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Predlog spremembe 230
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Predlog uredbe
Navedba sklicevanj 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Konvencije Združenih 
narodov o pomorskem pravu (UNCLOS) z 
dne 10. decembra 1982,

Or. en

Predlog spremembe 232
Kriton Arsenis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Področje uporabe skupne ribiške 
politike zajema ohranjanje, upravljanje in 
izkoriščanje morskih bioloških virov.
Poleg tega področje uporabe skupne ribiške 
politike v zvezi s tržnimi in finančnimi 
ukrepi za podporo njenih ciljev zajema 
sladkovodne biološke vire in ribogojstvo 
ter predelavo in trženje ribiških proizvodov 
in proizvodov iz ribogojstva, kadar te 
dejavnosti potekajo na ozemlju držav 
članic ali v vodah Unije, tudi kadar jih 
izvajajo ribiška plovila, ki plujejo pod 
zastavo tretjih držav in so registrirana v 
njih, ali ribiška plovila Unije ali 
državljanov držav članic, brez poseganja v 
primarno odgovornost države zastave in ob 
upoštevanju določb člena 117 Konvencije 
Združenih narodov o pomorskem pravu.

(2) Področje uporabe skupne ribiške 
politike zajema ohranjanje in trajnostno
upravljanje morskih bioloških virov. Poleg 
tega področje uporabe skupne ribiške 
politike v zvezi s tržnimi in finančnimi 
ukrepi za podporo njenih ciljev zajema 
sladkovodne biološke vire in ribogojstvo 
ter predelavo in trženje ribiških proizvodov 
in proizvodov iz ribogojstva, kadar te 
dejavnosti potekajo na ozemlju držav 
članic ali v vodah Unije, tudi kadar jih 
izvajajo ribiška plovila, ki plujejo pod 
zastavo tretjih držav in so registrirana v 
njih, ali ribiška plovila Unije ali 
državljanov držav članic, brez poseganja v 
primarno odgovornost države zastave in ob 
upoštevanju določb člena 117 Konvencije 
Združenih narodov o pomorskem pravu.

Or. en
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Predlog spremembe 234
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2 a) Pogodba o delovanju Evropske unije 
ne bi smela pomeniti ovire za obveznost 
Unije, da trajnostno upravlja izkoriščanje 
morskih virov.

Or. en

Predlog spremembe 235
Kriton Arsenis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Skupna ribiška politika mora 
zagotoviti, da ribolovne dejavnosti in 
dejavnosti ribogojstva dolgoročno 
prispevajo k trajnostnim okoljskim, 
gospodarskim in socialnim pogojem.
Poleg tega mora prispevati k večji 
produktivnosti, primernemu življenjskemu 
standardu za ribiški sektor in stabilnim 
trgom ter zagotavljati razpoložljivost virov 
in dostopnost preskrbe za potrošnike po 
primernih cenah.

(3) Skupna ribiška politika mora 
zagotoviti, da ribolovne dejavnosti in 
dejavnosti ribogojstva zagotavljajo obstoj 
produktivnih morskih bioloških virov in 
zdravih morskih ekosistemov in zato
dolgoročno prispevajo k okoljski, 
gospodarski in socialni trajnosti. Poleg 
tega mora prispevati k večji produktivnosti, 
primernemu življenjskemu standardu za 
ribiški sektor in stabilnim trgom ter 
zagotavljati razpoložljivost virov in 
dostopnost preskrbe za potrošnike po 
primernih cenah.

Or. en

Predlog spremembe 239
Ian Hudghton
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Skupna ribiška politika mora 
zagotoviti, da ribolovne dejavnosti in 
dejavnosti ribogojstva dolgoročno 
prispevajo k trajnostnim okoljskim, 
gospodarskim in socialnim pogojem. Poleg 
tega mora prispevati k večji produktivnosti, 
primernemu življenjskemu standardu za 
ribiški sektor in stabilnim trgom ter 
zagotavljati razpoložljivost virov in 
dostopnost preskrbe za potrošnike po 
primernih cenah.

(3) Skupna ribiška politika mora 
zagotoviti, da ribolovne dejavnosti in 
dejavnosti ribogojstva dolgoročno 
prispevajo k trajnostnim okoljskim, 
gospodarskim in socialnim pogojem. Poleg 
tega mora prispevati k večji produktivnosti, 
primernemu življenjskemu standardu za 
ribiški sektor in stabilnim trgom ter 
zagotavljati razpoložljivost virov in 
dostopnost preskrbe za potrošnike po 
primernih cenah. Skupna ribiška politika 
teh ciljev doslej ni uresničila, zato mora 
Unija ponovno temeljito oceniti 
upravljanje ribištev.

Or. en

Predlog spremembe 240
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Skupna ribiška politika mora 
zagotoviti, da ribolovne dejavnosti in 
dejavnosti ribogojstva dolgoročno 
prispevajo k trajnostnim okoljskim, 
gospodarskim in socialnim pogojem. Poleg 
tega mora prispevati k večji produktivnosti, 
primernemu življenjskemu standardu za 
ribiški sektor in stabilnim trgom ter 
zagotavljati razpoložljivost virov in 
dostopnost preskrbe za potrošnike po 
primernih cenah.

(3) Skupna ribiška politika mora 
zagotoviti, da ribolovne dejavnosti in 
dejavnosti ribogojstva dolgoročno 
prispevajo k trajnostnim okoljskim, 
gospodarskim in socialnim pogojem ter 
zanesljivi preskrbi s hrano. Poleg tega 
mora prispevati k večji produktivnosti, 
primernemu življenjskemu standardu za 
ribiški sektor in stabilnim trgom ter 
zagotavljati razpoložljivost virov in 
dostopnost preskrbe za potrošnike po 
primernih cenah.

Or. en
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Predlog spremembe 245
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Unija je pogodbenica Konvencije 
Združenih narodov o pomorskem pravu z 
dne 10. decembra 1982 (UNCLOS) in je 
ratificirala Sporazum Združenih narodov 
za izvajanje določb Konvencije Združenih 
narodov o pomorskem pravu z dne 
10. decembra 1982 v zvezi z ohranjanjem 
in upravljanjem čezconskih staležev rib in 
izrazito selivskih staležev rib z dne 
4. avgusta 1995 (sporazum ZN o staležih 
rib). Sprejela je tudi Sporazum 
Organizacije Združenih narodov za 
prehrano in kmetijstvo o spodbujanju 
usklajevanja ribiških plovil na odprtem 
morju z mednarodnimi ukrepi za 
ohranjanje in upravljanje z dne 
24. novembra 1993 (sporazum FAO o 
usklajevanju). V teh mednarodnih 
instrumentih so predvidene predvsem 
ohranitvene obveznosti, med drugim tudi 
obveznosti sprejetja ukrepov za ohranjanje 
in upravljanje za ohranitev ali obnovitev 
morskih virov na ravneh, ki omogočajo 
največji trajnostni donos, tako na morskih 
območjih pod nacionalno jurisdikcijo kot 
tudi na odprtem morju, obveznosti 
sodelovanja z drugimi državami za dosego 
tega cilja, obveznosti široke uporabe 
previdnostnega pristopa pri ohranjanju, 
upravljanju in izkoriščanju staležev rib,
obveznosti zagotovitve skladnosti ukrepov 
za ohranjanje in upravljanje, kadar se 
morski viri pojavljajo na morskih območjih 
z različnim statusom sodne oblasti, in 
obveznosti upoštevanja drugih legitimnih 
uporab morij. Skupna ribiška politika mora 
pripomoči k temu, da Unija ustrezno 

(4) Unija je pogodbenica Konvencije 
Združenih narodov o pomorskem pravu z 
dne 10. decembra 1982 (UNCLOS) in je 
ratificirala Sporazum Združenih narodov 
za izvajanje določb Konvencije Združenih 
narodov o pomorskem pravu z dne 10. 
decembra 1982 v zvezi z ohranjanjem in 
upravljanjem čezconskih staležev rib in 
izrazito selivskih staležev rib z dne 4. 
avgusta 1995 (sporazum ZN o staležih rib). 
Sprejela je tudi Sporazum Organizacije 
Združenih narodov za prehrano in 
kmetijstvo o spodbujanju usklajevanja 
ribiških plovil na odprtem morju z
mednarodnimi ukrepi za ohranjanje in 
upravljanje z dne 24. novembra 1993 
(sporazum FAO o usklajevanju). V teh 
mednarodnih instrumentih so predvidene 
predvsem ohranitvene obveznosti, med 
drugim tudi obveznosti sprejetja ukrepov 
za ohranjanje in upravljanje za ohranitev 
ali obnovitev morskih virov na ravneh, ki 
omogočajo največji trajnostni donos, tako 
na morskih območjih pod nacionalno 
jurisdikcijo kot tudi na odprtem morju, 
obveznosti sodelovanja z drugimi državami 
za dosego tega cilja, obveznosti 
zagotovitve skladnosti ukrepov za 
ohranjanje in upravljanje, kadar se morski 
viri pojavljajo na morskih območjih z 
različnim statusom sodne oblasti, in 
obveznosti upoštevanja drugih legitimnih 
uporab morij. Skupna ribiška politika mora 
pripomoči k temu, da Unija ustrezno 
izpolnjuje svoje mednarodne obveznosti, ki 
izhajajo iz navedenih mednarodnih 
instrumentov. Kadar države članice 
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izpolnjuje svoje mednarodne obveznosti, ki 
izhajajo iz navedenih mednarodnih 
instrumentov. Kadar države članice 
sprejemajo ukrepe za ohranjanje in 
upravljanje, za katere so bile pooblaščene v 
okviru skupne ribiške politike, morajo 
ravnati v skladu z mednarodnimi 
obveznostmi ohranjanja in sodelovanja, ki 
izhajajo iz navedenih mednarodnih 
instrumentov.

sprejemajo ukrepe za ohranjanje in 
upravljanje, za katere so bile pooblaščene v 
okviru skupne ribiške politike, morajo 
ravnati v skladu z mednarodnimi 
obveznostmi ohranjanja in sodelovanja, ki 
izhajajo iz navedenih mednarodnih 
instrumentov.

Or. en

Predlog spremembe 251
Kriton Arsenis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Unija in njene države članice so se 
leta 2002 na svetovnem vrhu o trajnostnem 
razvoju v Johannesburgu zavezale, da bodo 
ukrepale proti stalnemu upadanju več 
staležev rib. Zato mora Unija izboljšati 
svojo skupno ribiško politiko in tako 
zagotoviti, da se bodo ravni izkoriščanja 
staležev morskih bioloških virov do 
leta 2015 prednostno ponovno vzpostavile 
in ohranjale na ravneh, ki omogočajo 
največji trajnostni donos iz populacij 
staleža lovljenih rib. Kadar je na voljo 
manj znanstvenih podatkov, je treba 
uporabiti približke največjega trajnostnega 
donosa.

(5) Unija in njene države članice so se 
leta 2002 na svetovnem vrhu o trajnostnem 
razvoju v Johannesburgu zavezale, da bodo 
ukrepale proti stalnemu upadanju več 
staležev rib. Zato mora Unija izboljšati 
svojo skupno ribiško politiko in tako 
zagotoviti, da se bodo ravni izkoriščanja 
staležev morskih bioloških virov do 
leta 2015 prednostno ponovno vzpostavile 
in ohranjale nad ravnmi, ki omogočajo 
največji trajnostni donos iz populacij 
staleža lovljenih rib. Kadar je na voljo 
manj znanstvenih podatkov, je treba 
uporabiti približke največjega trajnostnega 
donosa.

Or. en

Predlog spremembe 253
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Unija in njene države članice so se 
leta 2002 na svetovnem vrhu o trajnostnem 
razvoju v Johannesburgu zavezale, da bodo 
ukrepale proti stalnemu upadanju več 
staležev rib. Zato mora Unija izboljšati 
svojo skupno ribiško politiko in tako 
zagotoviti, da se bodo ravni izkoriščanja 
staležev morskih bioloških virov do 
leta 2015 prednostno ponovno vzpostavile 
in ohranjale na ravneh, ki omogočajo 
največji trajnostni donos iz populacij 
staleža lovljenih rib. Kadar je na voljo 
manj znanstvenih podatkov, je treba 
uporabiti približke največjega trajnostnega 
donosa.

(5) Unija in njene države članice so se 
leta 2002 na svetovnem vrhu o trajnostnem 
razvoju v Johannesburgu zavezale, da bodo 
ukrepale proti stalnemu upadanju več 
staležev rib. Zato mora Unija izboljšati 
svojo skupno ribiško politiko in tako 
zagotoviti, da se bodo ravni izkoriščanja 
staležev morskih bioloških virov do 
leta 2015 prednostno ponovno vzpostavile 
in ohranjale na ravneh, ki omogočajo 
največji trajnostni donos iz populacij 
staleža lovljenih rib, kjer je to mogoče. 
Kadar je na voljo manj znanstvenih 
podatkov, je treba uporabiti približke 
največjega trajnostnega donosa.

Or. en

Predlog spremembe 255
George Lyon

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Unija in njene države članice so se 
leta 2002 na svetovnem vrhu o trajnostnem 
razvoju v Johannesburgu zavezale, da bodo 
ukrepale proti stalnemu upadanju več 
staležev rib. Zato mora Unija izboljšati 
svojo skupno ribiško politiko in tako 
zagotoviti, da se bodo ravni izkoriščanja 
staležev morskih bioloških virov do 
leta 2015 prednostno ponovno vzpostavile 
in ohranjale na ravneh, ki omogočajo 
največji trajnostni donos iz populacij 
staleža lovljenih rib. Kadar je na voljo 
manj znanstvenih podatkov, je treba 
uporabiti približke največjega trajnostnega 

(5) Unija in njene države članice so se 
leta 2002 na svetovnem vrhu o trajnostnem 
razvoju v Johannesburgu zavezale, da bodo 
ukrepale proti stalnemu upadanju več 
staležev rib. Zato mora Unija izboljšati 
svojo skupno ribiško politiko in tako 
zagotoviti, da se bodo ravni izkoriščanja 
staležev morskih bioloških virov do 
leta 2015 prednostno ponovno vzpostavile 
in ohranjale na ravneh, ki omogočajo 
največji trajnostni donos iz populacij 
staleža lovljenih rib, kjer je to mogoče. 
Kadar je na voljo manj znanstvenih 
podatkov, je treba uporabiti približke 
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donosa. največjega trajnostnega donosa.

Or. en

Predlog spremembe 257
Diane Dodds, James Nicholson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Unija in njene države članice so se
leta 2002 na svetovnem vrhu o trajnostnem 
razvoju v Johannesburgu zavezale, da bodo 
ukrepale proti stalnemu upadanju več 
staležev rib. Zato mora Unija izboljšati 
svojo skupno ribiško politiko in tako 
zagotoviti, da se bodo ravni izkoriščanja 
staležev morskih bioloških virov do 
leta 2015 prednostno ponovno vzpostavile 
in ohranjale na ravneh, ki omogočajo 
največji trajnostni donos iz populacij 
staleža lovljenih rib. Kadar je na voljo 
manj znanstvenih podatkov, je treba 
uporabiti približke največjega trajnostnega 
donosa.

(5) Unija in njene države članice so se leta 
2002 na svetovnem vrhu o trajnostnem 
razvoju v Johannesburgu zavezale, da bodo 
ukrepale proti stalnemu upadanju več 
staležev rib. Zato mora Unija izboljšati 
svojo skupno ribiško politiko in tako 
zagotoviti, da se bodo, kjer je mogoče, 
ravni populacij v staležih lovljenih rib do 
leta 2015 prednostno ponovno vzpostavile 
in ohranjale nad ravnmi, ki omogočajo 
največji trajnostni donos. Kadar je na voljo 
manj znanstvenih podatkov, je treba 
uporabiti približke največjega trajnostnega 
donosa.

Or. en

Predlog spremembe 258
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Unija in njene države članice so se 
leta 2002 na svetovnem vrhu o trajnostnem 
razvoju v Johannesburgu zavezale, da bodo 
ukrepale proti stalnemu upadanju več 
staležev rib. Zato mora Unija izboljšati 

(5) Unija in njene države članice so se 
leta 2002 na svetovnem vrhu o trajnostnem 
razvoju v Johannesburgu zavezale, da bodo 
ukrepale proti stalnemu upadanju več 
staležev rib. Zato mora Unija izboljšati 
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svojo skupno ribiško politiko in tako 
zagotoviti, da se bodo ravni izkoriščanja 
staležev morskih bioloških virov do 
leta 2015 prednostno ponovno vzpostavile 
in ohranjale na ravneh, ki omogočajo 
največji trajnostni donos iz populacij 
staleža lovljenih rib. Kadar je na voljo 
manj znanstvenih podatkov, je treba 
uporabiti približke največjega trajnostnega 
donosa.

svojo skupno ribiško politiko in tako 
zagotoviti, da se bodo ravni izkoriščanja 
staležev morskih bioloških virov do leta 
2015 prednostno ponovno vzpostavile in 
ohranjale na ravneh, ki omogočajo največji 
trajnostni donos iz populacij staleža 
lovljenih rib, kjer je to mogoče. Kadar je 
na voljo manj znanstvenih podatkov, je 
treba uporabiti približke največjega 
trajnostnega donosa.

Or. en

Obrazložitev

Zaveza Evropske komisije v deklaraciji iz Johannesburga o trajnostnem razvoju iz leta 2002, 
da se do leta 2015 doseže največji trajnostni donos, je vključevala tudi pridržek, „kjer je 
mogoče“, kar mora ostati pomembna splošna omejitev pri tej želji, zlasti pri mešanih 
ribištvih.

Predlog spremembe 260
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Unija in njene države članice so se 
leta 2002 na svetovnem vrhu o trajnostnem 
razvoju v Johannesburgu zavezale, da bodo 
ukrepale proti stalnemu upadanju več 
staležev rib. Zato mora Unija izboljšati 
svojo skupno ribiško politiko in tako 
zagotoviti, da se bodo ravni izkoriščanja 
staležev morskih bioloških virov do 
leta 2015 prednostno ponovno vzpostavile 
in ohranjale na ravneh, ki omogočajo 
največji trajnostni donos iz populacij 
staleža lovljenih rib. Kadar je na voljo 
manj znanstvenih podatkov, je treba 
uporabiti približke največjega trajnostnega 
donosa.

(5) Unija in njene države članice so se 
leta 2002 na svetovnem vrhu o trajnostnem 
razvoju v Johannesburgu zavezale, da bodo 
ukrepale proti stalnemu upadanju več 
staležev rib. Zato mora Unija izboljšati 
svojo skupno ribiško politiko in tako 
zagotoviti, da se bodo ravni izkoriščanja 
staležev morskih bioloških virov do leta 
2015 prednostno ponovno vzpostavile in 
ohranjale nad ravnmi, ki omogočajo 
največji trajnostni donos iz populacij 
staleža lovljenih rib. Kadar je na voljo 
manj znanstvenih podatkov, je treba 
uporabiti približke največjega trajnostnega 
donosa.

Or. en
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Predlog spremembe 262
Ian Hudghton

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Unija in njene države članice so se 
leta 2002 na svetovnem vrhu o trajnostnem 
razvoju v Johannesburgu zavezale, da bodo 
ukrepale proti stalnemu upadanju več 
staležev rib. Zato mora Unija izboljšati 
svojo skupno ribiško politiko in tako 
zagotoviti, da se bodo ravni izkoriščanja 
staležev morskih bioloških virov do 
leta 2015 prednostno ponovno vzpostavile 
in ohranjale na ravneh, ki omogočajo 
največji trajnostni donos iz populacij 
staleža lovljenih rib. Kadar je na voljo 
manj znanstvenih podatkov, je treba 
uporabiti približke največjega trajnostnega 
donosa.

(5) Unija in njene države članice so se 
leta 2002 na svetovnem vrhu o trajnostnem 
razvoju v Johannesburgu zavezale, da bodo 
ukrepale proti stalnemu upadanju več 
staležev rib. Zato mora Unija izboljšati 
svojo skupno ribiško politiko in tako 
zagotoviti, da se bodo ravni izkoriščanja 
staležev morskih bioloških virov do 
leta 2015 prednostno ponovno vzpostavile 
in ohranjale na ravneh, ki omogočajo 
največji trajnostni donos iz populacij 
staleža lovljenih rib, kjer je to mogoče. 
Kadar je na voljo manj znanstvenih 
podatkov, je treba uporabiti približke 
največjega trajnostnega donosa.

Or. en

Predlog spremembe 266
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5 a) Koncept največjega trajnostnega 
donosa, kot je zapisan v Konvenciji 
Združenih narodov o pomorskem pravu, 
je za Unijo pravno zavezujoč cilj pri 
upravljanju ribištva že od ratifikacije leta 
1998.

Or. en
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Predlog spremembe 267
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5 b) Sprejetje stopenj ribolovne 
umrljivosti, ki so nižje od stopenj, 
potrebnih za ohranjanje ribjih staležev na 
ravneh, ki omogočajo največji trajnostni 
donos, je edini način, da bo ribiški sektor 
dolgoročno ekonomsko vzdržen in ne bo 
odvisen od javne pomoči.

Or. en

Predlog spremembe 271
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Trajnostno izkoriščanje morskih 
bioloških virov mora temeljiti na 
previdnostnem pristopu, ki mora izhajati 
iz previdnostnega načela iz prvega 
pododstavka člena 191(2) Pogodbe.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 272
Kriton Arsenis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Trajnostno izkoriščanje morskih 
bioloških virov mora temeljiti na 
previdnostnem pristopu, ki mora izhajati iz 
previdnostnega načela iz prvega 
pododstavka člena 191(2) Pogodbe.

(7) Trajnostno izkoriščanje morskih 
bioloških virov mora temeljiti na 
previdnostnem pristopu, ki mora izhajati iz 
previdnostnega načela iz prvega 
pododstavka člena 191(2) Pogodbe. To 
načelo bi moralo veljati za vse segmente 
ribiškega ladjevja.

Or. en

Predlog spremembe 287
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Pomembno je, da upravljanje skupne 
ribiške politike temelji na načelih dobrega 
upravljanja. Ta načela vključujejo 
odločanje na podlagi najboljšega 
razpoložljivega znanstvenega mnenja, 
široko vključitev zainteresiranih strani in 
dolgoročno perspektivo. Uspešno 
upravljanje skupne ribiške politike je 
odvisno tudi od jasne opredelitve 
odgovornosti na ravni Unije ter na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter 
od medsebojne združljivosti in skladnosti 
ukrepov, sprejetih v okviru drugih politik 
Unije.

(10) Pomembno je, da upravljanje skupne 
ribiške politike temelji na načelih dobrega
upravljanja. Ta načela vključujejo 
odločanje na podlagi natančnega in 
najnovejšega znanstvenega mnenja, široko 
vključitev zainteresiranih strani in 
dolgoročno perspektivo. Uspešno 
upravljanje skupne ribiške politike je 
odvisno tudi od jasne opredelitve 
odgovornosti na ravni Unije ter na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter 
od medsebojne združljivosti in skladnosti 
ukrepov, sprejetih v okviru drugih politik 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 289
Marek Józef Gróbarczyk
v imenu skupine ECR
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Pomembno je, da upravljanje skupne 
ribiške politike temelji na načelih dobrega 
upravljanja. Ta načela vključujejo 
odločanje na podlagi najboljšega 
razpoložljivega znanstvenega mnenja, 
široko vključitev zainteresiranih strani in 
dolgoročno perspektivo. Uspešno 
upravljanje skupne ribiške politike je 
odvisno tudi od jasne opredelitve 
odgovornosti na ravni Unije ter na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter 
od medsebojne združljivosti in skladnosti 
ukrepov, sprejetih v okviru drugih politik 
Unije.

(10) Pomembno je, da upravljanje skupne 
ribiške politike temelji na načelih dobrega 
upravljanja. Ta načela vključujejo 
odločanje na podlagi najboljšega 
razpoložljivega znanstvenega mnenja, 
široko vključitev zainteresiranih strani in 
dolgoročno perspektivo. Uspešno 
upravljanje skupne ribiške politike je 
odvisno tudi od jasne opredelitve 
odgovornosti na ravni Unije ter na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter 
od medsebojne združljivosti in skladnosti 
ukrepov, sprejetih v okviru drugih politik 
Unije. Komisija, Evropski parlament in 
države članice povečajo svoja 
prizadevanja za okrepitev regionalnega 
vidika skupne ribiške politike v skladu s 
členom 2(1) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in predlagajo nadaljnje 
spremembe Pogodbe, potrebne za 
uresničitev tega cilja.

Or. en

Predlog spremembe 293
Ian Hudghton

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Pomembno je, da upravljanje skupne 
ribiške politike temelji na načelih dobrega 
upravljanja. Ta načela vključujejo 
odločanje na podlagi najboljšega 
razpoložljivega znanstvenega mnenja, 
široko vključitev zainteresiranih strani in 
dolgoročno perspektivo. Uspešno 
upravljanje skupne ribiške politike je 

(10) Pomembno je, da upravljanje skupne 
ribiške politike temelji na načelih dobrega 
upravljanja. Ta načela vključujejo 
odločanje na podlagi najboljšega 
razpoložljivega znanstvenega mnenja, 
široko vključitev zainteresiranih strani in 
dolgoročno perspektivo. Uspešno 
upravljanje skupne ribiške politike je 
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odvisno tudi od jasne opredelitve 
odgovornosti na ravni Unije ter na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter 
od medsebojne združljivosti in skladnosti 
ukrepov, sprejetih v okviru drugih politik 
Unije.

odvisno tudi od jasne opredelitve 
odgovornosti na ravni Unije ter na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter 
od medsebojne združljivosti in skladnosti 
ukrepov, sprejetih v okviru drugih politik 
Unije. Natančna opredelitev pristojnosti 
na različnih ravneh se bo med državami 
članicami razlikovala glede na različno 
veljavno ustavno ureditev.

Or. en

Predlog spremembe 295
George Lyon

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Pomembno je, da upravljanje skupne 
ribiške politike temelji na načelih dobrega 
upravljanja. Ta načela vključujejo 
odločanje na podlagi najboljšega 
razpoložljivega znanstvenega mnenja, 
široko vključitev zainteresiranih strani in 
dolgoročno perspektivo. Uspešno 
upravljanje skupne ribiške politike je 
odvisno tudi od jasne opredelitve 
odgovornosti na ravni Unije ter na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter 
od medsebojne združljivosti in skladnosti 
ukrepov, sprejetih v okviru drugih politik 
Unije.

(10) Pomembno je, da upravljanje skupne 
ribiške politike temelji na načelih dobrega 
upravljanja. Ta načela vključujejo 
odločanje na podlagi natančnega in 
najnovejšega znanstvenega mnenja, široko 
vključitev zainteresiranih strani in 
dolgoročno perspektivo. Uspešno 
upravljanje skupne ribiške politike je 
odvisno tudi od jasne opredelitve 
odgovornosti na ravni Unije ter na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter 
od medsebojne združljivosti in skladnosti 
ukrepov, sprejetih v okviru drugih politik 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 297
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11 a) Treba je preprečiti nepotrebno 
trpljenje morskega življa, tudi rib, 
morskih psov, želv, morskih ptic in 
morskih sesalcev, zato bi bilo treba razviti 
boljše načina ulova in pobijanja.

Or. en

Predlog spremembe 302
Ian Hudghton

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Ribiška plovila Unije morajo imeti 
enak dostop do voda in virov Unije, pri 
čemer se upoštevajo predpisi SRP.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 305
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Veljavni predpisi, ki omejujejo dostop 
do virov znotraj cone 12 navtičnih milj 
držav članic, zadovoljivo prispevajo k 
ohranjanju z omejevanjem ribolovnega 
napora v najbolj občutljivem delu voda 
Unije. Navedeni predpisi so prispevali tudi 
k ohranjanju tradicionalnih ribolovnih 
dejavnosti, od katerih je zelo odvisen 
socialni in gospodarski razvoj nekaterih 
obalnih skupnosti. Zato se morajo še naprej 

(14) Veljavni predpisi, ki omejujejo dostop 
do virov znotraj cone 12 navtičnih milj 
držav članic, zadovoljivo prispevajo k 
ohranjanju z omejevanjem ribolovnega 
napora v najbolj občutljivem delu voda 
Unije. Navedeni predpisi so prispevali tudi 
k ohranjanju tradicionalnih ribolovnih 
dejavnosti, od katerih je zelo odvisen 
socialni in gospodarski razvoj nekaterih 
obalnih skupnosti. Zato se morajo še naprej 
uporabljati in jih je mogoče okrepiti, da se 
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uporabljati. malim, lokalnim, obrtnim ali priobalnim 
ribičem omogoči prednostni dostop.

Or. en

Predlog spremembe 307
Diane Dodds

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Veljavni predpisi, ki omejujejo dostop 
do virov znotraj cone 12 navtičnih milj 
držav članic, zadovoljivo prispevajo k 
ohranjanju z omejevanjem ribolovnega 
napora v najbolj občutljivem delu voda 
Unije. Navedeni predpisi so prispevali tudi 
k ohranjanju tradicionalnih ribolovnih 
dejavnosti, od katerih je zelo odvisen 
socialni in gospodarski razvoj nekaterih 
obalnih skupnosti. Zato se morajo še naprej 
uporabljati.

(14) Veljavni predpisi, ki omejujejo dostop 
do virov znotraj cone 12 navtičnih milj 
držav članic, zadovoljivo prispevajo k 
ohranjanju z omejevanjem ribolovnega 
napora v najbolj občutljivem delu voda 
Unije. Navedeni predpisi so prispevali tudi 
k ohranjanju tradicionalnih ribolovnih 
dejavnosti, od katerih je zelo odvisen 
socialni in gospodarski razvoj nekaterih 
obalnih skupnosti. Zato se morajo še naprej 
uporabljati in jih je mogoče okrepiti, da se 
malim, obrtnim ali priobalnim ribičem 
omogoči prednostni dostop, pri čemer se 
upoštevajo razlike med regijami in 
državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 309
Ian Hudghton

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Veljavni predpisi, ki omejujejo dostop 
do virov znotraj cone 12 navtičnih milj 
držav članic, zadovoljivo prispevajo k 
ohranjanju z omejevanjem ribolovnega 

(14) Veljavni predpisi, ki omejujejo dostop 
do virov znotraj cone 12 navtičnih milj 
držav članic, zadovoljivo prispevajo k 
ohranjanju z omejevanjem ribolovnega 
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napora v najbolj občutljivem delu voda 
Unije. Navedeni predpisi so prispevali tudi 
k ohranjanju tradicionalnih ribolovnih 
dejavnosti, od katerih je zelo odvisen 
socialni in gospodarski razvoj nekaterih 
obalnih skupnosti. Zato se morajo še naprej 
uporabljati.

napora v najbolj občutljivem delu voda 
Unije. Navedeni predpisi so prispevali tudi 
k ohranjanju tradicionalnih ribolovnih 
dejavnosti, od katerih je zelo odvisen 
socialni in gospodarski razvoj nekaterih 
obalnih skupnosti. Zato se morajo še naprej 
uporabljati za nedoločen čas.

Or. en

Predlog spremembe 311
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14 a) Opredelitev malega ribolova bi bilo 
treba razširiti, da bi se poleg velikosti 
plovila upošteval tudi sklop meril, med 
drugim prevladujoče vremenske razmere, 
učinek ribolovnih tehnik na morski 
ekosistem, čas na morju in značilnosti 
gospodarske enote, ki izkorišča vir. 
Posebej bi bilo treba opozoriti na majhne 
otoke na odprtem morju, odvisne od 
ribištva, ter jih podpreti z dodatnimi viri in 
finančno ter jim tako omogočiti preživetje 
in blaginjo v prihodnje.

Or. en

Obrazložitev

Značilen scenarij, ki kaže, kako nevarno je uporabljati enoten model za vse.  Za otoke na 
odprtem morju je značilna odvisnost od malih plovil, prepuščenih sovražnim vremenskim 
razmeram Atlantika. Gre za edinstven, dramatičen in neusmiljen vidik skupne evropske 
dediščine, ki se izgublja v našo škodo.  V tem primeru merilo, ki uporablja kategorijo plovil v 
velikosti do 12 metrov, ni primerno. 

Predlog spremembe 317
Ian Hudghton
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Morski biološki viri okoli Azorov, 
Madeire in Kanarskih otokov morajo biti 
še naprej posebno zaščiteni, ker ob 
upoštevanju strukturnega, socialnega in 
gospodarskega položaja teh otokov 
prispevajo k ohranjanju njihovega 
lokalnega gospodarstva. Zato je treba v teh 
vodah ohraniti omejitev nekaterih 
ribolovnih dejavnosti na ribiška plovila, 
registrirana v pristaniščih Azorov, Madeire 
in Kanarskih otokov.

(15) Morski biološki viri okoli Azorov, 
Madeire in Kanarskih otokov morajo biti 
še naprej posebno zaščiteni, ker ob 
upoštevanju strukturnega, socialnega in 
gospodarskega položaja teh otokov 
prispevajo k ohranjanju njihovega 
lokalnega gospodarstva. Zato je treba v teh 
vodah za nedoločen čas ohraniti omejitev 
nekaterih ribolovnih dejavnosti na ribiška 
plovila, registrirana v pristaniščih Azorov, 
Madeire in Kanarskih otokov.

Or. en

Predlog spremembe 328
Ian Hudghton

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Večletni načrti bi morali po možnosti 
zajemati več staležev, če se ti staleži 
izkoriščajo skupaj. Z večletnimi načrti je 
treba opredeliti osnovo za določanje 
ribolovnih možnosti in merljivih ciljev za 
trajnostno izkoriščanje zadevnih staležev in 
morskih ekosistemov, pri čemer je treba 
določiti jasne časovne okvire in varnostne 
mehanizme za nepredviden razvoj 
dogodkov.

(17) Večletni načrti bi morali po možnosti 
zajemati več staležev, če se ti staleži 
izkoriščajo skupaj. Z večletnimi načrti je 
treba opredeliti osnovo za določanje 
ribolovnih možnosti in merljivih ciljev za 
trajnostno izkoriščanje zadevnih staležev in 
morskih ekosistemov, pri čemer je treba 
določiti jasne časovne okvire in varnostne 
mehanizme za nepredviden razvoj 
dogodkov. Večletne načrte bi bilo treba 
pripraviti v celovitem sodelovanju z 
zainteresiranimi stranmi, državami 
članicami in svetovalnimi sveti.

Or. en
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Predlog spremembe 332
Kriton Arsenis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Sprejeti je treba ukrepe za zmanjšanje 
in odpravo sedanjih visokih ravni 
naključnega ulova in zavržkov. Naključni 
ulov in zavržki dejansko pomenijo veliko 
odpadkov, pri čemer negativno vplivajo na 
trajnostno izkoriščanje morskih bioloških 
virov in morskih ekosistemov ter finančno 
vzdržnost ribištva. Uvesti in postopno 
izvajati je treba obveznost iztovarjanja 
celotnega ulova upravljanih staležev, ki se 
ulovijo med ribolovnimi dejavnostmi v 
vodah Unije ali jih ulovijo ribiška plovila 
Unije.

(18) Sprejeti je treba ukrepe za zmanjšanje 
in odpravo sedanjih visokih ravni 
naključnega ulova in zavržkov. Naključni 
ulov in zavržki dejansko pomenijo veliko 
odpadkov, pri čemer negativno vplivajo na 
trajnostno izkoriščanje morskih bioloških 
virov in morskih ekosistemov ter finančno 
vzdržnost ribištva. Uvesti in postopno 
izvajati je treba obveznost iztovarjanja 
celotnega ulova upravljanih staležev, ki se 
ulovijo med ribolovnimi dejavnostmi v 
vodah Unije ali jih ulovijo ribiška plovila 
Unije. Uvedejo se ukrepi, s katerimi se 
zagotovi, da se iztovorjen naključni ulov 
uporabi in ne zavrže.

Or. en

Predlog spremembe 336
George Lyon

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Sprejeti je treba ukrepe za zmanjšanje 
in odpravo sedanjih visokih ravni 
naključnega ulova in zavržkov. Naključni 
ulov in zavržki dejansko pomenijo veliko 
odpadkov, pri čemer negativno vplivajo na 
trajnostno izkoriščanje morskih bioloških 
virov in morskih ekosistemov ter finančno 
vzdržnost ribištva. Uvesti in postopno 
izvajati je treba obveznost iztovarjanja 
celotnega ulova upravljanih staležev, ki se 
ulovijo med ribolovnimi dejavnostmi v 

(18) Sprejeti je treba izvedljive in 
realistične ukrepe za zmanjšanje in 
odpravo sedanjih visokih ravni naključnega 
ulova in zavržkov. Na žalost so morali 
ribiči v skladu s predhodno zakonodajo 
pogosto zavreči dragocene vire. Zavržki 
pomenijo veliko odpadkov, pri čemer 
negativno vplivajo na trajnostno 
izkoriščanje morskih bioloških virov in 
morskih ekosistemov ter finančno 
vzdržnost ribištva. Za vsako ribištvo 
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vodah Unije ali jih ulovijo ribiška plovila 
Unije.

posebej je treba uvesti in postopno izvajati 
obveznost iztovarjanja celotnega ulova 
upravljanih staležev, ki se ulovijo med 
ribolovnimi dejavnostmi v vodah Unije ali 
jih ulovijo ribiška plovila Unije.

Or. en

Predlog spremembe 338
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Sprejeti je treba ukrepe za zmanjšanje
in odpravo sedanjih visokih ravni 
naključnega ulova in zavržkov. Naključni 
ulov in zavržki dejansko pomenijo veliko 
odpadkov, pri čemer negativno vplivajo na 
trajnostno izkoriščanje morskih bioloških 
virov in morskih ekosistemov ter finančno 
vzdržnost ribištva. Uvesti in postopno 
izvajati je treba obveznost iztovarjanja 
celotnega ulova upravljanih staležev, ki se 
ulovijo med ribolovnimi dejavnostmi v 
vodah Unije ali jih ulovijo ribiška plovila 
Unije.

(18) Sprejeti je treba ukrepe za zmanjšanje 
sedanjih visokih ravni naključnega ulova in 
zavržkov s številnejšimi in boljšimi 
tehnikami za preprečevanje in 
zmanjševanje ulova neželenih vrst. Take 
prakse je treba podpreti z realističnimi 
pobudami na vseh ravneh.

Or. en

Obrazložitev

Prepoved zavržkov ne bo rešila tega problema, ki je zelo zapleteno vprašanje s številnimi 
vidiki.  Ta vprašanja se bodo učinkovito rešila z uvedbo ukrepov za preprečevanje in 
zmanjševanje, kar se podpre s pobudami in časovno omeji.  Šele po uvedbi teh ukrepov bi bilo 
treba preučiti prepoved zavržkov, saj bodo s temi ukrepi vsi zavržki praktično odpravljeni.

Predlog spremembe 340
Bastiaan Belder

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Sprejeti je treba ukrepe za zmanjšanje 
in odpravo sedanjih visokih ravni 
naključnega ulova in zavržkov. Naključni 
ulov in zavržki dejansko pomenijo veliko 
odpadkov, pri čemer negativno vplivajo na 
trajnostno izkoriščanje morskih bioloških 
virov in morskih ekosistemov ter finančno 
vzdržnost ribištva. Uvesti in postopno 
izvajati je treba obveznost iztovarjanja 
celotnega ulova upravljanih staležev, ki se 
ulovijo med ribolovnimi dejavnostmi v 
vodah Unije ali jih ulovijo ribiška plovila 
Unije.

(18) Sprejeti je treba ukrepe za čim večje
zmanjšanje in odpravo sedanjih visokih 
ravni naključnega ulova, da bi preprečili 
zavržke. Naključni ulov in zavržki 
dejansko pomenijo veliko odpadkov, pri 
čemer negativno vplivajo na trajnostno 
izkoriščanje morskih bioloških virov in 
morskih ekosistemov ter finančno 
vzdržnost ribištva. Za ribištva ene vrste je 
treba uvesti in postopno izvajati je treba 
obveznost iztovarjanja celotnega ulova 
upravljanih staležev, ki se ulovijo med 
ribolovnimi dejavnostmi v vodah Unije ali 
jih ulovijo ribiška plovila Unije. Cilj za 
mešana ribištva, kjer odprava 
naključnega ulova in izpolnjevanje 
obveznosti o iztovoru vsega ulova ni 
mogoča, mora biti cilj postopno 
zmanjšanje naključnega ulova in 
zavržkov.

Or. en

Predlog spremembe 341
Ian Hudghton

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Sprejeti je treba ukrepe za zmanjšanje 
in odpravo sedanjih visokih ravni 
naključnega ulova in zavržkov. Naključni 
ulov in zavržki dejansko pomenijo veliko 
odpadkov, pri čemer negativno vplivajo na 
trajnostno izkoriščanje morskih bioloških 
virov in morskih ekosistemov ter finančno 
vzdržnost ribištva. Uvesti in postopno 
izvajati je treba obveznost iztovarjanja 
celotnega ulova upravljanih staležev, ki se 
ulovijo med ribolovnimi dejavnostmi v 

(18) Sprejeti je treba ukrepe za zmanjšanje 
in odpravo sedanjih visokih ravni 
naključnega ulova in zavržkov. Naključni 
ulov in zavržki dejansko pomenijo veliko 
odpadkov, pri čemer negativno vplivajo na 
trajnostno izkoriščanje morskih bioloških 
virov in morskih ekosistemov ter finančno 
vzdržnost ribištva. Uvesti in postopno 
izvajati je treba obveznost iztovarjanja 
celotnega ulova upravljanih staležev, ki se 
ulovijo med ribolovnimi dejavnostmi v 
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vodah Unije ali jih ulovijo ribiška plovila 
Unije.

vodah Unije ali jih ulovijo ribiška plovila 
Unije. Najprej je treba dati prednost 
pripravi, promoviranju in spodbujanju 
ukrepov in pobud za preprečevanje 
naključnega ulova.

Or. en

Predlog spremembe 345
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18 a) Da bi ustvarili spodbude za večjo 
selektivnost ribolova, skupnega 
dovoljenega ulova ne bi smeli povečati za 
količine, ki bi jih sicer zavrgli.

Or. en

Predlog spremembe 346
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18 a) Obveznost iztovarjanja celotnega 
ulova v upravljanih staležih bi bilo treba 
uvesti za vsako ribištvo posebej. Iz te 
uredbe bodo izvzete vrste z visoko stopnjo 
preživetja po vrnitvi v morje.

Or. en

Predlog spremembe 347
Bastiaan Belder
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18 a) Treba bi bilo spremeniti 
zakonodajo, po kateri so morali ribiči v 
mešanih ribištvih doslej zavreči del ulova. 
Prednost je treba dati raziskavam o 
stopnji preživetja pri zavržkih. Finančno 
in z zakonodajnega vidika bi bilo treba 
omogočiti pobude za uporabo bolj 
selektivnega in inovativnega orodja.

Or. en

Predlog spremembe 348
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18 b) Da bi ustvarili spodbude za večjo 
selektivnost ribolova, skupnega 
dovoljenega ulova ne bi smeli povečati za 
količine, ki bi jih sicer zavrgli.

Or. en

Predlog spremembe 364
Diane Dodds

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Za staleže, za katere ni bil pripravljen 
večletni načrt, je treba z določitvijo meja 
ulova in/ali ribolovnega napora zagotoviti 
ravni izkoriščanja, ki omogočajo največji 

(21) Za staleže, za katere ni bil pripravljen 
večletni načrt, je treba z določitvijo in 
izvajanjem ustreznih tehničnih 
ohranitvenih ukrepov zagotoviti ravni 
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trajnostni donos. izkoriščanja, ki omogočajo največji 
trajnostni donos.

Or. en

Predlog spremembe 366
George Lyon

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Za staleže, za katere ni bil pripravljen 
večletni načrt, je treba z določitvijo meja 
ulova in/ali ribolovnega napora zagotoviti 
ravni izkoriščanja, ki omogočajo največji 
trajnostni donos.

(21) Za staleže, za katere ni bil pripravljen 
večletni načrt, je treba z določitvijo meja 
ulova in/ali ribolovnega napora zagotoviti 
ravni izkoriščanja, ki omogočajo največji 
trajnostni donos, kjer je to mogoče.

Or. en

Predlog spremembe 372
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Glede na negotovo gospodarsko stanje 
ribiškega sektorja in odvisnost nekaterih 
obalnih skupnosti od ribolovnih dejavnosti 
je treba zagotoviti relativno stabilnost 
ribolovnih dejavnosti z dodelitvijo 
ribolovnih možnosti državam članicam na 
podlagi napovedljivega deleža staležev za 
vsako državo članico.

(22) Glede na negotovo gospodarsko stanje 
ribiškega sektorja in odvisnost nekaterih 
obalnih skupnosti od ribolovnih dejavnosti 
je treba zagotoviti relativno stabilnost 
ribolovnih dejavnosti z dodelitvijo 
ribolovnih možnosti državam članicam na 
podlagi napovedljivega deleža staležev za 
vsako državo članico, pri čemer je treba 
upoštevati njihovo spoštovanje določb 
skupne ribiške politike.

Or. en
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Predlog spremembe 380
Ian Hudghton

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Komisija mora imeti možnost, da 
sprejme začasne ukrepe v primeru resne 
grožnje, ki jo za ohranjanje morskih 
bioloških virov ali morski ekosistem 
predstavljajo ribolovne dejavnosti in v 
zvezi s katero je treba takoj ukrepati.

(25) Komisija mora imeti možnost, da 
sprejme začasne ukrepe v primeru resne 
grožnje, ki jo za ohranjanje morskih 
bioloških virov ali morski ekosistem 
predstavljajo ribolovne dejavnosti in v 
zvezi s katero je treba takoj ukrepati. Te 
ukrepe bi bilo treba uvesti v določenem
roku in jih izvajati določeno časovno 
obdobje.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z obstoječimi določbami.

Predlog spremembe 381
Ian Hudghton

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25 a) Države članice morajo imeti 
možnost, da sprejmejo začasne ukrepe v 
primeru resne grožnje, ki jo za ohranjanje 
morskih bioloških virov ali za ekosistem 
predstavljajo ribolovne dejavnosti in pri 
kateri je treba takoj ukrepati.

Or. en

Obrazložitev

Države članice so bolj povezane z ustreznimi ribištvi in tako lahko hitreje ukrepajo.  Z ukrepi 
za decentralizacijo bi bilo tako treba državam članicam dati pooblastila za takojšnje 
ukrepanje, kadar je potrebno.
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Predlog spremembe 387
Bastiaan Belder

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Države članice morajo imeti možnost, 
da sprejmejo ohranitvene in tehnične 
ukrepe za izvajanje skupne ribiške politike, 
ki bi omogočili, da se v okviru politike 
bolje obravnavajo dejansko stanje in 
posebnosti posameznih ribištev ter da se 
poveča zavezanost politiki.

(26) Države članice morajo imeti možnost, 
da, potem ko so upoštevale mnenja 
ustreznih svetovalnih svetov in 
zainteresiranih strani, sprejmejo 
ohranitvene in tehnične ukrepe za izvajanje 
skupne ribiške politike, ki bi omogočili, da 
se v okviru politike bolje obravnavajo 
dejansko stanje in posebnosti posameznih 
ribištev ter da se poveča zavezanost 
politiki.

Or. en

Predlog spremembe 388
Ian Hudghton

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Države članice morajo imeti možnost, 
da sprejmejo ohranitvene in tehnične 
ukrepe za izvajanje skupne ribiške politike, 
ki bi omogočili, da se v okviru politike 
bolje obravnavajo dejansko stanje in 
posebnosti posameznih ribištev ter da se 
poveča zavezanost politiki.

(26) Države članice bi morale biti 
pristojne, da sprejmejo ohranitvene in 
tehnične ukrepe za izvajanje skupne ribiške 
politike, ki bi omogočili, da se v okviru 
politike bolje obravnavajo dejansko stanje 
in posebnosti posameznih ribištev ter da se 
poveča zavezanost politiki.

Or. en

Predlog spremembe 389
Ian Hudghton
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26 a) Države članice bi bilo treba 
spodbuditi k medsebojnemu sodelovanju 
na regionalni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 401
Jim Higgins

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Sistem prenosljivih ribolovnih 
koncesij za večino upravljanih staležev v 
okviru skupne ribiške politike je treba 
uvesti najpozneje 31. decembra 2013 za 
vsa plovila, dolga 12 metrov ali več, in vsa 
druga plovila, ki lovijo z vlečnim orodjem. 
Države članice lahko iz sistema 
prenosljivih ribolovnih koncesij izključijo 
plovila, katerih skupna dolžina je manjša 
od 12 metrov in niso opremljena z vlečnim 
orodjem. Ta sistem bi moral prispevati k 
zmanjšanju ladjevja, ki ga doseže sektor, 
in večji gospodarski uspešnosti, pri čemer 
mora hkrati ustvariti pravno varne in 
izključne prenosljive ribolovne koncesije 
letnih ribolovnih možnosti držav članic. 
Ker so morski biološki viri skupno dobro, 
se lahko s prenosljivimi ribolovnimi 
koncesijami določijo le pravice do 
uporabe dela letnih ribolovnih možnosti 
države članice, ki se v skladu z veljavnimi 
predpisi lahko prekličejo.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 402
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Sistem prenosljivih ribolovnih 
koncesij za večino upravljanih staležev v 
okviru skupne ribiške politike je treba 
uvesti najpozneje 31. decembra 2013 za 
vsa plovila, dolga 12 metrov ali več, in vsa 
druga plovila, ki lovijo z vlečnim orodjem. 
Države članice lahko iz sistema 
prenosljivih ribolovnih koncesij izključijo 
plovila, katerih skupna dolžina je manjša 
od 12 metrov in niso opremljena z vlečnim 
orodjem. Ta sistem bi moral prispevati k 
zmanjšanju ladjevja, ki ga doseže sektor, in 
večji gospodarski uspešnosti, pri čemer 
mora hkrati ustvariti pravno varne in 
izključne prenosljive ribolovne koncesije 
letnih ribolovnih možnosti držav članic. 
Ker so morski biološki viri skupno dobro, 
se lahko s prenosljivimi ribolovnimi 
koncesijami določijo le pravice do uporabe 
dela letnih ribolovnih možnosti države 
članice, ki se v skladu z veljavnimi 
predpisi lahko prekličejo.

(29) Prostovoljni sistem prenosljivih 
ribolovnih koncesij za večino upravljanih 
staležev v okviru skupne ribiške politike je 
treba uvesti najpozneje 31. decembra 2013 
za vsa plovila, dolga 12 metrov ali več, in 
vsa druga plovila, ki lovijo z vlečnim 
orodjem. Države članice lahko iz sistema 
prenosljivih ribolovnih koncesij izključijo 
plovila, katerih skupna dolžina je manjša 
od 12 metrov in niso opremljena z vlečnim 
orodjem. Ta sistem bi moral prispevati k 
zmanjšanju ladjevja, ki ga doseže sektor, in 
večji gospodarski uspešnosti, pri čemer 
mora hkrati ustvariti pravno varne in 
izključne prenosljive ribolovne koncesije 
letnih ribolovnih možnosti držav članic. 
Ker so morski biološki viri skupno dobro, 
se lahko s prenosljivimi ribolovnimi 
koncesijami določijo le pravice do uporabe 
dela letnih ribolovnih možnosti države 
članice, ki se v skladu z veljavnimi 
predpisi lahko prekličejo.

Or. en

Predlog spremembe 403
Nikolaos Salavrakos

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Sistem prenosljivih ribolovnih 
koncesij za večino upravljanih staležev v 
okviru skupne ribiške politike je treba 
uvesti najpozneje 31. decembra 2013 za 

(29) Sistem prenosljivih ribolovnih 
koncesij za večino upravljanih staležev v 
okviru skupne ribiške politike poraja 
vprašanja o koncentraciji koncesij in 
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vsa plovila, dolga 12 metrov ali več, in vsa 
druga plovila, ki lovijo z vlečnim orodjem. 
Države članice lahko iz sistema 
prenosljivih ribolovnih koncesij izključijo 
plovila, katerih skupna dolžina je manjša 
od 12 metrov in niso opremljena z vlečnim 
orodjem. Ta sistem bi moral prispevati k 
zmanjšanju ladjevja, ki ga doseže sektor, in 
večji gospodarski uspešnosti, pri čemer 
mora hkrati ustvariti pravno varne in 
izključne prenosljive ribolovne koncesije 
letnih ribolovnih možnosti držav članic.
Ker so morski biološki viri skupno dobro, 
se lahko s prenosljivimi ribolovnimi 
koncesijami določijo le pravice do uporabe 
dela letnih ribolovnih možnosti države 
članice, ki se v skladu z veljavnimi 
predpisi lahko prekličejo.

nastanku monopolov. Države članice ga 
lahko ob spoštovanju načela 
subsidiarnosti in sorazmernosti 
prostovoljno uvedejo za vsa plovila, dolga
12 metrov ali več, in vsa druga plovila, ki 
lovijo z vlečnim orodjem Države članice 
lahko iz sistema prenosljivih ribolovnih 
koncesij izključijo plovila, katerih skupna 
dolžina je manjša od 12 metrov in niso 
opremljena z vlečnim orodjem. Ta sistem 
bi moral prispevati k zmanjšanju ladjevja, 
ki ga doseže sektor, in večji gospodarski 
uspešnosti, pri čemer mora hkrati ustvariti 
pravno varne in izključne prenosljive 
ribolovne koncesije letnih ribolovnih
možnosti držav članic. Ker so morski 
biološki viri skupno dobro, se lahko s 
prenosljivimi ribolovnimi koncesijami 
določijo le pravice do uporabe dela letnih 
ribolovnih možnosti države članice, ki se v 
skladu z veljavnimi predpisi lahko 
prekličejo.

Or. en

Predlog spremembe 407
Diane Dodds

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Sistem prenosljivih ribolovnih 
koncesij za večino upravljanih staležev v 
okviru skupne ribiške politike je treba
uvesti najpozneje 31. decembra 2013 za 
vsa plovila, dolga 12 metrov ali več, in vsa 
druga plovila, ki lovijo z vlečnim orodjem. 
Države članice lahko iz sistema 
prenosljivih ribolovnih koncesij izključijo 
plovila, katerih skupna dolžina je manjša 
od 12 metrov in niso opremljena z vlečnim 
orodjem. Ta sistem bi moral prispevati k
zmanjšanju ladjevja, ki ga doseže sektor, 

(29) Sistem ribolovnih koncesij za večino 
upravljanih staležev v okviru skupne 
ribiške politike bi morale prostovoljno
uvesti države članice glede na veljavne 
ureditve najpozneje eno leto po začetku 
veljavnosti te uredbe. Ta sistem bi moral 
prispevati k uvedbi pravno varnih in 
izključnih prenosljivih ribolovnih koncesij
letnih ribolovnih možnosti držav članic.
Ker so morski biološki viri skupno dobro, 
se lahko z ribolovnimi koncesijami 
določijo le pravice do uporabe dela letnih 
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in večji gospodarski uspešnosti, pri čemer 
mora hkrati ustvariti pravno varne in 
izključne prenosljive ribolovne koncesije
letnih ribolovnih možnosti držav članic.
Ker so morski biološki viri skupno dobro, 
se lahko s prenosljivimi ribolovnimi 
koncesijami določijo le pravice do uporabe 
dela letnih ribolovnih možnosti države 
članice, ki se v skladu z veljavnimi 
predpisi lahko prekličejo.

ribolovnih možnosti države članice, ki se v 
skladu z veljavnimi predpisi lahko 
prekličejo.

Or. en

Predlog spremembe 408
Pat the Cope Gallagher

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Sistem prenosljivih ribolovnih 
koncesij za večino upravljanih staležev v 
okviru skupne ribiške politike je treba 
uvesti najpozneje 31. decembra 2013 za 
vsa plovila, dolga 12 metrov ali več, in vsa 
druga plovila, ki lovijo z vlečnim orodjem. 
Države članice lahko iz sistema 
prenosljivih ribolovnih koncesij izključijo 
plovila, katerih skupna dolžina je manjša 
od 12 metrov in niso opremljena z vlečnim 
orodjem. Ta sistem bi moral prispevati k 
zmanjšanju ladjevja, ki ga doseže sektor, in 
večji gospodarski uspešnosti, pri čemer 
mora hkrati ustvariti pravno varne in 
izključne prenosljive ribolovne koncesije 
letnih ribolovnih možnosti držav članic. 
Ker so morski biološki viri skupno dobro, 
se lahko s prenosljivimi ribolovnimi 
koncesijami določijo le pravice do uporabe 
dela letnih ribolovnih možnosti države 
članice, ki se v skladu z veljavnimi 
predpisi lahko prekličejo.

(29) Sistem prenosljivih ribolovnih 
koncesij za večino upravljanih staležev v 
okviru skupne ribiške politike se lahko 
uvede najpozneje 31. decembra 2013 za 
vsa plovila, dolga 12 metrov ali več, in vsa 
druga plovila, ki lovijo z vlečnim orodjem. 
Države članice lahko iz sistema 
prenosljivih ribolovnih koncesij izključijo 
plovila, katerih skupna dolžina je manjša 
od 12 metrov in niso opremljena z vlečnim 
orodjem. Ta sistem bi moral prispevati k 
zmanjšanju ladjevja, ki ga doseže sektor, in 
večji gospodarski uspešnosti, pri čemer 
mora hkrati ustvariti pravno varne in 
izključne prenosljive ribolovne koncesije 
letnih ribolovnih možnosti držav članic. 
Ker so morski biološki viri skupno dobro, 
se lahko s prenosljivimi ribolovnimi 
koncesijami določijo le pravice do uporabe 
dela letnih ribolovnih možnosti države 
članice, ki se v skladu z veljavnimi 
predpisi lahko prekličejo.

Or. en
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Obrazložitev

Obvezna uvedba prenosljivih ribolovnih koncesij bi hitro povzročila združevanje kvot pod 
nadzorom razmeroma majhnega števila poslovnih subjektov, kar bi vodilo do propada 
obalnih ribiških skupnosti. To dogajanje bi zelo negativno vplivalo na tradicionalne ribiške 
skupnosti po celotni Evropski uniji in ga ne bi smeli podpreti.

Predlog spremembe 410
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Sistem prenosljivih ribolovnih 
koncesij za večino upravljanih staležev v 
okviru skupne ribiške politike je treba 
uvesti najpozneje 31. decembra 2013 za 
vsa plovila, dolga 12 metrov ali več, in vsa 
druga plovila, ki lovijo z vlečnim orodjem. 
Države članice lahko iz sistema 
prenosljivih ribolovnih koncesij izključijo 
plovila, katerih skupna dolžina je manjša 
od 12 metrov in niso opremljena z vlečnim 
orodjem. Ta sistem bi moral prispevati k 
zmanjšanju ladjevja, ki ga doseže sektor, 
in večji gospodarski uspešnosti, pri čemer 
mora hkrati ustvariti pravno varne in 
izključne prenosljive ribolovne koncesije 
letnih ribolovnih možnosti držav članic. 
Ker so morski biološki viri skupno dobro, 
se lahko s prenosljivimi ribolovnimi 
koncesijami določijo le pravice do 
uporabe dela letnih ribolovnih možnosti 
države članice, ki se v skladu z veljavnimi 
predpisi lahko prekličejo.

(29) Dostop do ribištva bi moral temeljiti 
na okoljskih in socialnih merilih kot 
načinu za spodbujanje odgovornega 
ribolova, s katerim bi zagotovili spodbude 
za gospodarske subjekte, ki lovijo na 
okolju najmanj škodljiv način in družbi 
zagotavljajo največje koristi.

Or. en

Predlog spremembe 411
Ian Hudghton
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Sistem prenosljivih ribolovnih 
koncesij za večino upravljanih staležev v 
okviru skupne ribiške politike je treba 
uvesti najpozneje 31. decembra 2013 za 
vsa plovila, dolga 12 metrov ali več, in vsa 
druga plovila, ki lovijo z vlečnim orodjem. 
Države članice lahko iz sistema 
prenosljivih ribolovnih koncesij izključijo 
plovila, katerih skupna dolžina je manjša 
od 12 metrov in niso opremljena z vlečnim 
orodjem. Ta sistem bi moral prispevati k 
zmanjšanju ladjevja, ki ga doseže sektor, 
in večji gospodarski uspešnosti, pri čemer 
mora hkrati ustvariti pravno varne in 
izključne prenosljive ribolovne koncesije 
letnih ribolovnih možnosti držav članic. 
Ker so morski biološki viri skupno dobro, 
se lahko s prenosljivimi ribolovnimi 
koncesijami določijo le pravice do 
uporabe dela letnih ribolovnih možnosti 
države članice, ki se v skladu z veljavnimi 
predpisi lahko prekličejo.

(29) Države članice bi morale biti 
pristojne za razvoj lastnih sistemov za 
dodelitev ribolovnih možnosti.

Or. en

Predlog spremembe 415
Nikolaos Salavrakos

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29 a) Meni, da bi morala Komisija 
opraviti ocene flote, da bi pridobila 
verodostojne rezultate o dejanski presežni 
zmogljivosti na ravni Evropske unije, na 
podlagi česar bi lahko predlagala ustrezne 
in ciljno usmerjene instrumente za njeno 
zmanjšanje.
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Predlog spremembe 420
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ribolovne koncesije morajo biti 
prenosljive in zakupljive, da se 
upravljanje ribolovnih možnosti 
decentralizira v smeri ribiškega sektorja 
in se zagotovi, da ribiči, ki zapustijo 
sektor, ne bodo odvisni od javne finančne 
pomoči na podlagi skupne ribiške politike.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 421
Ian Hudghton

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ribolovne koncesije morajo biti 
prenosljive in zakupljive, da se 
upravljanje ribolovnih možnosti 
decentralizira v smeri ribiškega sektorja 
in se zagotovi, da ribiči, ki zapustijo 
sektor, ne bodo odvisni od javne finančne 
pomoči na podlagi skupne ribiške politike.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 425
Jim Higgins
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ribolovne koncesije morajo biti 
prenosljive in zakupljive, da se 
upravljanje ribolovnih možnosti 
decentralizira v smeri ribiškega sektorja 
in se zagotovi, da ribiči, ki zapustijo 
sektor, ne bodo odvisni od javne finančne 
pomoči na podlagi skupne ribiške politike.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 426
Nikolaos Salavrakos

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ribolovne koncesije morajo biti
prenosljive in zakupljive, da se upravljanje 
ribolovnih možnosti decentralizira v smeri 
ribiškega sektorja in se zagotovi, da ribiči, 
ki zapustijo sektor, ne bodo odvisni od 
javne finančne pomoči na podlagi skupne 
ribiške politike.

(30) Ribolovne koncesije so lahko
prenosljive in zakupljive na podlagi 
pravičnih, objektivnih in preglednih 
meril, ki dajejo prednostni dostop tistim, 
ki lovijo socialno in okoljsko odgovorno,
da se upravljanje ribolovnih možnosti 
decentralizira v smeri ribiškega sektorja in 
se zagotovi, da ribiči, ki zapustijo sektor, 
ne bodo odvisni od javne finančne pomoči 
na podlagi skupne ribiške politike. Države 
članice bi morale biti ob upoštevanju 
načela subsidiarnosti in sorazmernosti 
pristojne, da uporabijo najustreznejše 
ukrepe za zmanjšanje presežne 
zmogljivosti, kjer je to potrebno in 
upoštevajoč posebne značilnosti različnih 
ribiških ladjevij ter morskih bazenov.

Or. en
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Predlog spremembe 428
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ribolovne koncesije morajo biti 
prenosljive in zakupljive, da se upravljanje 
ribolovnih možnosti decentralizira v smeri 
ribiškega sektorja in se zagotovi, da ribiči, 
ki zapustijo sektor, ne bodo odvisni od 
javne finančne pomoči na podlagi skupne 
ribiške politike.

(30) Ribolovne koncesije morajo biti 
prenosljive in zakupljive, da se upravljanje 
ribolovnih možnosti decentralizira v smeri 
ribiškega sektorja.

Or. en

Predlog spremembe 433
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Omejitev obveznega sistema 
prenosljivih ribolovnih koncesij na velika 
plovila je upravičena zaradi posebnih 
značilnosti in socialno-ekonomske 
ranljivosti nekaterih ladjevij za mali 
priobalni ribolov. Sistem prenosljivih 
ribolovnih koncesij se mora uporabljati za 
staleže, za katere so dodeljene ribolovne 
možnosti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 435
Jim Higgins

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Omejitev obveznega sistema 
prenosljivih ribolovnih koncesij na velika 
plovila je upravičena zaradi posebnih 
značilnosti in socialno-ekonomske 
ranljivosti nekaterih ladjevij za mali 
priobalni ribolov. Sistem prenosljivih 
ribolovnih koncesij se mora uporabljati za 
staleže, za katere so dodeljene ribolovne 
možnosti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 436
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Omejitev obveznega sistema 
prenosljivih ribolovnih koncesij na velika 
plovila je upravičena zaradi posebnih 
značilnosti in socialno-ekonomske 
ranljivosti nekaterih ladjevij za mali 
priobalni ribolov. Sistem prenosljivih 
ribolovnih koncesij se mora uporabljati za 
staleže, za katere so dodeljene ribolovne 
možnosti.

(31) Omejitev sistema prenosljivih 
ribolovnih koncesij na velika plovila je po
izbiri držav članic upravičena zaradi 
posebnih značilnosti in socialno-
ekonomske ranljivosti nekaterih ladjevij za 
mali priobalni ribolov. Sistem prenosljivih 
ribolovnih koncesij se mora uporabljati za 
staleže, za katere so dodeljene ribolovne 
možnosti.

Or. en

Predlog spremembe 437
Nikolaos Salavrakos

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Omejitev obveznega sistema (31) Omejitev prenosljivih ribolovnih 
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prenosljivih ribolovnih koncesij na velika 
plovila je upravičena zaradi posebnih 
značilnosti in socialno-ekonomske 
ranljivosti nekaterih ladjevij za mali 
priobalni ribolov. Sistem prenosljivih 
ribolovnih koncesij se mora uporabljati za 
staleže, za katere so dodeljene ribolovne 
možnosti.

koncesij na velika plovila je upravičena 
zaradi posebnih značilnosti in socialno-
ekonomske ranljivosti nekaterih ladjevij za 
mali priobalni ribolov. Sistem prenosljivih 
ribolovnih koncesij se mora uporabljati za 
staleže, za katere so dodeljene ribolovne 
možnosti.

Or. en

Predlog spremembe 441
Ian Hudghton

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Omejitev obveznega sistema 
prenosljivih ribolovnih koncesij na velika 
plovila je upravičena zaradi posebnih 
značilnosti in socialno-ekonomske 
ranljivosti nekaterih ladjevij za mali 
priobalni ribolov. Sistem prenosljivih 
ribolovnih koncesij se mora uporabljati za 
staleže, za katere so dodeljene ribolovne 
možnosti.

(31) Države članice bi morale biti 
pristojne za izbiro svojih sistemov za 
dodelitev ribolovnih možnosti, tudi za
svoja ladjevja za mali priobalni ribolov, 
glede na to, da imajo ribiška ladjevja v 
vsaki državi članici posebne značilnosti in 
prispevajo k socialno-ekonomski blaginji 
obalnih skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev lastnih ladjevij za mali priobalni ribolov in izbira ukrepov upravljanja zanje bi 
morala ostati v pristojnosti države članice.

Predlog spremembe 448
Ian Hudghton

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Za ribiška plovila Unije, ki ne 
delujejo v okviru sistema prenosljivih 
ribolovnih koncesij, se lahko sprejmejo 
posebni ukrepi, da se število ribiških plovil 
Unije prilagodi razpoložljivim virom. S 
temi ukrepi je treba določiti obvezne 
zgornje meje za največjo zmogljivost 
ladjevja in vzpostaviti nacionalne sisteme 
vstopa/izstopa v zvezi s finančnimi sredstvi 
za umik plovil iz obratovanja, odobrenimi 
v okviru Evropskega sklada za ribištvo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 450
Jim Higgins

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Za ribiška plovila Unije, ki ne 
delujejo v okviru sistema prenosljivih 
ribolovnih koncesij, se lahko sprejmejo 
posebni ukrepi, da se število ribiških plovil 
Unije prilagodi razpoložljivim virom. S 
temi ukrepi je treba določiti obvezne 
zgornje meje za največjo zmogljivost 
ladjevja in vzpostaviti nacionalne sisteme 
vstopa/izstopa v zvezi s finančnimi sredstvi 
za umik plovil iz obratovanja, odobrenimi 
v okviru Evropskega sklada za ribištvo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 453
Nikolaos Salavrakos
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Za ribiška plovila Unije, ki ne delujejo 
v okviru sistema prenosljivih ribolovnih 
koncesij, se lahko sprejmejo posebni 
ukrepi, da se število ribiških plovil Unije 
prilagodi razpoložljivim virom. S temi 
ukrepi je treba določiti obvezne zgornje 
meje za največjo zmogljivost ladjevja in 
vzpostaviti nacionalne sisteme 
vstopa/izstopa v zvezi s finančnimi sredstvi 
za umik plovil iz obratovanja, odobrenimi 
v okviru Evropskega sklada za ribištvo.

(32) Za ribiška plovila Unije, ki ne delujejo 
v okviru sistema prenosljivih ribolovnih 
koncesij, se lahko sprejmejo posebni 
ukrepi, da se število ribiških plovil Unije 
prilagodi razpoložljivim virom. S temi 
ukrepi je treba določiti obvezne zgornje 
meje za največjo zmogljivost ladjevja 
glede na zanesljive podatke in vzpostaviti 
nacionalne sisteme vstopa/izstopa v zvezi s 
finančnimi sredstvi za umik plovil iz 
obratovanja, odobrenimi v okviru 
Evropskega sklada za ribištvo.

Or. en

Predlog spremembe 454
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Za ribiška plovila Unije, ki ne delujejo 
v okviru sistema prenosljivih ribolovnih 
koncesij, se lahko sprejmejo posebni 
ukrepi, da se število ribiških plovil Unije 
prilagodi razpoložljivim virom. S temi 
ukrepi je treba določiti obvezne zgornje 
meje za največjo zmogljivost ladjevja in 
vzpostaviti nacionalne sisteme 
vstopa/izstopa v zvezi s finančnimi sredstvi 
za umik plovil iz obratovanja, odobrenimi 
v okviru Evropskega sklada za ribištvo.

(32) Za ribiška plovila Unije, ki ne delujejo 
v okviru sistema prenosljivih ribolovnih 
koncesij, se lahko sprejmejo posebni 
ukrepi, da se število ribiških plovil Unije 
prilagodi razpoložljivim virom. S temi 
ukrepi je treba določiti zgornje meje za 
zmogljivost ladjevja.

Or. en



AM\901580EN2SL.doc 39/45 PE489.437v01-00

SL

Predlog spremembe 456
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Za ribiška plovila Unije, ki ne 
delujejo v okviru sistema prenosljivih 
ribolovnih koncesij, se lahko sprejmejo 
posebni ukrepi, da se število ribiških plovil 
Unije prilagodi razpoložljivim virom. S 
temi ukrepi je treba določiti obvezne 
zgornje meje za največjo zmogljivost 
ladjevja in vzpostaviti nacionalne sisteme 
vstopa/izstopa v zvezi s finančnimi sredstvi 
za umik plovil iz obratovanja, odobrenimi 
v okviru Evropskega sklada za ribištvo.

(32) Sprejeti bi bilo treba posebne ukrepe, 
da se število ribiških plovil Unije prilagodi 
razpoložljivim virom. S temi ukrepi je 
treba določiti obvezne zgornje meje za 
največjo zmogljivost ladjevja in vzpostaviti 
nacionalne sisteme vstopa/izstopa v zvezi s 
finančnimi sredstvi za umik plovil iz 
obratovanja, odobrenimi v okviru 
Evropskega sklada za ribištvo.

Or. en

Predlog spremembe 462
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Za upravljanje ribištva na podlagi
najboljšega razpoložljivega znanstvenega 
mnenja so potrebni usklajeni, zanesljivi in 
točni sklopi podatkov. Zato morajo države 
članice zbirati podatke o ladjevjih in svojih 
ribolovnih dejavnostih, zlasti biološke 
podatke o ulovu, vključno z zavržki, ter 
podatke iz raziskav o staležih rib in 
morebitnih okoljskih vplivih ribolovnih 
dejavnosti na morski ekosistem.

(34) Za upravljanje ribištva na podlagi
celovitega in natančnega znanstvenega 
mnenja so potrebni usklajeni, zanesljivi in 
točni sklopi podatkov. Zato države članice
zbirajo podatke o ladjevjih in svojih 
ribolovnih dejavnostih, zlasti biološke 
podatke o ulovu, vključno z zavržki, ter 
podatke iz raziskav o staležih rib in 
morebitnih okoljskih vplivih ribolovnih 
dejavnosti na morski ekosistem.

Or. en
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Predlog spremembe 469
George Lyon

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Za upravljanje ribištva na podlagi
najboljšega razpoložljivega znanstvenega 
mnenja so potrebni usklajeni, zanesljivi in 
točni sklopi podatkov. Zato morajo države 
članice zbirati podatke o ladjevjih in svojih 
ribolovnih dejavnostih, zlasti biološke 
podatke o ulovu, vključno z zavržki, ter 
podatke iz raziskav o staležih rib in 
morebitnih okoljskih vplivih ribolovnih 
dejavnosti na morski ekosistem.

(34) Za upravljanje ribištva na podlagi
celovitega in natančnega znanstvenega 
mnenja so potrebni usklajeni, zanesljivi in 
točni sklopi podatkov. Zato države članice
zbirajo podatke o ladjevjih in svojih 
ribolovnih dejavnostih, zlasti biološke 
podatke o ulovu, vključno z zavržki, ter 
podatke iz raziskav o staležih rib in 
morebitnih okoljskih vplivih ribolovnih 
dejavnosti na morski ekosistem.

Or. en

Predlog spremembe 473
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Države članice morajo upravljati
zbrane podatke in jih dati na voljo končnim 
uporabnikom znanstvenih podatkov na 
podlagi večletnega programa Unije. Države 
članice morajo tudi medsebojno
sodelovati, da uskladijo dejavnosti zbiranja 
podatkov. Po potrebi morajo države članice 
pri zbiranju podatkov sodelovati tudi s 
tretjimi državami znotraj istega morskega 
bazena.

(36) Države članice upravljajo zbrane 
podatke in jih dajejo na voljo končnim 
uporabnikom znanstvenih podatkov na 
podlagi večletnega programa Unije. Države 
članice tudi medsebojno sodelujejo, da 
uskladijo dejavnosti zbiranja podatkov. Po 
potrebi morajo države članice pri zbiranju 
podatkov sodelovati tudi s tretjimi 
državami znotraj istega morskega bazena.

Or. en
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Predlog spremembe 474
Nikolaos Salavrakos

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Države članice morajo upravljati 
zbrane podatke in jih dati na voljo končnim 
uporabnikom znanstvenih podatkov na 
podlagi večletnega programa Unije. Države 
članice morajo tudi medsebojno sodelovati, 
da uskladijo dejavnosti zbiranja podatkov. 
Po potrebi morajo države članice pri 
zbiranju podatkov sodelovati tudi s tretjimi 
državami znotraj istega morskega bazena.

(36) Države članice morajo upravljati 
zbrane podatke in jih dati na voljo končnim 
uporabnikom znanstvenih podatkov na 
podlagi večletnega programa Unije. Države 
članice morajo tudi medsebojno sodelovati, 
da uskladijo dejavnosti zbiranja podatkov. 
Po potrebi morajo države članice pri 
zbiranju podatkov sodelovati tudi s tretjimi 
državami znotraj istega morskega bazena 
ob upoštevanju določb mednarodnega 
prava, zlasti Konvencije Združenih 
narodov o pomorskem mednarodnem 
pravu (UNCLOS).

Or. en

Predlog spremembe 476
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Države članice morajo upravljati 
zbrane podatke in jih dati na voljo končnim 
uporabnikom znanstvenih podatkov na 
podlagi večletnega programa Unije. Države 
članice morajo tudi medsebojno sodelovati, 
da uskladijo dejavnosti zbiranja podatkov. 
Po potrebi morajo države članice pri 
zbiranju podatkov sodelovati tudi s tretjimi 
državami znotraj istega morskega bazena.

(36) Države članice morajo upravljati 
zbrane podatke in jih dati na voljo končnim 
uporabnikom znanstvenih podatkov na 
podlagi večletnega programa Unije. Države 
članice morajo tudi medsebojno sodelovati, 
da uskladijo dejavnosti zbiranja podatkov. 
Po potrebi morajo države članice pri 
zbiranju podatkov sodelovati tudi s tretjimi 
državami.

Or. en
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Predlog spremembe 480
George Lyon

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Države članice morajo upravljati
zbrane podatke in jih dati na voljo končnim 
uporabnikom znanstvenih podatkov na 
podlagi večletnega programa Unije. Države 
članice morajo tudi medsebojno
sodelovati, da uskladijo dejavnosti zbiranja 
podatkov. Po potrebi morajo države članice 
pri zbiranju podatkov sodelovati tudi s 
tretjimi državami znotraj istega morskega 
bazena.

(36) Države članice upravljajo zbrane 
podatke in jih dajejo na voljo končnim 
uporabnikom znanstvenih podatkov na 
podlagi večletnega programa Unije. Države 
članice tudi medsebojno sodelujejo, da 
uskladijo dejavnosti zbiranja podatkov. Po 
potrebi morajo države članice pri zbiranju 
podatkov sodelovati tudi s tretjimi 
državami znotraj istega morskega bazena.

Or. en

Predlog spremembe 481
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Raziskave na področju ribolova, 
usmerjene v politiko, je treba okrepiti z 
zbirko znanstvenih podatkov o ribištvu na 
nacionalni ravni, programi raziskav in 
inovacij, usklajenimi z drugimi državami 
članicami, ter okvirom Unije za raziskave 
in inovacije.

(37) Raziskave na področju ribolova, 
usmerjene v politiko, se okrepijo z zbirko 
znanstvenih podatkov o ribištvu na 
nacionalni ravni, programi raziskav in 
inovacij, usklajenimi z drugimi državami 
članicami, ter okvirom Unije za raziskave 
in inovacije.

Or. en

Predlog spremembe 486
George Lyon
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Raziskave na področju ribolova, 
usmerjene v politiko, je treba okrepiti z 
zbirko znanstvenih podatkov o ribištvu na 
nacionalni ravni, programi raziskav in 
inovacij, usklajenimi z drugimi državami 
članicami, ter okvirom Unije za raziskave 
in inovacije.

(37) Raziskave na področju ribolova, 
usmerjene v politiko, se okrepijo z zbirko 
znanstvenih podatkov o ribištvu na 
nacionalni ravni, programi raziskav in 
inovacij, usklajenimi z drugimi državami 
članicami, ter okvirom Unije za raziskave 
in inovacije.

Or. en

Predlog spremembe 488
Nikolaos Salavrakos

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) S sporazumi o trajnostnem ribolovu, 
sklenjeni s tretjimi državami, je treba 
zagotoviti, da ribolovne dejavnosti Unije v 
vodah tretjih držav temeljijo na najboljšem 
razpoložljivem znanstvenem mnenju, s 
čimer se bo omogočilo trajnostno 
izkoriščanje morskih bioloških virov. Ti 
sporazumi, ki zagotavljajo pravice do 
dostopa v zameno za finančni prispevek 
Unije, morajo prispevati k vzpostavitvi 
visokokakovostnega okvira upravljanja, da 
se zlasti zagotovijo ukrepi za spremljanje 
in nadzor.

(39) S sporazumi o trajnostnem ribolovu, 
sklenjeni s tretjimi državami, je treba 
zagotoviti, da ribolovne dejavnosti Unije v 
vodah tretjih držav temeljijo na najboljšem 
razpoložljivem znanstvenem mnenju, s 
čimer se bo omogočilo trajnostno 
izkoriščanje in ohranjanje morskih 
bioloških virov. Ti sporazumi, ki 
zagotavljajo pravice do dostopa v zameno 
za finančni prispevek Unije, morajo 
prispevati k vzpostavitvi 
visokokakovostnega sistema zbiranja 
znanstvenih podatkov in 
visokokakovostnega okvira upravljanja, da 
se zlasti zagotovijo ukrepi za spremljanje 
in nadzor.

Or. en



AM\901580EN2SL.doc 44/45 PE489.437v01-00

SL

Predlog spremembe 490
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) S sporazumi o trajnostnem ribolovu, 
sklenjeni s tretjimi državami, je treba 
zagotoviti, da ribolovne dejavnosti Unije v 
vodah tretjih držav temeljijo na najboljšem 
razpoložljivem znanstvenem mnenju, s 
čimer se bo omogočilo trajnostno 
izkoriščanje morskih bioloških virov. Ti 
sporazumi, ki zagotavljajo pravice do 
dostopa v zameno za finančni prispevek 
Unije, morajo prispevati k vzpostavitvi 
visokokakovostnega okvira upravljanja, da 
se zlasti zagotovijo ukrepi za spremljanje 
in nadzor.

(39) S sporazumi o trajnostnem ribolovu, 
sklenjeni s tretjimi državami, je treba 
zagotoviti, da ribolovne dejavnosti Unije v 
vodah tretjih držav temeljijo na najboljšem 
razpoložljivem znanstvenem mnenju, s 
čimer se bo omogočilo trajnostno 
izkoriščanje morskih bioloških virov ob 
spoštovanju načela o presežku v 
konvenciji UNCLOS. Ti sporazumi, ki 
zagotavljajo pravice do dostopa v zameno 
za finančni prispevek Unije, morajo 
prispevati k vzpostavitvi 
visokokakovostnega okvira upravljanja, da 
se zlasti zagotovijo ukrepi za spremljanje 
in nadzor.

Or. en

Predlog spremembe 506
Struan Stevenson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Ribogojstvo mora po vsej Uniji 
prispevati k ohranjevanju potenciala 
proizvodnje hrane na trajnostni osnovi, da 
bi bila tako dolgoročno zagotovljena 
zanesljiva preskrba s hrano za evropske 
državljane in da bi lahko zadostili vse 
večjemu svetovnemu povpraševanju po 
morski hrani.

(42) Ribištvo in ribogojstvo morata po vsej 
Uniji prispevati k ohranjevanju potenciala 
proizvodnje hrane na trajnostni osnovi, da 
bi bila tako dolgoročno zagotovljena 
zanesljiva preskrba s hrano za evropske 
državljane in da bi lahko zadostili vse 
večjemu svetovnemu povpraševanju po 
morski hrani.

Or. en
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Predlog spremembe 517
Ian Hudghton

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Zaradi posebnega značaja ribogojstva 
je potreben svetovalni svet za posvetovanje 
z zainteresiranimi stranmi o elementih 
politike Unije, ki bi lahko vplivali na 
ribogojstvo.

(46) Zaradi posebnega značaja in velike 
raznolikosti ribogojstva v vsaki državi 
članici je treba upravljanje in razvoj 
ribogojstva vključiti v politični in pravni 
okvir vsake države članice, vloga Unije pa 
je spodbujati razvoj ribogojstva brez 
centralizacije upravljanja na ravni Unije.

Or. en


