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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga Struan Stevenson

Predlog spremembe 23
Uvodna izjava 1

(1) Iz najnovejšega znanstvenega 
priporočila Mednarodnega sveta za 
izkoriščanje morja (ICES) je razvidno, da 
je stalež morskega lista na območju ICES 
VIIe in VIIIa,b izpostavljen takšni stopnji 
smrtnosti zaradi ribolova, ki povzroča 
uničenje količin odraslih rib v morju do 
točke, ko se lahko zgodi, da se stalež ne bo 
več sposoben obnoviti z razplodom, in mu 
torej grozi propad.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Najnovejša znanstvena poročila kažejo, da stalež morskega lista ni pod biološko varnim 
pragom. Priporočilo ICES, ki je služil kot osnova predloga Komisije, je že zastarelo.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Struan Stevenson

Predlog spremembe 24
Uvodna izjava 3

(3) Cilj načrtov mora biti obnova staleža do 
varnih bioloških meja v petih do desetih 
letih.

(3) Cilj načrtov mora biti narediti vse 
potrebno zato, da se stalež ohrani znotraj 
varnih bioloških meja.

Or. en

Obrazložitev

Najnovejša znanstvena poročila kažejo, da stalež ni pod biološko varnim pragom, zato mora 
biti cilj upravljalnih načrtov ohranjanje trenutnih ravni. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elspeth Attwooll

Predlog spremembe 25
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) Komisija in države članice poskrbijo, 
da pri izvajanju načrta v polni meri 
sodelujejo regionalni svetovalni sveti in 
druge zainteresirane strani.

Or. en

Obrazložitev

Večje sodelovanje ribičev in drugih zainteresiranih strani pri izvajanju skupne ribiške politike 
je eden glavnih ciljev reforme SRP, zato je prav, da se v pričujoči Uredbi Sveta to izrecno 
navede.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Dirk Sterckx

Predlog spremembe 26
Člen 16

Ne glede na člen 5(2) Uredbe Komisije 
(EGS) št. 2807/83 z dne 22. septembra 1983 
o določitvi podrobnih pravil za vodenje 
evidenc podatkov o ulovu rib držav članic, 
znaša dopustno odstopanje pri oceni količin 
v kilogramih, zadržanih na krovu plovila, 
5% navedene številke v ladijskem dnevniku. 

Ne glede na člen 5(2) Uredbe Komisije 
(EGS) št. 2807/83 z dne 22. septembra 1983 
o določitvi podrobnih pravil za vodenje 
evidenc podatkov o ulovu rib držav članic, 
znaša dopustno odstopanje pri oceni količin 
v kilogramih, zadržanih na krovu plovila, 
8% navedene številke v ladijskem dnevniku. 
V primeru, da pretvorbeni faktor s predpisi 
Skupnosti ni določen, velja pretvorbeni 
faktor, ki ga je sprejela država članica, pod 
zastavo katere pluje zadevno plovilo.

Or. nl

Obrazložitev

Logično je uvesti enak delež dopustnega odstopanja, kot velja za obnovitveni načrt za osliče, 
določen z nedavno sprejeto Uredbo št. 811/2004 (člen 10).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philippe Morillon

Predlog spremembe 27
Člen 17

Organi posamezne države članice poskrbijo, 
da se pred prodajo ulov morskega lista z 
območij, navedenih v členu 1, ki presega 
težo 50 kg, stehta v prostoru dražbe.

Organi posamezne države članice poskrbijo, 
da se pred prodajo ulov morskega lista z 
območij, navedenih v členu 1, ki presega 
težo 100 kg, stehta v prostoru dražbe.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philippe Morillon

Predlog spremembe 28
Člen 19, odstavek 1

1. Pristojni organi države članice lahko 
zahtevajo, da se ulov morskega lista z 

1. Pristojni organi države članice lahko 
zahtevajo, da se vsak morskega lista z 
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območij, navedenih v členu 1, ki presega 
težo 50 kg in je prvič iztovorjen v tej državi 
članici, stehta pred prevozom iz pristanišča 
prvega raztovarjanja.

območij, navedenih v členu 1, ki presega 
težo 100 kg in je prvič iztovorjen v tej državi 
članici, stehta pred prevozom iz pristanišča 
prvega raztovarjanja.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philippe Morillon

Predlog spremembe 29
Člen 19, odstavek 2

2. Ne glede na člen 13 Uredbe (EGS) št. 
2847/93 mora vse ulove morskega lista, 
iztovorjene v državi članici ali uvožene 
vanjo, ki presegajo težo 50 kg in se 
prevažajo na kraj, ki ni kraj iztovarjanja ali 
uvoza, spremljati deklaracija o količini ulova 
in o območju, kjer so bili le-ti ujeti. Izjeme, 
predvidene v členu 13(4)(b) Uredbe (EGS) 
št. 2847/93, ne veljajo.

2. Ne glede na člen 13 Uredbe (EGS) št. 
2847/93 mora vse ulove morskega lista, 
iztovorjene v državi članici ali uvožene 
vanjo, ki presegajo težo 100 kg in se 
prevažajo na kraj, ki ni kraj iztovarjanja ali 
uvoza, spremljati deklaracija o količini ulova 
in o območju, kjer so bili le-ti ujeti. Izjeme, 
predvidene v členu 13(4)(b) Uredbe (EGS) 
št. 2847/93, ne veljajo.

Or. fr


