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Predlog spremembe, ki ga vlaga Carmen Fraga Estévez

Predlog spremembe 23
UVODNA IZJAVA 3

(3) Cilji teh načrtov bi morali biti obnovitev 
teh staležev do varne biološke meje v roku 
petih do desetih let.

(3) Cilji teh načrtov bi morali biti obnovitev 
teh staležev do varne biološke meje v roku 
desetih let.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carmen Fraga Estévez

Predlog spremembe 24
UVODNA IZJAVA 6

(6) Z namenom doseganja tega cilja je treba 
nadzorovati ravni stopenj ribolovne 
smrtnosti, tako da obstaja velika verjetnost, 

(6) Z namenom doseganja tega cilja je treba 
nadzorovati stopnje ribolovne smrtnosti, 
tako da obstaja velika verjetnost, da se 
količine odraslih rib v morju iz leta v leto 
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da se te stopnje zmanjša iz leta v leto. povečajo.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carmen Fraga Estévez

Predlog spremembe 25
UVODNA IZJAVA 7

(7) Takšen nadzor stopenj ribolovne 
smrtnosti je mogoče doseči z vzpostavitvijo 
ustrezne metode za določanje ravni 
celotnega dovoljenega ulova (TAC) za 
zadevne staleže in sistema, ki vključuje 
zaprta območja in omejitve za kilovatne 
dni, s katerim so ribolovni napori za te 
staleže omejeni na ravni, pri katerih obstaja 
verjetnost, da bo celoten dovoljeni ulov 
presežen.

(7) Takšen nadzor stopenj ribolovne 
smrtnosti je mogoče doseči z vzpostavitvijo 
ustrezne metode za določanje ravni 
celotnega dovoljenega ulova (TAC) za 
zadevne staleže in omejitev za ribolovni
napor za te staleže, tako da bo omejen na 
ravni, pri katerih obstaja verjetnost, da bo 
celoten dovoljeni ulov presežen.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rosa Miguélez Ramos

Predlog spremembe 26
ČLEN 2

Cilj načrta je obnovitev zadevnih staležev v 
okviru varnih bioloških mej. 

Cilj načrta je obnovitev zadevnih staležev v 
okviru varnih bioloških mej v primernem 
časovnem obdobju in v skladu s podatki 
Mednarodnega sveta za raziskovanje morja 
(ICES). To pomeni doseganje biomase 
staleža v času drstenja 35.000 ton osliča v 
obdobju dveh let, v skladu z veljavnimi 
znanstvenimi poročili. Ta številka se 
prilagaja v luči novih znanstvenih podatkov 
Znanstvenega, tehničnega in 
gospodarskega odbora za ribištvo 
(ZTGOR).

Or. es
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Obrazložitev

Cilj obnovitve staležev osliča mora po najnovejših znanstvenih poročilih temeljiti na 
doseganju ravni biomase, ki jo priporočajo znanstveni organi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carmen Fraga Estévez

Predlog spremembe 27
ČLEN 2

Cilj načrta obnove je obnovitev zadevnih 
staležev v okviru varnih bioloških mej.

Načrt obnove sestavlja:

(a) v zvezi s staleži iz člena 1(a) povečanje 
količin odraslih rib v obdobju desetih let, 
tako da se doseže vrednosti, ki so enake ali 
višje od 35.000 ton;
(b) v zvezi s staleži iz člena 1(b) in (c)
obnavljanje zadevnih staležev v okviru 
varnih bioloških meja v obdobju desetih let.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carmen Fraga Estévez

Predlog spremembe 28
ČLEN 4, ODSTAVEK 2

2. TAC za stalež južnega osliča se določi v 
skladu s členom 5.

2. TAC se določi za stalež južnega osliča v 
skladu s členom 5, če ZTGOR meni, v luči 
zadnjega poročila ICES-a, da je količina 
odraslih rib enaka ali višja od 25.000 ton.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carmen Fraga Estévez

Predlog spremembe 29
ČLEN 5

1. Kadar smrtnost staleža južnega osliča po 
ocenah Znanstvenega, tehničnega in 
gospodarskega odbora za ribištvo v luči 

Za leto 2006 se TAC določi na raven, ki 
ustreza stopnji ribolovne smrtnosti 0,40. Za 
prihodnja leta načrta obnove TAC ne sme 
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zadnjega poročila Mednarodnega sveta za 
raziskovanje morja presega 0,17 na leto, 
celotni dovoljeni ulov ne sme presegati 
določene stopnje ulova, da bo stopnja 
smrtnosti rib po znanstveni oceni 
Znanstvenega, tehničnega in 
gospodarskega odbora za ribištvo v luči 
zadnjega poročila Mednarodnega sveta za 
raziskovanje morja v letu, ko začne veljati, 
za 10 % nižja od ocenjene smrtnosti rib v 
predhodnem letu.

preseči nivoja ulova, ki bo, v skladu z 
znanstveno oceno, ki jo je izvedel ZTGOR v 
luči zadnjih poročil ICES-a, ustrezal 
stopnji ribolovne smrtnosti 0,40.

2. Kadar je smrtnost staleža južnega osliča 
po ocenah Znanstvenega, tehničnega in 
gospodarskega odbora za ribištvo v luči 
zadnjega poročila Mednarodnega sveta za 
raziskovanje morja enaka ali presega 0,17 
na leto, se mora celotni dovoljeni ulov 
skladati z določeno stopnjo ulova, da bo 
smrtnost rib po znanstveni oceni
Znanstvenega, tehničnega in 
gospodarskega odbora za ribištvo v luči 
zadnjega poročila Mednarodnega sveta za 
raziskovanje morja v letu, ko začne veljati, 
znašala 0,15 na leto.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Duarte Freitas

Predlog spremembe 30
ČLEN 5, ODSTAVEK 1

1. Kadar smrtnost staleža južnega osliča po 
ocenah Znanstvenega, tehničnega in 
gospodarskega odbora za ribištvo v luči 
zadnjega poročila Mednarodnega sveta za 
raziskovanje morja presega 0,17 na leto, 
celotni dovoljeni ulov ne sme presegati 
določene stopnje ulova, da bo stopnja 
smrtnosti rib po znanstveni oceni 
Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega 
odbora za ribištvo v luči zadnjega poročila 
Mednarodnega sveta za raziskovanje morja 
v letu, ko začne veljati, za 10 % nižja od 
ocenjene smrtnosti rib v predhodnem letu.

1. Kadar smrtnost staleža južnega osliča po 
ocenah Znanstvenega, tehničnega in 
gospodarskega odbora za ribištvo v luči 
zadnjega poročila Mednarodnega sveta za 
raziskovanje morja presega 0,31 na leto, 
celotni dovoljeni ulov ne sme presegati 
določene stopnje ulova, da bo stopnja 
smrtnosti rib po znanstveni oceni 
Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega 
odbora za ribištvo v luči zadnjega poročila 
Mednarodnega sveta za raziskovanje morja 
v letu, ko začne veljati, letno največ za 10 % 
nižja od ocenjene smrtnosti rib v 
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predhodnem letu.

Or. pt

Obrazložitev

Ciljna vrednost za smrtnost je preveč ambiciozna in ne ustreza realni gospodarski in finančni 
situaciji na področju industrije. Če se za stopnjo ribolovne smrtnosti sprejme številko, ki jo 
predlaga Komisija, bi to privedlo do zmanjšanja stopnje ribolovne smrtnosti za več kot 60 %.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rosa Miguélez Ramos

Predlog spremembe 31
ČLEN 5, ODSTAVEK 1

1. Kadar smrtnost staleža južnega osliča po 
ocenah Znanstvenega, tehničnega in 
gospodarskega odbora za ribištvo v luči 
zadnjega poročila Mednarodnega sveta za 
raziskovanje morja presega 0,17 na leto, 
celotni dovoljeni ulov ne sme presegati 
določene stopnje ulova, da bo stopnja 
smrtnosti rib po znanstveni oceni 
Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega 
odbora za ribištvo v luči zadnjega poročila 
Mednarodnega sveta za raziskovanje morja 
v letu, ko začne veljati, za 10 % nižja od 
ocenjene smrtnosti rib v predhodnem letu.

1. Kadar smrtnost staleža južnega osliča po 
ocenah Znanstvenega, tehničnega in 
gospodarskega odbora za ribištvo v luči 
zadnjega poročila Mednarodnega sveta za 
raziskovanje morja presega 0,27 na leto, 
celotni dovoljeni ulov ne sme presegati 
določene stopnje ulova, da bo stopnja 
smrtnosti rib po znanstveni oceni 
Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega 
odbora za ribištvo v luči zadnjega poročila 
Mednarodnega sveta za raziskovanje morja 
v letu, ko začne veljati, za 10 % nižja od 
ocenjene smrtnosti rib v predhodnem letu.

Or. es

Obrazložitev

Raven smrtnosti bi zagotovila trajnostno izkoriščanje virov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Duarte Freitas

Predlog spremembe 32
ČLEN 5, ODSTAVEK 2

2. Kadar je smrtnost staleža južnega osliča 
po ocenah Znanstvenega, tehničnega in 
gospodarskega odbora za ribištvo v luči 
zadnjega poročila Mednarodnega sveta za 
raziskovanje morja enaka ali presega 0,17 na 

2. Kadar je smrtnost staleža južnega osliča 
po ocenah Znanstvenega, tehničnega in 
gospodarskega odbora za ribištvo v luči 
zadnjega poročila Mednarodnega sveta za 
raziskovanje morja enaka ali presega 0,31 na 
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leto, se mora celotni dovoljeni ulov skladati 
z določeno stopnjo ulova, da bo smrtnost rib 
po znanstveni oceni Znanstvenega, 
tehničnega in gospodarskega odbora za 
ribištvo v luči zadnjega poročila 
Mednarodnega sveta za raziskovanje morja 
v letu, ko začne veljati, znašala 0,15 na leto.

leto, se mora celotni dovoljeni ulov skladati 
z določeno stopnjo ulova, da bo smrtnost rib 
po znanstveni oceni Znanstvenega, 
tehničnega in gospodarskega odbora za 
ribištvo v luči zadnjega poročila 
Mednarodnega sveta za raziskovanje morja 
v letu, ko začne veljati, znašala 0,31 na leto.

Or. pt

Obrazložitev

Ciljna vrednost za smrtnost je preveč ambiciozna in ne ustreza realni gospodarski in finančni 
situaciji na področju industrije. Če se za stopnjo ribolovne smrtnosti sprejme številko, ki jo 
predlaga Komisija, bi to privedlo do zmanjšanja stopnje ribolovne smrtnosti za več kot 60 %.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rosa Miguélez Ramos

Predlog spremembe 33
ČLEN 5, ODSTAVEK 2

2. Kadar je smrtnost staleža južnega osliča 
po ocenah Znanstvenega, tehničnega in 
gospodarskega odbora za ribištvo v luči 
zadnjega poročila Mednarodnega sveta za 
raziskovanje morja enaka ali presega 0,17 na 
leto, se mora celotni dovoljeni ulov skladati 
z določeno stopnjo ulova, da bo smrtnost rib 
po znanstveni oceni Znanstvenega, 
tehničnega in gospodarskega odbora za 
ribištvo v luči zadnjega poročila 
Mednarodnega sveta za raziskovanje morja 
v letu, ko začne veljati, znašala 0,15 na leto.

2. Kadar je smrtnost staleža južnega osliča 
po ocenah Znanstvenega, tehničnega in 
gospodarskega odbora za ribištvo v luči 
zadnjega poročila Mednarodnega sveta za 
raziskovanje morja enaka ali presega 0,27 na 
leto, se mora celotni dovoljeni ulov skladati 
z določeno stopnjo ulova, da bo smrtnost rib 
po znanstveni oceni Znanstvenega, 
tehničnega in gospodarskega odbora za 
ribištvo v luči zadnjega poročila 
Mednarodnega sveta za raziskovanje morja 
v letu, ko začne veljati, znašala 0,27 na leto.

Or. es

Obrazložitev

Raven smrtnosti bi zagotovila trajnostno izkoriščanje virov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Duarte Freitas

Predlog spremembe 34
ČLEN 7, ODSTAVEK 1
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Omejitve za razlikovanje pri TAC
1. V prvem letu uporabe te uredbe veljajo 
naslednja pravila:

črtano

(a) kadar uporaba člena 5 ali člena 6 
povzroči povečanje celotnega dovoljenega 
ulova za več kot 25% v primerjavi s 
prejšnjim letom, Svet sprejme celotni 
dovoljeni ulov, ki celotnega dovoljenega 
ulova tistega leta ne presega za več kot 
25%;
(a) kadar uporaba člena 5 ali člena 6 
povzroči zmanjšanje celotnega dovoljenega 
ulova za več kot 25% v primerjavi s 
prejšnjim letom, Svet sprejme celotni 
dovoljeni ulov, ki ni za več kot 25% manjši 
od celotnega dovoljenega ulova tistega leta;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Duarte Freitas

Predlog spremembe 35
ČLEN 7, ODSTAVEK 2, uvod

2. Z drugim letom uporabe te uredbe 
začnejo veljati naslednja pravila:

2. S prvim letom uporabe te uredbe začnejo 
veljati naslednja pravila:

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Duarte Freitas

Predlog spremembe 36
ČLEN 7, ODSTAVEK 2, TOČKA A

(a) kadar uporaba člena 5 ali člena 6 
povzroči povečanje celotnega dovoljenega 
ulova za več kot 15% v primerjavi s 
prejšnjim letom, Svet sprejme celotni 
dovoljeni ulov, ki celotnega dovoljenega 
ulova tistega leta ne presega za več kot 15%;

(a) kadar uporaba člena 5 ali člena 6 
povzroči povečanje celotnega dovoljenega 
ulova za več kot 10 % v primerjavi s 
prejšnjim letom, Svet sprejme celotni 
dovoljeni ulov, ki celotnega dovoljenega 
ulova tistega leta ne presega za več kot 10 
%;

Or. pt
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Obrazložitev

Kot rezultat postopnih zmanjšanj TAC v preteklih letih in z namenom omejitve in ublažitve 
posledic stalnega zmanjšanja TAC, se predlaga, da se največje zmanjšanje TAC določi na 
10% na leto.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carmen Fraga Estévez

Predlog spremembe 37
ČLEN 7 A (novo)

Člen 7a
Določanje TAC v izjemnih okoliščinah

Če ZTGOR na osnovi zadnjega poročila 
ICES meni, da je količina odraslih rib v 
staležu južnega osliča pod 25.000 ton, 
veljajta naslednji pravili:
(a) če se predvideva, da bo uporaba člena 5 
na koncu leta izvajanja TAC povzročila 
povečanje količine odraslih rib v staležu 
južnega osliča, s katerimi bodo dosežene 
ravni nad 25.000 ton, se uporablja ta člen;
(b) če se predvideva nasprotno, se svet s 
kvalificirano večino na podlagi predloga 
Komisije odloči glede TAC-a za naslednjo 
leto, ki bo nižje od TAC-a, ki je rezultat 
uporabe metode, opisane v členu 5.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Duarte Freitas

Predlog spremembe 38
ČLEN 7 A (novo)

Člen 7a
Države članice se bodo lahko prilagajale 
pri uporabi programa za zmanjševanje 
ribolovnega napora, in sicer z izvajanjem 
nacionalnih načrtov, povezanih s posebnim 
položajem v posameznih državah članicah.
Ti ukrepi lahko vključujejo izbirni razrez 
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plovil, začasne ustavitve flote in/ali 
določanje največjega števila ribolovnih dni 
na leto in na plovilo. Ukrepi, ki veljajo za 
ustrezne, se priglasijo Komisiji, ta pa 
predloži Svetu predlog na podlagi zgoraj 
omenjenih vidikov, ki o tem odloči s 
kvalificirano večino.
Ukrepi, ki jih je sprejela država članica, 
veljajo za vsa plovila Skupnosti, ki delujejo 
v vodah pod njeno suverenostjo ali 
pristojnostjo, na podlagi nediskriminacije 
pri ohranjanju virov.

Or. pt

Obrazložitev

Da se omogoči, da se zmanjšanje pri ribolovnem naporu doseže z ukrepi, ki so usmerjeni 
izključno na plovila, odgovorna za obseg ulova osliča in škampa, ne da bi to škodljivo 
vplivalo na druga plovila. Da se omogoči, da bodo ti ukrepi služili interesu Skupnosti in ne 
bodo prizadeli interesov nacionalnih ladjarjev, ki niso povezani z ulovi osliča in škampa.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Duarte Freitas

Predlog spremembe 39
ČLEN 8

Določanje največjega števila dovoljenih 
kilovatnih dni

Svet bo s kvalificirano večino odločil o 
predlogu Komisije o največji dovoljeni 
ravni kilovatnih dni, ki ne presegajo 
količine, izračunane v skladu s pogoji, 
določenimi v Prilogi, za skupine ribiških 
plovil iz posameznih držav članic, ki lovijo 
za zadevne staleže, za prihodnje leto.

črtano

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Duarte Freitas

Predlog spremembe 40
ČLEN 9
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Vzpostavitev in sestava zbirke podatkov črtano
1. Vsaka država članica vzpostavi zbirko 
podatkov, ki za vsako zemljepisno področje 
iz člena 1, za vsako leto zadevnega 
referenčnega obdobja iz odstavka 2 in za 
vsako polovilo, ki pluje pod njeno zastavo 
in je registrirano v Skupnosti, ki je 
iztovorilo kakršno koli količino škampov 
in/ali južnih osličev v tem obdobju, vsebuje 
naslednje informacije:
(a) ime in interno registrsko številko 
plovila;
(b) moč nameščenega motorja plovila, 
merjena v kilovatih, v skladu z Uredbo 
Sveta (EGS) št. 2930/86;
(c) število dni, ko ga ni v pristanišču, kakor 
je opredeljeno v členu 13;
(d) količina iztovorjenih južnih osličev v 
tonah;
(d) količina iztovorjenih škampov v tonah;
(f) kilovatnih dni kot produkt števila dni, ko 
ga ni bilo v pristanišču, in moč 
nameščenega motorja v kilovatih.
Zbirka podatkov se vzpostavi najkasneje na 
naslednje datume: 
(a) 31. oktobra 2004, v zvezi s triletnim 
referenčnim obdobjem 2001, 2002 in 2003;
(b) 15 julija vsakega leta, ki sledi 2004, v 
zvezi s triletnim referenčnim obdobjem.
3. Zbirka podatkov se sporoči Komisiji v 
pisni in elektronski obliki najkasneje do 15. 
novembra 2004 v zvezi z referenčnim 
obdobjem iz odstavka 2(a) in do 31. julija 
zadevnega leta v zvezi z obdobjem iz 
odstavka 2(b).

Or. pt
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Duarte Freitas

Predlog spremembe 41
ČLEN 10

Izračuni, ki jih morajo izvesti države 
članice

črtano

1. Vsaka država članica izračuna naslednje 
količine:
(a) povprečno število kilovatnih dni za 
referenčno obdobje za vsako plovilo, 
vključeno v zbirki podatkov iz člena 9;
(b) Skupna vsota povprečnega števila 
kilovatnih dni za plovila, ki so vključena v 
zbirki podatkov iz člena 9, kot vsota 
povprečnega števila kilovatnih dni, 
izračunanih pod točko (a).
2. Države članice zagotovijo, da se izračun 
iz odstavka 1(a) ustrezno prilagodi, kjer je 
to potrebno, da se upošteva vse omejitve za 
ribolovni napor iz Odločbe Sveta 
97/413/EC.
3. Rezultati izračunov se sporočijo Komisiji 
v okviru istih rokov kot tiste, navedene v 
členu 9(3).

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Duarte Freitas

Predlog spremembe 42
ČLEN 11

Razporeditev kilovatnih dni črtano
Vsaka država članica vsako leto odloči o 
porazdelitvi največjega dovoljenega števila 
kilovatnih dni med plovila, ki plujejo pod 
njeno zastavo in ki so registrirana v 
Skupnosti.

Or. pt
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Duarte Freitas

Predlog spremembe 43
ČLEN 12

Seznam plovil črtano
1. V dveh mesecih po odločbi Sveta iz člena 
8 vsaka država članica sporoči Komisiji za 
vsako zemljepisno področje iz člena 1 
seznam z imeni in internimi registrskimi 
številkami plovil, katerim so bili dodeljeni 
kilovatni dnevi.
2. Dokler država članica ne sporoči 
seznamov Komisiji v skladu z odstavkom 1, 
še naprej velja seznam, ki je bil nazadnje 
sporočen Komisiji.
Če takšni seznami prej niso bili sporočeni 
Komisiji, se šteje seznam za vključitev 
plovil, katerih imena in interne registrske 
številke so vključena v zbirko podatkov iz 
člena 9, za zadnje referenčno obdobje.

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Duarte Freitas

Predlog spremembe 44
ČLEN 13

Dnevi odsotnosti iz pristanišča črtano
1. Kilovatni dnevi, dodeljeni posameznemu 
plovilu, se pretvorijo v ustrezno število dni, 
ko plovila ni bilo v pristanišču, tako, da se 
kilovatne dni deli z močjo motorja plovila v 
kilovatih, rezultatu tega izračuna se doda 
0,5, decimalke in druge ulomke v končni 
vrednosti pa se zanemari.
2. Za dan odsotnosti iz pristanišča se šteje 
neprekinjeno obdobje 24 ur od časa vstopa 
v eno izmed zemljepisnih področij iz člena 1 
ali katerega koli dela takšnega obdobja.

Or. pt
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Duarte Freitas

Predlog spremembe 45
ČLEN 14

Obveznost držav članic črtano
Države članice zagotovijo, da nobeno 
plovilo, vključeno v seznam iz člena 12, ni 
odsotno iz pristanišča in da je prisotno v 
zemljepisnih področjih iz člena 1 več od 
števila dni, izračunanih na podlagi člena 
13(1).

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Duarte Freitas

Predlog spremembe 46
ČLEN 15

1. Plovilu, ki ni vključeno v seznam iz člena 
12, se prepove iztovarjanje ali pretovarjanje 
južnega osliča ali škampa, ujetih v 
zemljepisnih področjih iz člena 1.
2. Dokler država članica ne vzpostavi zbirke 
podatkov in je ne sporoči Komisiji v skladu 
s členom 9, se vsem plovilom te države 
članice prepove iztovarjanje južnega osliča 
ali škampa, ulovljenih v katerem koli 
zemljepisnem področju iz člena 1.

Plovilom, ki občasno ali naključno ujamejo 
osliča in/ali škampa, se dovoli 10 % prilov 
na plovbo, do največ 5 ton na leto.

Or. pt

Obrazložitev

Ta ukrep bo preprečil zavržke v morje s plovil, ki občasno ujamejo osliča in škampa in bo 
izboljšal obdelavo podatkov, povezanih z upravljanjem teh staležev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carmen Fraga Estévez

Predlog spremembe 47
ČLEN 16
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Kljub členu 19a Uredbe (EGS) št. 2847/93 
se členi 19b, 19c, 19d, 19e in 19j te uredbe 
uporabljajo za plovila, vključena v zbirko 
podatkov iz člena 9, ki lovijo na 
zemljepisnih področjih iz člena 1.

Kljub členu 19a Uredbe (EGS) št. 2847/93 
se členi 19b, 19c, 19d, 19e in 19j te uredbe 
uporabljajo za plovila, ki lovijo na 
zemljepisnih področjih iz člena 1.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Duarte Freitas

Predlog spremembe 48
ČLEN 16

Sporočila o ribolovnem naporu črtano
Kljub členu 19a Uredbe (EGS) št. 2847/93 
se členi 19b, 19c, 19d, 19e in 19j te uredbe 
uporabljajo za plovila, vključena v zbirko 
podatkov iz člena 9, ki lovijo na 
zemljepisnih področjih iz člena 1.

Or. pt

Obrazložitev

Predlagani ukrepi so pretirani in bi povzročili neupravljivo administrativno breme za ribiče, 
ki delujejo na zadevnih zemljepisnih področjih (obalna območja).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Duarte Freitas

Predlog spremembe 49
ČLEN 17

Z odstopanjem od člena 5(2) Uredbe 
Komisije (EGS) št. 2807/83 z dne 
22 septembra 1983, ki določa podrobna 
pravila za beleženje podatkov o ulovih rib 
držav članic, znaša dopustni odklon pri 
oceni količine v kilogramih na krovu 5 %
vrednosti, navedene v ladijskem dnevniku.

Z odstopanjem od člena 5(2) Uredbe 
Komisije (EGS) št. 2807/83 z dne 
22 septembra 1983, ki določa podrobna 
pravila za beleženje podatkov o ulovih rib 
držav članic, znaša dopustni odklon pri 
oceni količine južnega osliča v kilogramih 
na krovu 10% vrednosti, navedene v 
ladijskem dnevniku.

Or. pt
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Obrazložitev

To bo primernejše število, ko se splošno zakonodajo nadalje prilagodi, in ne bo imelo 
škodljivega učinka na spremljanje ulova.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Duarte Freitas

Predlog spremembe 50
ČLEN 18

Tehtanje iztovarjanj črtano
Pristojni organi države članice 
zagotavljajo, da se vsaka količina južnega 
osliča, ki presega 50 kg, in količina 
škampa, ki znaša ali presega 50 kg, ujeta 
na področju iz člena 1, pred prodajo stehta 
z dražbenimi tehtnicami.

Or. es

Obrazložitev

Na Portugalskem ni obvezno prodati zamrznjene ribe na dražbi, kar pomeni, da bi bilo 
nemogoče upoštevati to določbo, zlasti s strani številnih plovil, ki lovijo rake.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rosa Miguélez Ramos

Predlog spremembe 51
ČLEN 18

Pristojni organi države članice zagotavljajo, 
da se vsaka količina južnega osliča, ki 
presega 50 kg, in količina škampa, ki znaša 
ali presega 50 kg, ujeta na področju iz člena 
1, pred prodajo stehta z dražbenimi 
tehtnicami.

Pristojni organi države članice zagotavljajo, 
da se vsaka količina južnega osliča, ki 
presega 300 kg, in količina škampa, ki znaša 
ali presega 150 kg, ujeta na področju iz 
člena 1, pred prodajo stehta z dražbenimi 
tehtnicami.

Or. es

Obrazložitev

Za obe vrsti je 50 kg precej majhna količina, ki bi povzročila vrsto dragih obveznosti za 
plovila brez znatnega vpliva na ribolov.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Carmen Fraga Estévez

Predlog spremembe 52
ČLEN 20, ODSTAVEK 1

1. Pristojni organi države članice lahko 
zahtevajo, da se vsaka količina južnega 
osliča, ki presega 50 kg, in količina škampa, 
ki presega 50 kg, ki je bila ujeta na 
zemljepisnem področju iz člena 1 in prvič 
iztovorjena v tej državi članici, stehta pred 
prevozom iz prvega pristanišča drugam.

1. Pristojni organi države članice lahko 
zahtevajo, da se vsaka količina južnega 
osliča, ki presega 300 kg, in količina 
škampa, ki presega 150 kg, ki je bila ujeta na 
zemljepisnem področju iz člena 1 in prvič 
iztovorjena v tej državi članici, stehta pred 
prevozom iz prvega pristanišča drugam.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rosa Miguélez Ramos

Predlog spremembe 53
ČLEN 20, ODSTAVEK 1

1. Pristojni organi države članice lahko 
zahtevajo, da se vsaka količina južnega 
osliča, ki presega 50 kg, in količina škampa, 
ki presega 50 kg, ki je bila ujeta na 
zemljepisnem področju iz člena 1 in prvič 
iztovorjena v tej državi članici, stehta pred 
prevozom iz prvega pristanišča drugam.

1. Pristojni organi države članice lahko 
zahtevajo, da se vsaka količina južnega 
osliča, ki presega 300 kg, in količina 
škampa, ki presega 150 kg, ki je bila ujeta na 
zemljepisnem področju iz člena 1 in prvič 
iztovorjena v tej državi članici, stehta pred 
prevozom iz prvega pristanišča drugam.

Or. es

Obrazložitev

Za obe vrsti je 50 kg precej majhna količina, ki bi povzročila vrsto dragih obveznosti za 
plovila brez znatnega vpliva na ribolov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carmen Fraga Estévez

Predlog spremembe 54
ČLEN 20, ODSTAVEK 2

2. Z odstopanjem od člena 13 Uredbe (EGS) 
št. 2847/93 spremlja količine južnega osliča 
in škampa, večje od 50 kg in prepeljane na 
kraj, ki ni kraj iztovarjanja ali uvoza, izvod 
ene od deklaracij iz člena 8(1) Uredbe (EGS) 

2. Z odstopanjem od člena 13 Uredbe (EGS) 
št. 2847/93 spremlja količine južnega osliča, 
večje od 300 kg, in količine škampa, večje 
od 150 kg, prepeljane na kraj, ki ni kraj 
iztovarjanja ali uvoza, izvod ene od 
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št. 2847/93 v zvezi s količinami teh vrst, ki 
se prevažajo. Oprostitev iz člena 13(4)(b) 
Uredbe (EGS) št. 2847/93 se ne uporablja.

deklaracij iz člena 8(1) Uredbe (EGS) št. 
2847/93 v zvezi s količinami teh vrst, ki se 
prevažajo. Oprostitev iz člena 13(4)(b) 
Uredbe (EGS) št. 2847/93 se ne uporablja.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rosa Miguélez Ramos

Predlog spremembe 55
ČLEN 20, ODSTAVEK 2

2. Z odstopanjem od člena 13 Uredbe (EGS) 
št. 2847/93 spremlja količine južnega osliča 
in škampa, večje od 50 kg in prepeljane na 
kraj, ki ni kraj iztovarjanja ali uvoza, izvod 
ene od deklaracij iz člena 8(1) Uredbe (EGS) 
št. 2847/93 v zvezi s količinami teh vrst, ki 
se prevažajo. Oprostitev iz člena 13(4)(b) 
Uredbe (EGS) št. 2847/93 se ne uporablja.

2. Z odstopanjem od člena 13 Uredbe (EGS) 
št. 2847/93 spremlja količine južnega osliča, 
večje od 300 kg, in količine škampa, večje 
od 150 kg, prepeljane na kraj, ki ni kraj 
iztovarjanja ali uvoza, izvod ene od 
deklaracij iz člena 8(1) Uredbe (EGS) št. 
2847/93 v zvezi s količinami teh vrst, ki se 
prevažajo. Oprostitev iz člena 13(4)(b) 
Uredbe (EGS) št. 2847/93 se ne uporablja.

Or. es

Obrazložitev

Za obe vrsti je 50 kg precej majhna količina, ki bi povzročila vrsto dragih obveznosti za 
plovila brez znatnega vpliva na ribolov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Duarte Freitas

Predlog spremembe 56
ČLEN 22

Člen 29 B (Uredba (ES) št. 850/98)

Ribolov s pridnenimi vlečnimi mrežami in 
ribiškimi košarami na zemljepisnem 
področju, omejenim s črto, ki povezuje 
naslednje točke:

Države članice, na katere je usmerjen ta 
načrt obnove, sprejmejo ukrepe za 
upravljanje, ob upoštevanju svojih 
družbeno-gospodarskih okoliščin in 
posebnega položaja staležev in 
uporabljenega ribolovnega orodja. 

Polje 1: Ti ukrepi veljajo za vse flote, ki ribarijo v 
vodah, ki so pod suverenostjo ali 
pristojnostjo Portugalske in Španije.
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Zemljepisna širina 43°35' S, zemljepisna 
dolžina 4°45' Z

Zgoraj omenjeni ukrepi vključujejo:

Zemljepisna širina 43°45' S, zemljepisna 
dolžina 4°45' Z

1. Vzpostavitev zaščitnega območja za tri ali 
štiri mesece vsako leto v spodaj omenjenem 
področju za zaščito okrepitve škampa.

Zemljepisna širina 43°37' S, zemljepisna 
dolžina 5°20' Z

Polje 1:

Zemljepisna širina 43°55' S, zemljepisna 
dolžina 5°20' Z

zemljepisna širina 36º 54' S, zemljepisna 
dolžina 7° 40 Z'.

Polje 2: Zemljepisna širina 36°34' S, zemljepisna 
dolžina 7°40' Z

Zemljepisna širina 43°37' S, zemljepisna 
dolžina 6°15' Z

Zemljepisna širina 36°34' S, zemljepisna 
dolžina 7°19' Z

Zemljepisna širina 43°50' S, zemljepisna 
dolžina 6°15' Z

Zemljepisna širina 36°54' S, zemljepisna 
dolžina 7°19' Z

Zemljepisna širina 43° S, zemljepisna 
dolžina 6°45' Z

2. Prepoved lovljenja in iztovarjanja 
škampa za vse flote med 1. septembrom in 
31. oktobrom.

Zemljepisna širina 43°34' S, zemljepisna 
dolžina 6°45' Z

3. Prepove lovljenja in iztovarjanja rakov –
globokomorske kozice, modre in rdeče 
kozice, škrlatne kozice in škampa – med 24. 
decembrom in zadnjem dnevom februarja.

Polje 3: 4. Dokončen umik ribiških plovil s politiko 
o razrezu ribiških plovil, namenjene lovu 
teh živalskih vrst.

Zemljepisna širina 42° S, zemljepisna 
dolžina 9° Z
Zemljepisna širina 42°27' S, zemljepisna 
dolžina 9° Z
Zemljepisna širina 42°27' S, zemljepisna 
dolžina 9°30' Z
Zemljepisna širina 42° S, zemljepisna 
dolžina 9°30' Z
Polje 4:
Zemljepisna širina 37°45' S, zemljepisna 
dolžina 9° Z
Zemljepisna širina 38°10' S, zemljepisna 
dolžina 9° Z
Zemljepisna širina 38°10' S, zemljepisna 
dolžina 9°15' Z
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Zemljepisna širina 37°45' S, zemljepisna 
dolžina 9°20' Z
Polje 5:
Zemljepisna širina 36°05' S, zemljepisna 
dolžina 7° Z
Zemljepisna širina 36°35' S, zemljepisna 
dolžina 7° Z
Zemljepisna širina 36°45' S, zemljepisna 
dolžina 7°18' Z
Zemljepisna širina 36°50' S, zemljepisna 
dolžina 7°50' Z
Zemljepisna širina 36°25' S, zemljepisna 
dolžina 7°50' Z“

Or. pt

Obrazložitev

Države, na katere je usmerjen ta načrt obnove, bodo lahko bolje razvijale strategije za 
obnovitev staleža, ob upoštevanju narave svoje ribiške industrije in družbeno-gospodarskih 
razmer, ki jih je treba zaščititi. Predlaga se druge možnosti, ki bodo manj škodljive za 
industrijo, brez spreminjanja glavnega cilja načrta obnove. Začasno polje, opredeljeno v tem 
členu, temelji na raziskavah, izvedenih na Portugalskem in v Španiji v več letih in na več 
plovilih. Predlagane omejitve pokrivajo kanale z največjo koncentracijo škampa (podatke 
potrdil portugalski inštitut za pomorsko raziskovanje (IPIMAR)), zato je to polje bolj zaželeno 
od predlogov Komisije za isto področje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Duarte Freitas

Predlog spremembe 57
ČLEN 22 A (novo)

Člen 22a
Komisija predloži Evropskemu parlamentu 
in Svetu poročilo z zaključki v zvezi z 
uporabo načrta obnove za osliča in 
škampa, vključno z družbeno-
gospodarskimi podatki, povezanimi z 
načrtom. To poročilo se izdela dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe.

Or. pt
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