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Predlog spremembe 11
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ribe iz taksona Elasmobranchii, ki 
vključuje morske pse, skate in raže, so 
zaradi prevelikega izkoriščanja na splošno 
zelo ranljive, saj so za njihov življenjski 
cikel značilni počasna rast, pozna zrelost in 
majhno število mladic. V zadnjih letih se je 
zaradi bistvenega povečanja povpraševanja 
po proizvodih iz morskih psov, zlasti po 
plavutih, zelo povečal lov na nekatere 
populacije morskih psov, ki so tako postale 
resno ogrožene.

(2) Ribe iz taksona Elasmobranchii, ki 
vključuje morske pse, skate, raže in 
podobne vrste, so zaradi prevelikega 
izkoriščanja na splošno zelo ranljive, saj so 
za njihov življenjski cikel značilni počasna 
rast, pozna zrelost in majhno število 
mladic. Netrajnostni lov na morske pse 
ogroža ravnovesje morskih ekosistemov in 
v zadnjih letih se je zaradi bistvenega 
povečanja povpraševanja po proizvodih iz 
morskih psov, zlasti po plavutih, zelo 
povečal lov na nekatere populacije morskih 
psov, ki so tako postale resno ogrožene.
Zaradi vse večjega povpraševanja po 
pripravkih iz plavuti morskih psov ter 
visokih cen, ki jih dosežejo, se je povečal 
tudi nezakonit ribolov.

Or. ro

Predlog spremembe 12
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ribe iz taksona Elasmobranchii, ki 
vključuje morske pse, skate in raže, so 
zaradi prevelikega izkoriščanja na splošno 
zelo ranljive, saj so za njihov življenjski 
cikel značilni počasna rast, pozna zrelost in 
majhno število mladic. V zadnjih letih se je
zaradi bistvenega povečanja povpraševanja 

(2) Ribe iz taksona Elasmobranchii, ki 
vključuje morske pse, skate in raže, so 
zaradi prevelikega izkoriščanja na splošno 
zelo ranljive, saj so za njihov življenjski 
cikel značilni počasna rast, pozna zrelost in 
majhno število mladic. V zadnjih letih so
zaradi bistvenega povečanja povpraševanja 
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po proizvodih iz morskih psov, zlasti po 
plavutih, zelo povečal lov na nekatere 
populacije morskih psov, ki so tako postale 
resno ogrožene.

po proizvodih iz morskih psov, zlasti po 
plavutih, plovila, ki plujejo pod zastavo 
države članice ali tretje države v morskih 
vodah v suverenosti ali pristojnosti države 
članice ali v drugih morskih vodah, zelo 
povečala lov na nekatere populacije 
morskih psov, ki so tako postale resno 
ogrožene.

Or. en

Predlog spremembe 13
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Plavuti morskih psov niso 
tradicionalna sestavina v evropski 
prehrani, so pa morski psi nujen člen 
morskega ekosistema v EU; zato bi 
morala prednostna naloga biti upravljanje 
in ohranjanje morskih psov ter na splošno 
trajnostno upravljanje ribiškega sektorja v 
korist okolja in ljudi, ki v njem delajo.

Or. en

Predlog spremembe 14
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Uredba (ES) št. 1185/2003 omogoča 
državam članicam, da izdajo posebna 
dovoljenja za ribolov, ki dovoljujejo 
predelavo na krovu, pri kateri se lahko 
plavuti odstranijo s teles. Za zagotovitev 
skladnosti med maso plavuti in teles, se 

(3) Uredba (ES) št. 1185/2003 omogoča 
državam članicam, da izdajo posebna 
dovoljenja za ribolov, ki dovoljujejo 
predelavo na krovu, pri kateri se lahko 
plavuti odstranijo s teles. Za zagotovitev 
skladnosti med maso plavuti in teles, se 
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določi razmerje med maso plavuti in maso 
trupa, vendar se lahko plavuti in telesa po 
predelavi na krovu iztovorijo v različnih 
pristaniščih. V takšnih primerih je uporaba 
razmerja neučinkovita in omogoča rezanje 
plavuti morskim psom. V teh okoliščinah 
je zbiranje podatkov, npr. o vrstah in 
strukturi populacije, ki podpirajo 
znanstveno mnenje glede uvedbe ukrepov 
za ohranjanje ribištva, omejeno.

določi razmerje med maso plavuti in maso 
trupa. Vendar je razmerje teoretično, saj 
temelji na razmerju med maso plavuti in 
maso celega morskega psa, morski psi pa 
se navadno iztovorijo očiščeni (t. j. brez 
drobovja in glave). Zato plavuti in trupov 
morskih psov ni mogoče neposredno 
primerjati z razmerjem, pri nadzoru pa se 
lahko zanašamo zgolj na pretvorbene 
faktorje za vsako vrsto, kar otežuje 
njegovo izvajanje. Prav tako je  pri 
nekaterih vrstah (npr. atlantski mako, 
Isurus oxyrinchus) to razmerje višje kot 
povprečno razmerje mase plavuti in mase 
trupa. Poleg tega se lahko plavuti in telesa 
po predelavi na krovu iztovorijo v različnih 
pristaniščih. Zaradi teh razlogov je 
uporaba razmerja neučinkovita in omogoča 
rezanje plavuti morskim psom. V teh 
okoliščinah je zbiranje podatkov (npr. o 
vrstah, strukturi populacije), ki podpirajo 
znanstveno mnenje glede uvedbe ukrepov 
za upravljanje in ohranjanje ribištva, 
omejeno.

Or. en

Predlog spremembe 15
Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Uredba (ES) št. 1185/2003 omogoča 
državam članicam, da izdajo posebna 
dovoljenja za ribolov, ki dovoljujejo 
predelavo na krovu, pri kateri se lahko 
plavuti odstranijo s teles. Za zagotovitev 
skladnosti med maso plavuti in teles, se 
določi razmerje med maso plavuti in maso 
trupa, vendar se lahko plavuti in telesa po 
predelavi na krovu iztovorijo v različnih 
pristaniščih. V takšnih primerih je uporaba 
razmerja neučinkovita in omogoča rezanje 

(3) Uredba (ES) št. 1185/2003 omogoča 
državam članicam, da izdajo posebna 
dovoljenja za ribolov, ki dovoljujejo 
predelavo na krovu, pri kateri se lahko 
plavuti odstranijo s teles. Za zagotovitev 
skladnosti med maso plavuti in teles, se 
določi razmerje med maso plavuti in maso 
trupa, vendar se lahko plavuti in telesa po 
predelavi na krovu iztovorijo v različnih 
pristaniščih. V takšnih primerih je uporaba 
razmerja neučinkovita in omogoča rezanje 
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plavuti morskim psom. V teh okoliščinah 
je zbiranje podatkov, npr. o vrstah in 
strukturi populacije, ki podpirajo 
znanstveno mnenje glede uvedbe ukrepov 
za ohranjanje ribištva, omejeno.

plavuti morskim psom. V teh okoliščinah 
je zbiranje podatkov, npr. o vrstah in 
strukturi populacije, ki podpirajo 
znanstveno mnenje glede uvedbe ukrepov 
za ohranjanje ribištva, omejeno, prav tako 
je omejeno izvajanje uredbe in kaznovanje 
v primeru neskladnosti.

Or. en

Predlog spremembe 16
Kartika Tamara Liotard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Države članice EU posvečajo 
okoljskim vprašanjem veliko skrb, EU pa 
si prizadeva, da bi bila vodilna na 
področju ohranjanja ekosistemov; vendar 
veljavna zakonodaja EU o vrstah iz 
taksona Elasmobranchii ni tako 
učinkovita kot v drugih državah in ne 
zadošča za trajnostno upravljanje ter 
ohranjanje teh vrst zaradi visokega 
razmerja med maso plavuti in maso trupa, 
pomanjkanja kvot za številne vrste in 
obstoječih odstopanj.

Or. en

Predlog spremembe 17
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Regionalne organizacije za upravljanje 
ribištva obravnavajo vprašanje rezanja 
plavuti morskim psom čedalje resneje, pri 

(6) Regionalne organizacije za upravljanje 
ribištva obravnavajo vprašanje rezanja 
plavuti morskim psom čedalje resneje, pri 
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čemer njihovi znanstveni organi podpirajo 
iztovarjanje morskih psov, pri katerih se 
plavuti držijo trupa.

čemer njihovi znanstveni organi podpirajo 
iztovarjanje morskih psov, pri katerih se 
plavuti držijo trupa, saj ugotavljajo, da je 
to najboljši način za preprečevanje 
rezanja plavuti morskim psom, ki bo tudi 
olajšal zbiranje podatkov za oceno 
staležev.

Or. en

Predlog spremembe 18
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Evropska komisija je med letoma 2010 
in 2011 v okviru zahtevane izvedbe ocene 
učinka organizirala javno posvetovanje, da 
bi zbrala informacije o najustreznejšem 
načinu za spremembo Uredbe (ES) 
št. 1185/2003. Na podlagi ocene učinka je 
bilo sklenjeno, da se mora navedena uredba 
spremeniti tako, da vključuje določbo, da 
je treba vse morske pse iztovoriti v obliki, 
v kateri se plavuti držijo trupa. Za 
doseganje osnovnega cilja ohranjanja 
staležev morskih psov in glede na rezultate 
javnega posvetovanja je nujno in ustrezno, 
da se Uredba (ES) št. 1185/2003 spremeni 
v skladu s tem –

(7) Evropska komisija je med letoma 2010 
in 2011 v okviru zahtevane izvedbe ocene 
učinka organizirala javno posvetovanje, da 
bi zbrala informacije o najustreznejšem 
načinu za spremembo Uredbe (ES) 
št. 1185/2003. Glede na rezultate 
posvetovanja je pristop, pri katerem se 
plavuti držijo trupa, prednostna možnost.
Na podlagi ocene učinka je bilo sklenjeno, 
da se mora navedena uredba spremeniti 
tako, da vključuje določbo, da je treba vse 
morske pse iztovoriti v obliki, v kateri se 
plavuti držijo trupa. Za doseganje 
osnovnega cilja ohranjanja staležev 
morskih psov in glede na rezultate javnega 
posvetovanja je nujno in ustrezno, da se 
Uredba (ES) št. 1185/2003 spremeni v 
skladu s tem –

Or. fr


