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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom.  Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
o predlogu Uredbe Sveta o ukrepih za obnovitev staležev južnega osliča in škampa v 
Kantabrijskem morju in na zahodu Pirenejskega polotoka ter spremembi Uredbe (ES) 
št. 850/98
(KOM(2003) 0818 – C6-0042/2004 – 2003/0318(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2003) 0818)1,

– ob upoštevanju člena 37 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C6-0042/2004),

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A6-0000/2004),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe 
ES;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 1

1) Zadnje znanstveno mnenje 
Mednarodnega sveta za raziskovanje morja 
(ICES) navaja, da so bili staleži južnega 
osliča in škampa na območjih ICES VIIIc 
in IXa zaradi ribolova podvrženi tolikšni 
stopnji smrtnosti, da se je količina odraslih 
rib v morju zmanjšala do te mere, da si 
staleži morda ne bodo več opomogli z 
razmnoževanjem, zaradi česar jim grozi 

(1) Zadnje znanstveno mnenje 
Mednarodnega sveta za raziskovanje morja 
(ICES) navaja, da so bili staleži južnega 
osliča in škampa na območjih ICES VIIIc 
in IXa, razen Zaliva Cadiz, zaradi ribolova 
podvrženi tolikšni stopnji smrtnosti, da se 
je količina odraslih rib v morju zmanjšala 
do te mere, da si staleži morda ne bodo več 
opomogli z razmnoževanjem, zaradi česar 

  
1 Še neobjavljeno v UL.



PR\546606SL.doc 7/18 PE 349.947v01-00

SL

izumrtje. jim grozi izumrtje.

Obrazložitev

Jesensko poročilo o osličih Svetovalnega odbora za upravljanje ribištva (ACFM) iz leta 2004 
izrecno izključuje Zaliv Cadiz, saj obstajajo večji dvomi v zvezi z identiteto staležev na tem 
območju

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 4a (novo)

(4a) Sprejetje ukrepov za obnovitev 
staležev zahteva sprejetje socialno-
ekonomskih ukrepov za ublažitev vpliva 
na tiste, ki so jih prizadeli ukrepi za 
omejitev ribolovnih zmogljivosti. Zato je 
treba v proračunu Skupnosti zagotoviti 
dovolj proračunskih sredstev za ureditev 
tega položaja.

Obrazložitev

Izvedba teh načrtov zahteva zadostna sredstva Skupnosti zaradi velikega števila prizadetih.

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 5

(5) Absolutne velikosti zadevnih staležev, 
kot sta jih ocenila Znanstveni, tehnični in 
gospodarski odbor za ribištvo (ZTGOR) in 
Mednarodni svet za raziskovanje morja 
(ICES), niso dovolj zanesljive, da bi se 
lahko uporabile kot cilj za obnovitev 
staležev, zato morajo biti cilji izraženi v 
stopnjah smrtnosti rib.

črtano

Obrazložitev

Kljub nezanesljivosti trenutno razpoložljivih znanstvenih podatkov je še vedno mogoče 
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določiti cilj, izražen v biomasi.

Predlog spremembe 4
UVODNA IZJAVA 10

(10) Za obnovitev staležev škampa so 
potrebna določena območja za 
razmnoževanje vrst, ki jih je treba zaščititi 
pred ribolovom. Zato je treba Uredbo 
Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 
1998 za ohranjanje ribolovnih virov s 
tehničnimi ohranitvenimi ukrepi za 
varovanje nedoraslih morskih organizmov 
ustrezno spremeniti,

črtano

Obrazložitev

Ribolov škampov je za večino plovil na teh območjih le občasna dejavnost. Zaprtje območij 
po predlogu Komisije ni v skladu z želenim ciljem. Predlog Komisije nima trdne znanstvene 
osnove, zato so pred sprejetjem ukrepa, kot ga je predlagala Komisija, potrebni dodatni 
znanstveni podatki

Predlog spremembe 5
ČLEN 1, TOČKA A

(a) stalež južnega osliča, ki po razdelitvi 
Mednarodnega sveta za raziskovanje morja 
(ICES) naseljuje območji VIIIc in IXa;

(a) stalež južnega osliča, ki po razdelitvi 
Mednarodnega sveta za raziskovanje morja 
(ICES) naseljuje območji VIIIc in IXa, 
razen Zaliva Cadiz;

Obrazložitev

Poročilo Svetovalnega odbora za upravljanje ribištva iz leta 2004 izrecno izključuje Zaliv 
Cadiz, saj obstajajo večji dvomi v zvezi z identiteto staležev na tem območju

Predlog spremembe 6
ČLEN 1, TOČKA C

(c) stalež škampa, ki naseljuje območje 
ICES IXa.

(c) stalež škampa, ki naseljuje območje 
ICES IXa, razen Zaliva Cadiz.
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Obrazložitev

Poročilo Svetovalnega odbora za upravljanje ribištva iz leta 2004 izrecno izključuje Zaliv 
Cadiz, saj obstajajo večji dvomi v zvezi z identiteto staležev na tem območju.

Predlog spremembe 7
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 
ICES.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 8
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, 
za 10 % nižja od ocenjene smrtnosti rib v 
predhodnem letu.

Obrazložitev

Kot je bilo ugotovljeno na zasedanju Parlamentarnega odbora za ribištvo, za obnovitev 
staleža z znanstvenega vidika zadostuje postopno zmanjšanje, dokler ni dosežena 40-odstotna 
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stopnja smrtnosti. To bi omogočilo doseganje cilja brez izrazitega zmanjšanja ribiške 
dejavnosti

Predlog spremembe 9
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 0,31 
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 0,31 na leto.

Obrazložitev

Kot je bilo ugotovljeno na zasedanju Parlamentarnega odbora za ribištvo, za obnovitev 
staleža z znanstvenega vidika zadostuje postopno zmanjšanje, dokler ni dosežena 40-odstotna 
stopnja smrtnosti. To bi omogočilo doseganje cilja brez izrazitega zmanjšanja ribiške 
dejavnosti.

Predlog spremembe 10
ČLEN 7, ODSTAVEK 1

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 
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celotni dovoljeni ulov, ki ni za več kot 25 
% manjši od celotnega dovoljenega ulova 
tistega leta;

Obrazložitev

Prvi odstavek se črta, da bi se zagotovila večja stabilnost ribiške dejavnosti, in predlaga se 
10-odstotno letno nihanje.

Predlog spremembe 11
◄ČLEN 7, ODSTAVEK 2, UVODNI STAVEK►

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

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

Obrazložitev

Prvi odstavek se črta, da bi se zagotovila večja stabilnost ribiške dejavnosti, in predlaga se 
10-odstotno letno nihanje.

Predlog spremembe 12
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 
%;

Obrazložitev

Prvi odstavek se črta, da bi se zagotovila večja stabilnost ribiške dejavnosti, in predlaga se 
10-odstotno letno nihanje

Predlog spremembe 13
ČLEN 7, ODSTAVEK 2, TOČKA B
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a) kadar uporaba člena 5 ali člena 6 
povzroči zmanjšanje celotnega dovoljenega 
ulova za več kot 15 % v primerjavi s 
prejšnjim letom, Svet sprejme celotni 
dovoljeni ulov, ki ni za več kot 15 %
manjši od celotnega dovoljenega ulova 
tistega leta;

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

Obrazložitev

Prvi odstavek se črta, da bi se zagotovila večja stabilnost ribiške dejavnosti, in predlaga se 
10-odstotno letno nihanje.

Predlog spremembe 14
POGLAVJE III

To poglavje se črta

Obrazložitev

V tekočem poročilu se zaradi zastarelosti izračuna omejitve ribolovnega napora na podlagi 
pogojev, določenih v predlogu, črtajo vsi členi, ki jih je Komisija predlagala v Poglavju III.

Predlog spremembe 15
ČLEN 7a (novo)

Člen 7a
1. Celotnemu dovoljenemu ulovu iz 
Poglavja II se doda shema omejitve 
ribolovnega napora na podlagi 
zemljepisnih območij in kategorij 
ribolovnega orodja, ki temelji na določitvi 
ustreznih pogojev za uporabo teh 
ribolovnih možnosti.
2. Komisija za uporabo te uredbe Svetu 
predloži predlog, ki določa največje 
dovoljeno število dni ribolova na leto za 
plovila z znatnim ulovom južnega osliča 
ali škampa glede na njihov letni ulov. To 
število dni mora biti sorazmerno s 
prilagoditvijo stopnje smrtnosti rib iz 
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člena 5.
3. Plovilom, ki nadaljujejo z ribolovom, se 
na podlagi ukinitev ali sprememb na 
področju ribolovnih območij in plovil v 
preteklih treh letih odobri dodatno število 
dni ribolova.
4. Države članice lahko za doseganje 
ciljev načrta sprejmejo ukrepe za začasno 
ali popolno ukinitev, pri čemer jim morajo 
biti na voljo sredstva Skupnosti.

##

Obrazložitev

Ta člen nadomesti Poglavje III predloga Komisije (členi od 8 do vključno 15), V tekočem 
poročilu se črtajo vsi členi, ki jih je predlagala Komisija, zaradi zastarelosti izračuna 
omejitve ribolovnega napora na podlagi pogojev, določenih v predlogu

Predlog spremembe 16
ČLEN 16

Člen 16 črtano
Sporočila o ribolovnem naporu
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.

Obrazložitev

Ker se večina ribolovnih dejavnosti izvaja na obalnih območjih, bi bila uporaba tega člena 
preveliko birokratsko breme, ki hkrati ne bi na nikakršen način prispevala k načrtu obnovitve. 
Ribolovni napor se lahko spremlja z ladijskim dnevnikom plovila ali satelitskim sistemom za 
spremljanje plovil.

Predlog spremembe 17
ČLEN 17

Z odstopanjem od člena 5(2) Uredbe 
Komisije (EGS) št. 2807/83 z dne 

Z odstopanjem od člena 5(2) Uredbe 
Komisije (EGS) št. 2807/83 z dne 
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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.

22 septembra 1983, ki določa podrobna 
pravila za beleženje podatkov o ulovih rib 
držav članic, znaša dopustni odklon pri 
oceni količine evropskega osliča v 
kilogramih na krovu 8 % vrednosti, 
navedene v ladijskem dnevniku. Kadar v 
zakonodaji Skupnosti ni določen 
pretvorbeni faktor, se uporabi pretvorbeni 
faktor, ki so ga sprejele države članice, 
pod zastavo katerih pluje plovilo.

Obrazložitev

Po analogiji z načrtom obnovitve staležev severnega osliča velja 8-odstotni dopustni odklon v 
skladu s pretvorbenim faktorjem države članice, pod zastavo katere plovejo plovila.

Predlog spremembe 18
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 500 kg, in količina 
škampa, ki znaša ali presega 50 kg, ujeta 
na področju iz člena 1, pred prodajo stehta 
z dražbenimi tehtnicami.

Obrazložitev

V primeru osliča je 50 kg precej majhna količina, ki bi povzročila vrsto dragih obveznosti za 
plovila brez znatnega vpliva na ribolov.

Predlog spremembe 19
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 

1. Pristojni organi države članice lahko 
zahtevajo, da se vsaka količina južnega 
osliča, ki presega 500 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 
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drugam. drugam.

Obrazložitev

V primeru osliča je 50 kg precej majhna količina, ki bi povzročila vrsto dragih obveznosti za 
plovila brez znatnega vpliva na ribolov.

Predlog spremembe 20
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 in škampa, večje od 500 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.

Obrazložitev

V primeru osliča je 50 kg precej majhna količina, ki bi povzročila vrsto dragih obveznosti za 
plovila brez znatnega vpliva na ribolov.

Predlog spremembe 21
ČLEN 22

Člen 29b (Uredba (ES) št. 850/98)

Člen 22 črtano
Omejitve ribolova škampov
Uredba (ES) št. 850/98 se spremeni na 
naslednji način
Za členom 29a se vstavi naslednji člen:

„Člen 29b“
Omejitve ribolova škampov.
Ribolov s pridnenimi vlečnimi mrežami in 
ribiškimi košarami na zemljepisnem 
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območju, omejenim s črto, ki povezuje 
naslednje točke:
Polje 1
Zemljepisna širina 43°35' S, zemljepisna 
dolžina 4°45' Z
Zemljepisna širina 43°45' S, zemljepisna 
dolžina 4°45' Z
Zemljepisna širina 43°37' S, zemljepisna 
dolžina 5°20' Z
Zemljepisna širina 43°55' S, zemljepisna 
dolžina 5°20' Z
Polje 2:
Zemljepisna širina 43°37' S, zemljepisna 
dolžina 6°15' Z
Zemljepisna širina 43°50' S, zemljepisna 
dolžina 6°15' Z
Zemljepisna širina 43° S, zemljepisna 
dolžina 6°45' Z
Zemljepisna širina 43°34' S, zemljepisna 
dolžina 6°45' Z
Polje 3:
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:
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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
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“

Obrazložitev

Ribolov škampov je za večino plovil na teh območjih le občasna dejavnost. Zaprtje območij 
po predlogu Komisije ni v skladu z želenim ciljem. Predlog Komisije nima trdne znanstvene 
osnove, zato so pred sprejetjem ukrepa, kot ga je predlagala Komisija, potrebni dodatni 
znanstveni podatki

Predlog spremembe 22
PRILOGA

Ta priloga se črta.

Obrazložitev

Komisija ugotavlja, da je izračun omejitve ribolovnega napora iz predloga zastarel. Da bi 
Komisija posodobila izračun ustrezne omejitve v skladu s predlaganim poročilom, se v tem 
poročilu črta celotno poglavje o omejitvi ribolovnega napora pod pogoji, ki jih je predlagala 
Komisija.



PE 349.947v01-00 18/18 PR\546606SL.doc

SL

OBRAZLOŽITEV
This draft report makes significant changes to the Commission proposal establishing measures 
for the recovery of Southern hake and Norway lobster stocks in the Cantabrian Sea and the 
waters of the Western Iberian peninsula.

Before analysing the draft regulation, it should be pointed out that the Commission’s proposal 
is exclusively based on aspects relating to the conservation of resources and makes no 
mention at all of the socio-economic impact of its application. Consequently, your rapporteur 
considers it desirable to insert a reference to the economic measures which will need to be 
adopted to deal with the damage to the fishing industry as a result of the probable reduction in 
fishing possibilities available to the fleet traditionally operating in this sector.

The Commission proposal is geared to a stock-recovery objective which takes fishing 
mortality as its reference point. In contrast, the model used in the rapporteur’s proposal is 
based on biomass recovery scales over a ten-year period, which will enable the industry to 
adapt more gradually and more flexibly, ensuring greater stability for fishing without 
diminishing the ultimate objective of ensuring the recovery of stocks to sufficient levels for 
their sustainable management.

The parameters contained in the amendments to the Commission proposal as regards fishing 
mortality in the hake fishery and the possibilities for annual variations in the TACs are in 
keeping with the scientific data provided by experts at the meeting held by our committee 
with scientists and stakeholders in September 2004.

Your rapporteur considers that the provisions contained in Chapter III of the Commission 
proposal on the calculation of the fishing effort limit are incorrect and proposes that they be 
replaced by a more appropriate system based on a calculation of total allowable catches 
complemented by a fishing effort limitation scheme based on geographical areas and 
categories of fishing gear.

Your rapporteur also takes the view that the quantities laid down in the Commission proposal 
in relation to the mandatory weighing of hake (50 kg), where strict control obligations are 
imposed, are very small. The application of this decision would entail a series of very costly 
obligations for stakeholders, which are disproportionate to the possible benefits to be gained 
from this measure in relation to the recovery of stocks.

With regard to the Norway lobster fishery, your rapporteur considers that the estimates 
contained in the Commission proposal are not accurate because they take no account of actual 
fishing conditions. Fishing in the areas covered by the proposal is generally multi-species. 
Catches of lobster in these multi-species fisheries represent approximately 1% of total 
catches.

Bearing in mind that other areas are already closed, the system of closed areas proposed in the 
Commission’s plan would make trawling in the Cantabrian Sea and Western Iberian peninsula 
all but impossible.
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With regard to the Gulf of Cadiz, there are at present no reliable scientific data on the actual 
state of stocks of hake and Norway lobster in this area, which means that, for the moment, it is 
preferable to exclude it from the regulations until we have sufficient scientific data to adopt 
appropriate measures.


