visečimi mrežami bi zato bilo treba 

ohraniti. S Prilogo II Uredbe (ES) št. 1967/2006 so opredeljene zahteve glede značilnosti 

ribolovne opreme v Sredozemskem morju. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 5 črtano 

Razveljavitev  

Uredba (ES) št. 894/97 se razveljavi.  
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Obrazložitev 

Boljše je, da okrepimo pravila o ribolovu z visečimi mrežami v veljavni zakonodaji, kot pa da 

uvedemo novo. 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2015. Ta uredba začne veljati …*. 

 ________ 

 * 20 dni po objavi te uredbe v Uradnem 

listu Evropske unije 
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