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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije o določitvi posebnih pogojev za ribolov globokomorskih staležev v 
severovzhodnem Atlantiku in določb o ribolovu v mednarodnih vodah severovzhodnega 
Atlantika ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2347/2002 (2012/0179(COD)) lahko morebiti 
prepreči nadaljnji škodljiv vpliv na občutljive morske ekosisteme in omogoči obnovitev 
globokomorske populacije rib.

Globoko morje je območje z veliko biotsko raznovrstnostjo, v katerem najdemo edinstvene in 
izjemne vrste in habitate. Na podlagi opazovanj francoskega nacionalnega instituta za 
raziskovanje morja IFREMER se z ribolovom z globokomorskimi mrežami ulovi do 144 vrst. 
Številne vrste globokomorskih rib se razvijajo počasi, živijo dolgo, imajo nizko plodnost in se 
razmnožujejo relativno pozno. O bioloških in življenjskih značilnosti velike večine vrst, ki jih 
ujamejo globokomorska ribiška plovila EU v vodah Unije ter na odprtem morju 
severovzhodnega Atlantika, vemo zelo malo, vendar je o večini teh vrst znano, da so 
občutljive zlasti na posledice ribolova. Ulova večine teh vrst obstoječi predpisi EU še vedno 
ne urejajo.

Večina globokomorskih vrst se ulovi z uporabo pridnenih vlečnih mrež; gre za ribolovno 
metodo, zaradi katere se lahko z vlečenjem jeklenih plošč in težkih kablov ter mrež 
poškodujejo globokomorski bentoški ekosistemi. Mednarodni svet za raziskovanje morja 
(International Council for the Exploration of the Seas – ICES) priznava, da sicer lahko vse 
orodje, ki ima stik z dnom, vpliva na globokomorske bentoške ekosisteme, vendar je vpliv 
pridnenih vlečnih mrež veliko bolj škodljiv za morsko dno kakor statično orodje.1 Na podlagi 
znanstvenih raziskav, med drugim programa Združenih narodov za okolje, je bilo 
ugotovljeno, da predstavlja ribolov s pridnenimi vlečnimi mrežami največjo grožnjo za 
globokomorske ekosisteme koral in spužv.23

Predlog Komisije o določitvi posebnih pogojev za ribolov globokomorskih staležev v 
severovzhodnem Atlantiku in določb o ribolovu v mednarodnih vodah ter razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 2347/2002 (2012/0179(COD) lahko morebiti prepreči nadaljnji škodljiv vpliv 
na občutljive morske ekosisteme in omogoči obnovitev globokomorske populacije rib. 

To mnenje nedvomno podpira postopno odpravo uporabe uničujočega pridnenega orodja in se 
pri tem sklicuje na številne mednarodne sporazume, med katerimi so najpomembnejše 
resolucije generalne skupščine Združenih narodov 59/25 (2004), 61/105 (2006), 64/72 (2009) 
in 66/68 (2011) o upravljanju globokomorskega ribolova na odprtem morju4, pri čemer naj se 
določi enoletno obdobje zato, da ribiči uvedejo alternativno orodje ali ribolovne metode.

                                               
1 Zahteva NEAFC po oceni uporabe in kakovosti podatkov VMS, ICES Advice 2007, knjiga 9, str. 30.
2 A. Friewald, J.H. Fosså, T. Koslow & J.M. Roberts. Cold-water coral reefs (Hladnovodni koralni grebeni). 
UNEP-WCMC, Cambridge, Združeno kraljestvo. 2004. 
3 M.M. Hogg, O.S. Tendal, K.W. Conway, S.A. Pomponi, R.W.M. van Soest, J. Gutt, M. Krautter & J.M. 
Roberts. Deep-sea Sponge Grounds: Reservoirs of Biodiversity (Globokomorska rastišèa spužv: rezervati 
biotske raznovrstnosti), UNEP -WCMC Biodiversity Series (Serije o biotski raznovrstnosti) št. 32, UNEP -
WCMC, Cambridge, Združeno kraljestvo. 2010
4 Mednarodne smernice FAO za upravljanje globokomorskega ribolova na odprtih morjih. Organizacija 
Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, Rim, 2008.



PE500.728v02-00 4/16 PA\925370SL.doc

SL

Za plovila EU, ki opravljajo svojo dejavnost na nereguliranem odprtem morju je pomembno, 
da Uredba Sveta 734/2008 že vključuje resolucijo generalne skupščine ZN 61/105 v pravo 
EU, da bi se olajšali pogoji dostopa do pridnenega ribolova za plovila EU, ki svojo dejavnost 
opravljajo na tistih območjih odprtega morja, ki jih ne regulirajo regionalne organizacije za 
upravljanje ribolova ali večstranski ribolovni sporazumi. To mnenje posodablja pogoje za 
dostop plovil EU, ki opravljajo svojo dejavnost v vodah Unije ter na odprtem morju 
severovzhodnega Atlantika, do globokomorskih staležev rib, v skladu z omenjenimi 
veljavnimi resolucijami generalne skupščine Združenih narodov. Poleg tega določa merila za 
opravljanje ocen učinka globokomorskega ribolova v skladu z mednarodnimi standardi, 
opredelitev občutljivih morskih ekosistemov in določanje pomembnih škodljivih vplivov, 
opredeljenih v okviru Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, ki jih je 
sprejel odbor za ribištvo te organizacije ter jih je potrdila generalna skupščina ZN in ki so bili
vključeni v resolucije generalne skupščine ZN 64/72 in 66/881.

To je ključnega pomena za okolje ob upoštevanju ranljivosti globokomorskih ribjih populacij 
in bentoških habitatov, na katere vpliva globokomorsko ribištvo v tej regiji. Poleg drugih 
prednosti bi zahteva po predhodni oceni učinka globkomorskega pridnenega ribolova bistveno 
prispevala k doseganju dobrega okoljskega stanja v skladu z okvirno direktivo o morski 
strategiji in ciljev EU za ribištvo v zvezi z biotsko raznovrstnostjo.

Nazadnje mnenje vključuje številne dodatne predloge sprememb, ki usklajujejo predlog 
Komisije z določbami Lizbonske pogodbe, ki v členu 11 določa, da je treba zahteve varstva 
okolja vključevati v opredelitve in izvajanje politik in dejavnosti Unije, zlasti zaradi 
spodbujanja trajnostnega razvoja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, 
da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti člena 43(2) in 
člena 191 Pogodbe,

Or. en

                                               
1 Mednarodne smernice FAO za upravljanje globokomorskega ribolova na odprtih morjih. Organizacija 
Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, Rim, 2008.
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Obrazložitev

Za pregled režima globokomorskega dostopa, ki vključuje upravljanje občutljivih morskih 
ekosistemov, je pomembno poudariti člen 191 PDEU, v katerem je določena podlaga za 
politiko Unije o okolju.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) zahteve varstva okolja je treba na 
podlagi člena 11 PDEU vključevati v 
opredelitve in izvajanje politik in 
dejavnosti Unije, vključno z ohranitvijo 
globokomorskega ribištva, zlasti zaradi 
spodbujanja trajnostnega razvoja;

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se zagotovi skladnost s primarno zakonodajo Unije, kjer je v 
členu 11 PDEU navedeno načelo vključevanja varstva okolja v opredelitve in izvajanje politik 
Unije. 

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Komisija mora biti v skladu s 
členom 290 PDEU pooblaščena za 
sprejetje delegiranih aktov za določitev 
ukrepov, ki spremljajo omejitve letnega 
napora, če države članice teh ukrepov ne 
sprejmejo ali če ukrepi, ki jih sprejmejo, 
veljajo za neskladne s cilji te uredbe ali 
nezadostne za dosego ciljev, navedenih v 
tej uredbi.

(19) Komisija mora biti v skladu s členom 
290 PDEU pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov za spremembo pogojev, v 
skladu s katerimi se ribolovne dejavnosti 
štejejo za globokomorski ribolov, da se 
upoštevajo različni vzorci izkoriščanja v 
državah članicah in nove znanstvene 
informacije o strukturi staležev in 
porazdelitvi globokomorskih vrst. Enaka 
pooblastila bi bilo treba podeliti Komisiji 
za spremembo pogojev za iztovarjanje in 
pretovarjanje za plovila, ki nimajo 
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dovoljenja za globokomorski ribolov, če je 
to potrebno, da se upoštevajo različni 
vzorci izkoriščanja v državah članicah, in 
za določitev ukrepov, ki spremljajo 
omejitve letnega napora, če države članice 
teh ukrepov ne sprejmejo ali če ukrepi, ki 
jih sprejmejo, veljajo za neskladne s cilji te 
uredbe ali nezadostne za dosego ciljev, 
navedenih v tej uredbi.

Or. en

Obrazložitev

Odraža nove delegirane akte, ki jih predlaga poročevalec. 

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točki (d) in (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „globokomorska vrsta“ pomeni vrsto iz 
Priloge I;

d) „globokomorska vrsta“ pomeni vrsto iz 
Priloge I, v kateri je okviren nedokončen 
seznam, in druge vrste, ki so na podlagi 
mnenja znanstvenega svetovalnega 
organa priznane kot globokomorske vrste;

(e) „najbolj občutljiva vrsta“ pomeni 
globokomorsko vrsto, navedeno v tretjem 
stolpcu razpredelnice iz Priloge I z 
naslovom „najbolj občutljiva (x)“;

(e) „najbolj občutljiva vrsta“ pomeni 
globokomorsko vrsto, ki glede na merila 
rdečega seznama Mednarodne zveze za 
ohranjanje narave in naravnih virov sodi 
med ogrožene ali kritično ogrožene vrste;
redke vrste ali vrste, ki jih je znanstveni 
svetovalni organ določil kot vrste, ki se 
zelo hitro izčrpajo, ali za katere ta organ 
priporoča čim manjši prilov ali njegovo 
popolno odpravo;

Or. en

Obrazložitev

Seznam iz Priloge I, vključno s seznamom najbolj občutljivih vrst, ki so označene z znakom 
„x” v tretjem stolpcu tabele, bi moral biti okviren in nedokončen, da se lahko redno 
posodablja na podlagi utemeljenih znanstvenih nasvetov. Opredelitev najbolj občutljivih vrst 
bi morala temeljiti na znanstvenih in mednarodno dogovorjenih nasvetih (kot sta rdeči 
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seznam Mednarodne zveze za ohranjanje narave in odstavek 14 smernic Organizacije 
Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo).

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točki j a (novo) in j b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) „zelo škodljiv vpliv“ ima enak pomen 
in značilnosti, kot so opisane v odstavkih 
od 17 do 20 mednarodnih smernic iz leta 
2008 Organizacije Združenih narodov za 
prehrano in kmetijstvo za upravljanje 
globokomorskega ribolova na odprtem 
morju;
(jb) „občutljivi morski ekosistemi“ so 
morski ekosistemi, ki ustrezajo merilom, 
določenim v odstavkih od 42 do 20 
mednarodnih smernic iz leta 2008 
Organizacije Združenih narodov za 
prehrano in kmetijstvo za upravljanje 
globokomorskega ribolova na odprtem 
morju;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 4.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Seznam vrst iz Priloge I, vključno s 
tistimi, ki so opredeljene kot najbolj 
občutljive vrste po odstavku 2 e), vsaki dve 
leti pregleda Komisija z delegiranimi akti 
v skladu s členom 20 ter v skladu z rdečim 
seznamom Mednarodne zveze za 
ohranjanje narave.
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Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Ugotavljanje in varstvo občutljivih 

morskih ekosistemov
1. Države članice uporabijo najboljše 
razpoložljive znanstvene in tehnične 
informacije, tudi biogeografske, s 
katerimi ugotovijo, kje je znana ali 
verjetna prisotnost občutljivih morskih 
ekosistemov. Poleg tega znanstveni 
svetovalni organ opravi oceno o tem, kje 
na območjih in globinah, na katerih se 
lahko odobri ribištvo za globokomorske 
vrste, je znana ali verjetna prisotnost 
občutljivih morskih ekosistemov.
2. Če se na podlagi informacij iz 
odstavka 1 ugotovijo območja, na katerih 
je znana ali verjetna prisotnost občutljivih 
morskih ekosistemov, države članice in 
znanstveni svetovalni organ o tem 
pravočasno obvestijo Komisijo. 
3. Komisija na podlagi informacij iz 
odstavka 2 začasno zapre ta območja, 
dokler se ne določijo ukrepi za ohranjanje 
in upravljanje, da se preprečijo škodljivi 
učinki na občutljive morske ekosisteme. 
4. Do določitve teh ukrepov za ohranjanje 
in upravljanje je na teh območjih 
prepovedan pridneni ribolov. 
5. Države članice brez odlašanja 
uveljavijo te prepovedi in o njih takoj 
obvestijo Komisijo in svoja plovila. 
Prepovedi bodo veljale za vsa plovila 
Unije. 
6. Prepoved ribolovne dejavnosti preneha 
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veljati, če znanstveni svetovalni organ 
predloži dokaze, da na tem območju ni 
občutljivih morskih ekosistemov, ali če 
Komisija ugotovi, da so bili sprejeti 
ukrepi, s katerimi se zagotovi 
preprečevanje zelo škodljivih učinkov na 
občutljive morske ekosisteme.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se v uredbo vključijo zahteve iz odstavka 83(c) resolucije 
generalne skupščine ZN 61/105 in odstavka 119(b) resolucije generalne skupščine ZN 64/72 
ter člena 8 Uredbe Sveta št. 734/2008 z dne 15. julija 2008 o varstvu občutljivih morskih 
ekosistemov na odprtem morju pred škodljivimi vplivi orodja za pridneni ribolov.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točki (c) in (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) poveljnik plovila v ladijskem dnevniku 
zabeleži odstotni delež globokomorskih 
vrst, ki je enak ali višji od 10 % teže 
skupnega ulova na zadevni ribolovni dan.

(c) poveljnik plovila v ladijskem dnevniku 
zabeleži odstotni delež globokomorskih 
vrst, ki je enak ali višji od 10 % teže 
skupnega ulova med ribolovnim dnem, ali 
ribolovne dejavnosti, pri katerih se vsako 
koledarsko leto ulovi in na krovu zadrži 
več kot 10 ton globokomorskih vrst.

(ca) plovila uporabijo pridneno orodje na 
globini 200 metrov ali globlje;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja, da je pridneni ribolov na vseh območjih, kjer je verjetno, 
da se najdejo tako „občutljive globokomorske vrste” kot tudi „občutljivi globokomorski 
ekosistemi”, vključen v to uredbo. Prag, ki ga določa predlog spremembe 4.2(d), poenostavlja 
spremljanje in izvrševanje te uredbe; s pomočjo sistema za spremljanje plovil (Vessel 
Monitoring System – VMS) bi moralo biti precej lažje spremljati globine, na katerih se 
opravlja ribolov, kakor odstotek globokomorskih vrst v prilovu. Organizacija Združenih 
narodov za prehrano in kmetijstvo šteje, da gre za globokomorske vode, če gre za globino 200 
metrov ali globlje. 



PE500.728v02-00 10/16 PA\925370SL.doc

SL

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija lahko z delegiranimi akti iz 
člena 20 pregleda pogoje, v skladu s 
katerimi se ribolovne dejavnosti štejejo za 
globokomorski ribolov, da se upoštevajo 
različni vzorci izkoriščanja v državah 
članicah in nove znanstvene informacije o 
strukturi staležev in porazdelitvi 
globokomorskih vrst.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija bi se morala pooblastiti za 
spremembo pogojev za iztovarjanje in 
pretovarjanje za plovila, ki nimajo 
dovoljenja za globokomorski ribolov, z 
delegiranimi akti iz člena 20, če je to 
potrebno, da se upoštevajo različni vzorci 
izkoriščanja v državah članicah.

Or. en
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 do 2 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V vsakem dovoljenju za ribolov, 
izdanem na podlagi vloge, predložene v 
skladu z odstavkom 1, je določeno 
pridneno orodje, ki se bo uporabljalo, 
omejene pa so tudi ribolovne dejavnosti, 
dovoljene na območju, na katerem se 
prekrivajo načrtovane ribolovne dejavnosti 
iz odstavka 1(a) in obstoječe ribolovne 
dejavnosti iz odstavka 1(b). Območje 
načrtovane ribolovne dejavnosti pa je 
mogoče razširiti prek območja, na katerem 
se trenutno izvajajo ribolovne dejavnosti, 
če država članica na podlagi znanstvenega 
mnenja oceni in dokumentira, da takšna 
razširitev ne bo znatno škodljivo vplivala 
na občutljive morske ekosisteme.

2. V vsakem dovoljenju za ribolov, 
izdanem v prvih dveh letih po začetku 
veljavnosti te uredbe na podlagi vloge, 
predložene v skladu z odstavkom 1, je 
določeno pridneno orodje, ki se bo 
uporabljalo, omejene pa so tudi ribolovne 
dejavnosti, dovoljene na območju, na 
katerem se prekrivajo načrtovane ribolovne 
dejavnosti iz odstavka 1(a) in obstoječe 
ribolovne dejavnosti iz odstavka 1(b).
Območje načrtovane ribolovne dejavnosti 
pa je mogoče razširiti prek območja, na 
katerem se trenutno izvajajo ribolovne 
dejavnosti, če država članica na podlagi 
znanstvenega mnenja oceni in 
dokumentira, da takšna razširitev ne bo 
znatno škodljivo vplivala na občutljive 
morske ekosisteme.

2a. Vsa dovoljenja za ribolov, na katera se 
ne nanaša člen 7(2), se izdajo le za 
območje, za katerega je bila predhodno 
opravljena ocena učinka v skladu z merili 
iz Priloge III. Ta ocena je javno dostopna. 
Znanstveni svetovalni organ pregleda 
oceno učinka. Komisija lahko opravi 
prilagoditve ali izboljšave te ocene na 
podlagi priporočil znanstvenega 
svetovalnega organa ali pa od držav 
članic zahteva, da opravijo te prilagoditve 
in izboljšave. Komisija pregleda tudi vse 
ocene, da se upoštevajo posamezni, skupni 
in kumulativni učinki, in opravi ali 
zahteva prilagoditve in izboljšave 
posameznih ocen učinka.
2b. Pristojni organi pri ocenjevanju iz 
odstavka 3 uporabijo previdnostna merila. 
Kadar niso prepričani, ali je škodljiv vpliv 
velik, se odločijo, da je verjeten škodljiv 
vpliv na podlagi znanstvenega mnenja 
velik.
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2c. Na začetku tretjega leta po začetku 
veljavnosti te uredbe za vsako dovoljenje 
za ribolov na območjih, na katere se 
nanaša odstavek 2, velja pogoj, da je treba 
predhodno opraviti tudi ocene učinkov v 
skladu z odstavkom 3.
2d. Na območjih, za katere se ni opravila 
in objavila ustrezna znanstvena ocena iz 
odstavka 3, je prepovedana uporaba 
pridnenega orodja.
2e. Dejavnosti pridnenega ribolova se 
dovolijo pod pogoji, določenimi v tej 
uredbi, če se z oceno učinka pokaže, da 
občutljivi morski ekosistemi ne bodo 
ogroženi.

Or. en

Obrazložitev

Vztraja pri zahtevi iz predloga COM po oceni učinka za nova ribolovna območja (torej zunaj 
odtisa ribolova), vendar določa dveletno obdobje za postopno uvedbo zahteve po oceni 
učinka v obstoječih območjih pridnenega ribolova. Vključuje ustrezne odstavke resolucij 
generalne skupščine ZN 61/105 in 64/72; v novem predlogu spremembe (Priloga III) 
vključuje tudi mednarodno dogovorjena merila za oceno učinka globokomorskega ribolova, 
določena v smernicah Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo za 
upravljanje globokomorskega ribolova na odprtem morju iz leta 2008. 

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dovoljenja za ribolov iz člena 4(1) za
plovila, ki uporabljajo pridnene vlečne 
mreže ali pridnene zabodne mreže, 
prenehajo veljati najpozneje dve leti po 
začetku veljavnosti te uredbe. Po tem 
datumu se dovoljenja za ribolov 
globokomorskih vrst z navedenimi orodji 
niti ne izdajajo niti ne obnavljajo.

Dovoljenja za ribolov iz člena 4(1) za 
plovila, ki uporabljajo pridnene vlečne 
mreže ali pridnene zabodne mreže, 
prenehajo veljati najpozneje eno leto po 
začetku veljavnosti te uredbe. Po tem 
datumu se dovoljenja za ribolov 
globokomorskih vrst z navedenimi orodji 
niti ne izdajajo niti ne obnavljajo.

Or. en
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar na podlagi najboljših 
razpoložljivih znanstvenih informacij ni 
mogoče določiti ravni izkoriščanja, ki so 
skladne z največjim trajnostnim donosom, 
se ribolovne možnosti določijo, kot sledi:

2. Kadar na podlagi najboljših 
razpoložljivih znanstvenih informacij ni 
mogoče določiti ravni izkoriščanja, pri 
katerih se zagotovi, da se do leta 2015 
populacije globokomorskih vrst ohranijo 
ali obnovijo nad ravnmi, ki omogočajo 
največji trajnostni donos, se ribolovne 
možnosti določijo, kot sledi:

(a) kadar so na podlagi najboljših 
razpoložljivih znanstvenih informacij 
določene ravni izkoriščanja, ki so v skladu 
s previdnostnim pristopom do upravljanja 
ribolova, ribolovne možnosti, določene za 
zadevno obdobje upravljanja ribolova, ne 
smejo biti višje od teh ravni;

(a) kadar so na podlagi najboljših 
razpoložljivih znanstvenih informacij 
določene ravni izkoriščanja, ki so v skladu 
s previdnostnim pristopom do upravljanja 
ribolova, ribolovne možnosti, določene za 
zadevno obdobje upravljanja ribolova, niso
višje od teh ravni;

(b) kadar na podlagi najboljših 
razpoložljivih znanstvenih informacij ni 
mogoče določiti ravni izkoriščanja, ki so v 
skladu s previdnostnim pristopom do 
upravljanja ribolova, zaradi pomanjkanja 
ustreznih podatkov o posameznem staležu 
ali vrsti, se zadevnim vrstam ribolova 
ribolovne možnosti ne smejo dodeliti.

(b) kadar na podlagi najboljših 
razpoložljivih znanstvenih informacij ni 
mogoče določiti ravni izkoriščanja, ki so v 
skladu s previdnostnim pristopom do 
upravljanja ribolova, zaradi pomanjkanja 
ustreznih podatkov o posameznem staležu 
ali vrsti, se zadevnim vrstam ribolova 
ribolovne možnosti ne dodelijo.

(c) ukrepi upravljanja, vključno z 
ribolovnimi možnostmi za ciljne vrste v 
mešanem ribištvu, se oblikujejo in 
določijo za preprečevanje prilova najbolj 
občutljivih vrst in zagotavljanje 
dolgoročne trajnosti vseh drugih vrst v 
ribištvu; ter
(d) sprejmejo se pogoji za učinkovito 
preprečevanje zavržkov. Navedeni pogoji 
veljajo za iztovarjanje vseh rib in vrst, ki 
niso ribe, na krovu, razen če bi bilo to v 
nasprotju s pravili, ki veljajo v okviru 
skupne ribiške politike.
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Or. en

Obrazložitev

Skladno z najnovejšim znanjem in nasveti sveta ICES o nekaterih vrstah globokomorskega 
ribištva, ki so mešana ribištva in pri katerih se ujamejo številne neciljne vrste, med katerimi 
tudi take, za katere je znano, da so zelo občutljive na vpliv ribištva, v primeru nekaterih vrst 
globokomorskih morskih psov pa gre za vrste, ki jih je posebna skupine za morske pse 
Mednarodne zveze za ohranjanje narave opredelila kot ogrožene ali kritično ogrožene. Ta 
predlog spremembe tudi zagotavlja skladnost s členom 12(1)(c) predloga COM in se sklicuje 
na potrebo po zaščiti in upravljanju vrst, ki niso ribe, kot so korale in spužve. 

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 do 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 13 se Komisiji podeli za 
nedoločen čas.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 3(2a), člena 4(2a) in 4(5a) 
ter člena 13 se Komisiji podeli za 
nedoločen čas.

3. Pooblastilo iz člena 13 lahko kadar koli 
prekliče Evropski parlament ali Svet. S 
sklepom o preklicu pooblastila preneha 
veljati pooblastilo iz navedenega sklepa. 
Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden. 
Preklic ne vpliva na veljavnost delegiranih
aktov, ki že veljajo.

3. Pooblastilo iz člena 3(2a), člena 4(2a) 
in 4(5a) ter člena 13 lahko kadar koli 
prekliče Evropski parlament ali Svet. S 
sklepom o preklicu pooblastila preneha 
veljati pooblastilo iz navedenega sklepa. 
Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden. 
Preklic ne vpliva na veljavnost delegiranih 
aktov, ki že veljajo.

4. Komisija takoj po sprejetju delegiranega 
akta o njem sočasno uradno obvesti 
Evropski parlament in Svet.

4. Komisija takoj po sprejetju delegiranega 
akta o njem sočasno uradno obvesti 
Evropski parlament in Svet.

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 
členom 13, začne veljati le, če mu Evropski 
parlament ali Svet v dveh mesecih od 
dneva uradnega obvestila, ki sta ga prejela 
v zvezi s tem aktom, ne nasprotujeta ali če 
sta pred iztekom tega roka oba obvestila 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. 
Navedeni rok se na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta podaljša za dva 
meseca.

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 
3(2a), členom 2(2a) in 4(5a) ter členom 
13, začne veljati le, če niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od 
uradnega obvestila Evropskemu 
parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta 
pred iztekom tega roka tako Evropski 
parlament kot Svet obvestila Komisijo, da 
ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na 
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pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
podaljša za dva meseca.

Or. en

Obrazložitev

Odraža delegirane akte, ki jih predlaga poročevalec.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Priloga II a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga IIa
V oceni učinka iz člena 7(1) se med 
drugim obravnavajo:
a) vrste ribolova, ki se izvaja ali je 
predviden, vključno z vrstami plovil in 
orodja, ribolovnimi območji, ciljnimi in 
morebitnimi prilovnimi vrstami, ravnmi 
ribolovnega napora in trajanjem ribolova 
(ribolovni načrt);
b) najboljše znanstvene in tehnične 
informacije o trenutnem stanju ribolovnih 
virov ter informacije o ekosistemih, 
habitatih in skupnostih na ribolovnih 
območjih, ki bodo izhodišče za primerjavo 
prihodnjih sprememb.
c) ugotovitve, opis in kartografiranje 
občutljivih morskih ekosistemov, katerih 
prisotnost na ribolovnem območju je 
znana ali verjetna;
d) podatki in metode, uporabljene za 
ugotavljanje, opisovanje in ocenjevanje 
učinkov dejavnosti, ugotavljanje 
pomanjkljivosti v znanju in ocenjevanje 
negotovosti informacij, predloženih v 
oceni;
e) ugotavljanje, opisovanje in ocenjevanje 
pojava, teže in trajanja možnih učinkov, 
tudi kumulativnih učinkov dejavnosti, 
zajetih v oceni, na občutljive morske 
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ekosisteme in nizko produktivnost 
ribolovnih virov na ribolovnem območju;
f) ocena tveganja verjetnih učinkov 
ribolovnih dejavnosti, pri kateri se določi, 
kateri učinki so verjetno zelo škodljivi 
učinki, zlasti učinki na občutljive morske 
ekosisteme in nizko produktivnost 
ribolovnih virov, ter predlagani ukrepi 
blaženja in upravljanja za preprečevanje 
zelo škodljivih učinkov na občutljive 
morske ekosisteme in zagotavljanje 
dolgoročne ohranitve in trajnostnega 
izkoriščanja ribolovnih virov z nizko 
produktivnostjo in ukrepi za spremljanje 
učinkov ribolovnih dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Zagotavlja, da se spoštuje zaveza Unije o uveljavitvi smernic Organizacije Združenih narodov 
za prehrano in kmetijstvo za upravljanje globokomorskega ribolova na odprtem morju iz leta 
2008; besedilo Priloge III je identično besedilu odstavka 47.  Smernice so bile sprejete leta 
2008, nato pa so bile potrjene in vključene v določbe o upravljanju globokomorskega ribištva 
resolucij generalne skupščine ZN 64/72 (2009) in 66/88 (2011).  Gre za mednarodno 
izpogajane in dogovorjene standarde za opravljanje ocen učinka globokomorskega 
pridnenega ribolova.


