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Predlog spremembe 7
Christofer Fjellner

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 111 nekatere kategorije ribiških 
plovil izvzame iz obveznosti, določene v 
odstavku 1, za omejeno obdobje, ki se 
lahko podaljša, ali predvidi drugačen rok 
za obveščanje, pri čemer med drugim 
upošteva vrsto ribiških proizvodov ter 
razdaljo med ribolovnimi območji, kraji 
iztovarjanja in pristanišči, v katerih so 
zadevna plovila registrirana.

4. Pristojni organ lahko nekatere 
kategorije ribiških plovil izvzame iz 
obveznosti, določene v odstavku 1, za 
omejeno obdobje, ki se lahko podaljša, ali 
predvidi drugačen rok za obveščanje, pri 
čemer med drugim upošteva vrsto ribiških 
proizvodov ter razdaljo med ribolovnimi 
območji, kraji iztovarjanja in pristanišči, v 
katerih so zadevna plovila registrirana.

Or. sv

Obrazložitev

Poenostavitev in izboljšanje zakonodaje Skupnosti je glavni cilj pri pripravi zakonodaje. Ta 
uredba ne sme biti izjema – prispevati mora k izboljšanju nadzora, ne povečanju birokracije.
Pristojni organi v vsaki državi članici, za katere se lahko privzame, da so predani svoji nalogi 
izvajanja zakonodaje, lahko v vsakem posameznem primeru najbolje ocenijo, kateri so 
najboljši pogoji za predhodno najavo prihoda v pristanišče ter ali so potrebna odstopanja od 
splošnih pravil.

Predlog spremembe 8
Åsa Westlund, Jan Andersson, Anna Hedh, Göran Färm, Inger Segelström

Predlog uredbe
Člen 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 47 se črta.

Or. en
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Obrazložitev

Recreational fishing is a common leisure activity for many Europeans and it is essential to 
support this tradition also in the future without increased burdens of excessive bureaucracy 
and regulations. The proposed article should be rejected because of the following reasons. 1. 
It appears unreasonable to regulate recreational fishing when problems with fish stocks are 
not caused by excessive recreational fishing, but rather by unsustainable industrial fishing. 2. 
A requirement on behalf of recreational fisheries to register their catches is costly, 
burdensome and unnecessarily bureaucratic.  3. Other methods than direct registration of 
catches from recreational fishing can be used to asses the scope of recreational fishing.

Predlog spremembe 9
Christofer Fjellner

Predlog uredbe
Člen 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 47 se črta.

Or. sv

Obrazložitev

Rezultat skupne ribiške politike so morja brez rib. Cilj te uredbe je ne le vzpostavitev 
delujočega in učinkovitega sistema nadzora, temveč tudi ohranitev zaupanja državljanov v 
nadzor Skupnosti v zvezi z ribiško politiko. Predlog, da bi – v okviru politike, ki je izvor teh 
težav – nadzor razširili na rekreacijski ribolov v Uniji, je nesprejemljiv.

Predlog spremembe 10
Christofer Fjellner

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko 
države članice dovolijo, da se sveže ribe 
tehtajo po prevozu s kraja iztovarjanja, če 
rib ni bilo mogoče tehtati ob iztovarjanju in 
če se prevažajo v namembni kraj na 
ozemlju države članice, ki ni več kot 

3. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko 
države članice dovolijo, da se sveže ribe 
tehtajo po prevozu s kraja iztovarjanja, če 
rib ni bilo mogoče tehtati ob iztovarjanju in 
če se prevažajo v namembni kraj na 
ozemlju države članice, ki ni več kot 
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20 kilometrov oddaljen od kraja 
iztovarjanja.

20 kilometrov oddaljen od kraja 
iztovarjanja. Komisija mora v skladu s 
postopkom iz člena 111 na zahtevo 
pristojnega organa odobriti odstopanje od 
omejitve 20 klometrov za takšen ribolov, 
kot ga pristojni organ določi v zahtevku.

Or. sv

Obrazložitev

V državah z velikimi razdaljami lahko omejitev na 20 kilometrov razdalje med. krajem 
iztovarjanja in t. i. krajem tehtanja v nekaterih primerih onemogoči ribolov. Pristojni organ 
in Komisija morata imeti možnost, da sporazumno in v strogo nadzorovanih oblikah odobrita 
odstopanja.

Predlog spremembe 11
Anders Wijkman

Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Poleg kazni, ki jih določa to poglavje, 
se določijo druge kazni ali ukrepi, zlasti 
povračilo javne pomoči ali subvencij, ki so 
jih prejele nezakonita, neprijavljena in 
neregulirana plovila med finančnim 
obdobjem.

Or. en

Obrazložitev

Nezakonita, neprijavljena in neregulirana plovila ne bi smela prejemati denarja 
davkoplačevalcev. Plovila, ki so prejela denar davkoplačevalcev med trajanjem operativnega 
programa, morajo ta denar vrniti.
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Predlog spremembe 12
Anders Wijkman

Predlog uredbe
Člen 85 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Informacije o zadevnih ribiških 
plovilih in osebah se objavijo.

Or. en

Obrazložitev

Številne države članice omejujejo dostop do informacij in podatkov o številu in imenih 
nezakonitih, neprijavljenih in nereguliranih ribiških plovil v njihovih vodah.
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