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Predlog spremembe 1
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 26, 27, 574, 575, 576, 580, 
581, 583, 587, 588, 590, 592, 594, 595

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavka 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Področje uporabe Področje uporabe

1. Skupna ribiška politika zajema: 1. Skupna ribiška politika zajema:
(a) ohranjanje, upravljanje in izkoriščanje
morskih bioloških virov ter

(a) ohranjanje morskih bioloških virov, 
njihovo trajnostno izkoriščanje in 
upravljanje ribištva, ki je usmerjeno k tem 
virom;

(b) sladkovodne biološke vire, ribogojstvo 
ter predelavo in trženje ribiških proizvodov 
in proizvodov iz ribogojstva, kar zadeva 
tržne in finančne ukrepe za podporo skupni 
ribiški politiki.

(b) ohranjanje sladkovodnih bioloških 
virov, ribogojstvo ter predelavo in trženje 
ribiških proizvodov in proizvodov iz 
ribogojstva, kar zadeva tržne in finančne 
ukrepe za podporo skupni ribiški politiki, 
strukturne ukrepe in upravljanje 
zmogljivosti ladjevja;
(ba) socialno in ekonomsko uspešnost 
ribolovnih dejavnosti, spodbujanje 
zaposlovanja v obalnih skupnostih in 
njihovega razvoja ter težave, značilne za 
mali in obrtni ribolov in ribogojstvo.

2. Skupna ribiška politika zajema 
dejavnosti iz odstavka 1, kadar:

2. Skupna ribiška politika zajema 
dejavnosti iz odstavka 1, kadar:

(a) se izvajajo na ozemlju držav članic ali (a) se izvajajo na ozemlju držav članic ali

(b) se izvajajo v vodah Unije, tudi kadar jih 
izvajajo ribiška plovila, ki plujejo pod 
zastavo tretjih držav in so registrirana v 
njih, ali

(b) se izvajajo v vodah Unije, tudi kadar jih 
izvajajo ribiška plovila, ki plujejo pod 
zastavo tretjih držav in so registrirana v 
njih, ali

(c) jih izvajajo ribiška plovila Unije zunaj 
voda Unije ali

(c) jih izvajajo ribiška plovila Unije zunaj 
voda Unije ali

(d) jih izvajajo državljani držav članic brez 
poseganja v primarno odgovornost države 
zastave.

(d) jih izvajajo državljani držav članic brez 
poseganja v primarno odgovornost države 
zastave.

Or. en
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Predlog spremembe 2
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 28, 29, 31, 32, 604, 606, 
613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637, 641, 642, 644, 645, 646, 650, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 664, 
666, 669, 671, 699

Predlog uredbe
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošni cilji Splošni cilji

1. Skupna ribiška politika zagotavlja, da 
ribolovne dejavnosti in dejavnosti 
ribogojstva dolgoročno zagotavljajo
trajnostne okoljske, gospodarske in 
socialne pogoje ter prispevajo k zanesljivi 
preskrbi s hrano.

1. Skupna ribiška politika zagotavlja, da so
ribolovne dejavnosti in dejavnosti 
ribogojstva dolgoročno okoljsko trajnostne
in se upravljajo skladno s cilji doseganja 
gospodarskih, socialnih in zaposlitvenih 
koristi, prispevajo k zanesljivi preskrbi s 
hrano in možnostim rekreativnega 
ribolova, omogočajo predelovalno 
industrijo in dejavnosti na kopnem, ki so 
neposredno povezane z ribolovnimi 
dejavnostmi, ter upoštevajo interese 
potrošnikov in proizvajalcev.

2. Pri skupni ribiški politiki se uporablja 
previdnostni pristop k upravljanju ribištva,
pri čemer je njen cilj, da do leta 2015
zagotovi izkoriščanje živih morskih 
bioloških virov, s katerim se populacije 
lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad 
ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni 
donos.

2. Pri skupni ribiški politiki se uporablja 
previdnostni pristop k upravljanju ribištva, 
pri čemer ta politika zagotavlja, da je 
ribolovna umrljivost do leta 2015
določena na ravni, ki omogoča, da se 
staleži rib najpozneje do leta 2020 
obnovijo nad ravni, ki omogočajo največji 
trajnostni donos, ter da se vsi obnovljeni 
staleži ohranjajo na teh ravneh.

3. Skupna ribiška politika izvaja 
ekosistemski pristop k upravljanju ribištva, 
s čimer se zagotavlja, da so vplivi 
ribolovnih dejavnosti na morski sistem
omejeni.

3. Skupna ribiška politika izvaja 
ekosistemski pristop k upravljanju ribištva
in ribogojstvu, s čimer se zagotavlja, da
ribolov in ribogojstvo prispevata k cilju, 
da imajo človeške dejavnosti čim manjši
vpliv na morski ekosistem, in ne prispevata 
k propadanju morskega okolja ter sta 
učinkovito prilagojena posameznim 
ribištvom in regijam.

4. Skupna ribiška politika vključuje 4. Skupna ribiška politika je skladna z 
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zahteve iz okoljske zakonodaje Unije. okoljsko zakonodajo Unije in drugimi 
politikami Unije.

4a. Skupna ribiška politika zagotavlja 
prilagoditev ribolovne zmogljivosti ladjevij 
ravnem izkoriščanja, ki so v skladu z 
odstavkom 2.

Or. en

Predlog spremembe 3
v imenu skupin S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 33, 34, 35, 36, 37, 599, 
681, 686, 689, 692, 693, 696, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 719, 722, 723, 724, 
726, 728, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 743, 744, 745, 746, 747, 758, 759, 761, 763, 766, 767, 
769, 773, 775

Predlog uredbe
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Specifični cilji Specifični cilji
Za doseganje splošnih ciljev iz člena 2 
skupna ribiška politika zlasti:

Za doseganje splošnih ciljev iz člena 2 
skupna ribiška politika zlasti:

(a) odpravlja naključni ulov komercialnih 
staležev in postopno zagotovi, da se 
iztovarja celoten ulov teh staležev;

(a) preprečuje, zmanjšuje in v največji 
možni meri odpravlja naključni ulov;

(aa) zagotavlja, da se iztovarjajo vsi ulovi 
staležev za komercialno uporabo in 
reguliranih staležev, ter ob tem upošteva 
najboljša znanstvena mnenja in se izogiba 
ustvarjanju novih ali širjenju obstoječih 
trgov;

(b) zagotavlja pogoje za učinkovite 
ribolovne dejavnosti v okviru donosnega in 
konkurenčnega ribiškega sektorja;

(b) zagotavlja pogoje za učinkovite
okoljsko trajnostne ribolovne dejavnosti v
Uniji za obnovitev donosnega in 
konkurenčnega ribiškega sektorja, ob 
zagotavljanju poštenih pogojev na 
evropskem trgu;

(c) spodbuja razvoj dejavnosti ribogojstva
v Uniji in tako prispeva k zanesljivi 
preskrbi s hrano ter zaposlovanju na 
obalnih in podeželskih območjih;

(c) spodbuja razvoj dejavnosti ribogojstva
in panog, povezanih s temi dejavnostmi, 
ob zagotavljanju njihove okoljske 
trajnosti, da bi prispevala k zanesljivi 
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preskrbi s hrano ter zaposlovanju na 
obalnih in podeželskih območjih;

(d) prispeva k primernemu življenjskemu 
standardu tistih, ki so odvisni od ribolovnih 
dejavnosti;

(d) spodbuja pravično razdelitev morskih 
virov, da bi prispevala k primernemu 
življenjskemu in socialnemu standardu 
tistih, ki so odvisni od ribolovnih 
dejavnosti;

(e) upošteva interese potrošnikov; (e) upošteva interese potrošnikov;

(f) zagotavlja sistematično in usklajeno 
zbiranje in upravljanje podatkov.

(f) zagotavlja sistematično, usklajeno, 
redno in zanesljivo zbiranje ter pregledno
upravljanje podatkov ter rešuje vprašanja 
v zvezi z upravljanjem staležev, za katere 
ni veliko podatkov;
(fa) spodbuja preživetje dejavnosti malega 
priobalnega ribolova.

Or. en

Predlog spremembe 4
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 792, 793, 794, 795, 796, 
797, 798, 799

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) določitev ukrepov v skladu z najboljšim 
razpoložljivim znanstvenim mnenjem;

(b) določitev ukrepov v skladu z najboljšim 
razpoložljivim znanstvenim mnenjem;

Or. en

Predlog spremembe 5
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 40, 801, 803, 804, 805, 
806, 807, 810, 823, 824, 829
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) obsežna vključenost zainteresiranih 
strani v vseh fazah ukrepov, tj. od njihove 
zasnove do izvajanja;

(d) ustrezna vključenost zainteresiranih 
strani, zlasti svetovalnih svetov in 
socialnih partnerjev, v vseh fazah 
ukrepov, tj. od njihove zasnove do 
izvajanja, in posledično zagotavljanje 
regionalnih posebnosti s pomočjo 
regionaliziranega pristopa;

Or. en

Predlog spremembe 6
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 816, 817, 818, 819, 820, 
821

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) skladnost s celostno pomorsko politiko 
in drugimi politikami Unije.

(f) skladnost s celostno pomorsko politiko 
in drugimi politikami Unije.

Or. en

Predlog spremembe 7
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 45, 840, 841, 842, 843, 
844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855

Predlog uredbe
Člen 5 – alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– „največji trajnostni donos“ pomeni 
največji del staleža rib, ki se lahko ulovi v 
nedoločenem času;

– „največji trajnostni donos“ pomeni 
največji teoretični ravnovesni donos, ki se 
lahko stalno lovi (v povprečju) v staležu v 
obstoječih (povprečnih) okoljskih 
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razmerah, ne da bi bistveno vplival na 
proces razmnoževanja;

Or. en

Predlog spremembe 8
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 46, 857, 858, 859, 860, 
861, 862, 863, 864, 865, 866

Predlog uredbe
Člen 5 – alinea 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– „previdnostni pristop k upravljanju 
ribištva“ pomeni pristop, v skladu s 
katerim odsotnost ustreznih znanstvenih 
podatkov ne sme upravičiti odložitve ali 
nesprejetja ukrepov upravljanja za 
ohranitev ciljnih vrst, z njimi povezanih ali 
od njih odvisnih vrst in neciljnih vrst ter 
njihovega okolja;

– „previdnostni pristop k upravljanju 
ribištva“ iz člena 6 sporazuma ZN o 
staležih rib pomeni pristop, v skladu s 
katerim odsotnost ustreznih znanstvenih 
podatkov ne sme upravičiti odložitve ali 
nesprejetja ukrepov upravljanja za 
ohranitev ciljnih vrst, z njimi povezanih ali 
od njih odvisnih vrst in neciljnih vrst ter 
njihovega okolja;

Or. en

Predlog spremembe 9
v imenu skupin S&D, ALDE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 888, 989, 991, 1008

Predlog uredbe
Člen 5 – alinea 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– „naključni ulov“ pomeni ulov vrst pod 
najmanjšo referenčno velikostjo 
ohranjanja ali najmanjšo velikostjo 
iztovarjanja oziroma ulov prepovedanih 
ali zaščitenih vrst oziroma ulov netržnih 
vrst ali primerkov tržnih vrst, ki ne 
ustrezajo zahtevam, določenim v ribiški 
zakonodaji Unije, ki opredeljuje tehnične 
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ukrepe ter ukrepe za spremljanje in 
ohranjanje;

Or. en

Predlog spremembe 10
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 891, 889

Predlog uredbe
Člen 5 – alinea 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– „referenčna točka ohranjanja“ pomeni 
vrednosti parametrov populacij staležev rib
(kot je biomasa ali ribolovna umrljivost), ki 
se uporabljajo pri upravljanju ribištva, na 
primer glede na sprejemljivo raven
biološkega tveganja ali želeno raven
donosa;

– „referenčna točka ohranjanja“ pomeni 
vrednosti parametrov populacij staležev rib
(kot je biomasa, biomasa drstitvenega 
staleža ali ribolovna umrljivost), ki se 
uporabljajo pri upravljanju ribištva za 
opredelitev, na primer, sprejemljive ravni
biološkega tveganja ali želene ravni 
donosa;

Or. en

Predlog spremembe 11
v imenu skupin S&D, PPE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 49, 890, 894, 896, 897

Predlog uredbe
Člen 5 – alinea 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– „mejna referenčna točka“ pomeni 
vrednosti parametrov populacij staležev 
rib (kot je biomasa ali ribolovna 
umrljivost), ki se uporabljajo pri 
upravljanju ribištva za določanje praga, 
nad ali pod katerim je upravljanje ribištva 
skladno na primer s sprejemljivo ravnjo 
biološkega tveganja ali želeno ravnjo 
donosa;

Or. en
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Predlog spremembe 12
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 51, 913

Predlog uredbe
Člen 5 – alinea 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– „bistveni ribji habitati“ pomenijo krhke 
morske habitate, ki jih je treba zaščititi 
zaradi njihove izredno pomembne vloge 
pri izpolnjevanju ekoloških in bioloških 
potreb ribjih vrst, med drugim območja 
drstenja, odraščanja in prehranjevanja;

Or. en

Predlog spremembe 13
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 50, 910, 912, 915

Predlog uredbe
Člen 5 – alinea 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– „zaščiteno ribolovno območje“ pomeni 
geografsko opredeljeno morsko območje, 
v katerem so začasno ali trajno 
prepovedane ali omejene vse ali nekatere 
ribolovne dejavnosti, da bi se izboljšala 
izkoriščanje in ohranjanje živih vodnih 
virov ali zaščita morskih ekosistemov;

Or. en

Predlog spremembe 14
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 53, 917, 918, 920
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Predlog uredbe
Člen 5 – alinea 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– „ribolovna možnost“ pomeni v količini 
izraženo zakonito pravico do ribolova, 
izraženo v ulovu in/ali ribolovnem naporu, 
ter pogoje, ki so funkcionalno povezani s 
tem in potrebni za njihovo količinsko 
opredelitev na določeni ravni;

– „ribolovna možnost“ pomeni v količini 
izraženo zakonito pravico do ribolova
posameznega staleža rib, izraženo v
največjem dovoljenem ulovu in/ali
največjem dovoljenem ribolovnem naporu
na danem območju upravljanja;

Or. en

Predlog spremembe 15
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 57, 937, 939, 941, 943, 
944

Predlog uredbe
Člen 5 – alinea 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– „ribolovna zmogljivost“ pomeni tonažo
plovila v BT (bruto tonaža) in njegovo 
moč v kW (kilovati), kakor je opredeljeno 
v členih 4 in 5 Uredbe Sveta (EGS) 
št. 2930/86;

– „ribolovna zmogljivost“ pomeni
zmožnost plovila za ulov rib, ki se meri z 
značilnostmi plovila, vključno z njegovo
tonažo v BT (bruto tonaži) in močjo v kW
(kilovatih), kakor je opredeljeno v členih 4
in 5 Uredbe Sveta (EGS) št. 2930/86, kot 
tudi z značilnostmi in velikostjo njegovih 
ribolovnih orodij ter drugimi parametri, ki 
vplivajo na njegovo zmožnost za ulov rib;

Or. en

Predlog spremembe 16
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 962, 963, 964, 965, 966
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Predlog uredbe
Člen 5 – alinea 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– „končni uporabnik znanstvenih 
podatkov“ pomeni organ, ki ima z 
raziskovalnega ali upravljalnega vidika 
interes za znanstveno analizo podatkov o 
ribiškem sektorju;

– „končni uporabnik znanstvenih 
podatkov“ pomeni raziskovalni organ ali 
upravljalni organ z interesom za 
znanstveno analizo podatkov o ribiškem 
sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 17
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomešča vse zadevne predloge sprememb 

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošna pravila o dostopu do voda Splošna pravila o dostopu do voda
3. V vodah do 100 navtičnih milj od 
temeljnih črt Azorov, Madeire in 
Kanarskih otokov lahko zadevne države 
članice od 1. januarja 2013 do 
31. decembra 2022 omejijo ribolov na 
plovila, registrirana v pristaniščih teh 
otokov. Te omejitve ne veljajo za plovila 
Unije, ki v teh vodah tradicionalno ribarijo, 
če ta plovila ne presežejo ribolovnega 
napora, ki se tradicionalno izvaja. Države 
članice Komisijo obvestijo o omejitvah, 
določenih v skladu s tem odstavkom.

3. V vodah do 100 navtičnih milj od 
temeljnih črt Azorov, Madeire in 
Kanarskih otokov lahko zadevne države 
članice od 1. januarja 2013 do 
31. decembra 2022 omejijo ribolov na 
plovila, registrirana v pristaniščih teh 
otokov. Te omejitve ne veljajo za plovila 
Unije, ki v teh vodah tradicionalno ribarijo, 
če ta plovila ne presežejo ribolovnega 
napora, ki se tradicionalno izvaja. Države 
članice Komisijo obvestijo o omejitvah, 
določenih v skladu s tem odstavkom.

Or. en

Predlog spremembe 18
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 62, 1038, 1039
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Predlog uredbe
Del III – naslov in naslov I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

DEL III DEL III
UKREPI ZA OHRANJANJE MORSKIH 

BIOLOŠKIH VIROV
UKREPI ZA OHRANJANJE IN 

TRAJNOSTNO IZKORIŠČANJE
MORSKIH BIOLOŠKIH VIROV

NASLOV I NASLOV I
VRSTE UKREPOV VRSTE UKREPOV

Or. en

Predlog spremembe 19
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 78, 1040, 1041, 1045, 
1047, 1064, 1102, 1103, 1109, 1112, 1154

Predlog uredbe
Člen -7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen -7a
Splošne določbe o ohranitvenih ukrepih

1. Da bi uresničila splošne cilje skupne 
ribiške politike iz člena 2, Unija sprejme 
ukrepe za ohranjanje in trajnostno 
izkoriščanje morskih bioloških virov, ki so 
določeni v členih 7 in 8. Ukrepi se 
sprejmejo zlasti v obliki večletnih načrtov 
v skladu s členi 9, 10 in 11 te uredbe. 
2. Tovrstni ukrepi upoštevajo cilje iz 
členov 2 in 3 te uredbe ter se sprejmejo ob 
upoštevanju najboljših razpoložljivih 
znanstvenih mnenj in mnenj, ki jih podajo 
zadevni svetovalni sveti. 
3. Države članice morajo imeti možnost, 
da sprejmejo ohranitvene ukrepe v skladu 
s členi 17–24 in drugimi ustreznimi 
določbami te uredbe.
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Or. en

Predlog spremembe 20
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 63, 64, 65, 66, 67, 1042, 
1049, 1054, 1058, 1059, 1060, 1062, 1066, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 
1079, 1082, 1083, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1099, 1100, 
1101

Predlog uredbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vrste ohranitvenih ukrepov Vrste ohranitvenih ukrepov
Ukrepi za ohranjanje morskih bioloških 
virov lahko vključujejo naslednje:

Ukrepi za ohranjanje in trajnostno 
izkoriščanje morskih bioloških virov lahko 
vključujejo naslednje:

(a) sprejetje večletnih načrtov iz členov 9 
do 11;

(a) sprejetje večletnih načrtov iz členov 9 
do 11;

(b) določitev ciljev za trajnostno 
izkoriščanje staležev;

(b) določitev ciljev za trajnostno 
izkoriščanje in ohranjanje staležev ter 
varovanje morskega okolja pred vplivom 
ribolovnih dejavnosti;

(c) sprejetje ukrepov za prilagajanje števila 
ribiških plovil in/ali vrst ribiških plovil 
razpoložljivim ribolovnim možnostim;

(c) sprejetje ukrepov za prilagajanje števila 
ribiških plovil in/ali vrst ribiških plovil 
razpoložljivim ribolovnim možnostim;

(d) priprava spodbud, vključno z 
gospodarskimi spodbudami, za 
pospeševanje selektivnejšega ribolova ali 
ribolova z majhnim vplivom;

(d) vzpostavitev spodbud za pospeševanje 
selektivnejšega ribolova in ribolovnih 
metod z majhnim vplivom na morski 
ekosistem in ribolovne vire, vključno s 
prednostnim dostopom do nacionalnih 
ribolovnih možnosti, pridržanih v skladu s 
členom 29, in gospodarskimi spodbudami;

(e) določanje ribolovnih možnosti; (e) sprejetje ukrepov za določanje in 
dodeljevanje ribolovnih možnosti v skladu 
s členom 1;

(f) sprejetje tehničnih ukrepov iz člena 14; (f) sprejetje tehničnih ukrepov iz členov 8 
in 14;

(g) sprejetje ukrepov v zvezi z obveznostjo
iztovarjanja celotnega ulova;

(g) sprejetje ukrepov za dosego ciljev iz 
člena 15 te uredbe;

(h) vodenje pilotnih projektov o (h) izvajanje pilotnih projektov o 
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nadomestnih tehnikah upravljanja ribolova. nadomestnih tehnikah upravljanja ribolova
in orodjih, ki povečujejo selektivnost ali 
zmanjšujejo vpliv ribolovnih dejavnosti na 
morsko okolje;
(ha) sprejetje ukrepov, ki državam 
članicam pomagajo izpolniti zahteve iz 
okoljske zakonodaje;
(hb) določitev območij obnove staležev 
rib;
(hc) sprejetje drugih ukrepov, ki 
pripomorejo k doseganju ciljev iz členov 2 
in 3.

Or. en

Predlog spremembe 21
v imenu skupin S&D in Verts/ALE
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 68, 1021, 1097, 1106, 
1107, 1108, 1795

Predlog uredbe
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a
Določitev območij obnove staležev rib
1. Države članice za ohranitev živih 
vodnih virov in morskih ekosistemov ter 
kot del previdnostnega pristopa določijo 
celovito mrežo območij obnove staležev 
rib, na katerih so prepovedane vse 
ribolovne dejavnosti, vključno in zlasti z 
območji, pomembnimi za razmnoževanje 
rib.
2. Države članice opredelijo in določijo 
območja, ki so potrebna za vzpostavitev 
celovite mreže območij obnove staležev 
rib.
3. Ta območja bodo vzpostavljena s 
tehničnimi ukrepi in bodo obsegala vsaj 
10 % teritorialnih voda vsake države 
članice.
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4. Lokacija območij obnove staležev rib se 
v prvih petih letih od določitve ne 
spremeni. Če je sprememba potrebna, se 
to izvede le po tem, ko je bilo določeno 
drugo območje ali območja enakih 
razsežnosti.
5. Ob vzpostavljanju te mreže se 
upoštevajo in vključijo vsa obstoječa 
območja, na katerih so ribolovne 
dejavnosti že prepovedane. Države članice 
nadaljujejo z opredeljevanjem tovrstnih 
območij v sodelovanju z znanstveno 
skupnostjo in predstavniki organizacij 
proizvajalcev zadevnih ribičev ter skupaj s 
svetovalnimi sveti, ki določijo časovni 
načrt za vključevanje teh območij, ki ga je 
treba uresničiti do leta 2020.
6. Ukrepi in sklepi iz odstavkov 2, 3 in 4 se 
skupaj z znanstvenimi, tehničnimi, 
socialnimi in pravnimi razlogi, na katerih 
temeljijo, sporočijo Komisiji ter dajo na 
voljo javnosti.
7. Pristojni organi zadevnih držav članic 
odločijo, ali območja obnove staležev rib 
iz odstavkov 1, 2, 3 in 4 obdajajo območja, 
kjer so ribolovne dejavnosti omejene, ter 
po tem, ko obvestijo Komisijo, o 
ribolovnem orodju, ki se lahko uporablja 
na teh območjih, ter o ustreznih ukrepih 
upravljanja in tehničnih pravilih, ki tam 
veljajo in ki ne smejo biti manj stroga, kot 
je zakonodaja Unije. Ti podatki se javno 
objavijo.
8. Če ribiško plovilo pluje skozi območje 
obnove staležev rib, zagotovi, da je med 
prehodom vse ribolovno orodje na krovu 
pripeto in spravljeno.
9. Unija sprejme tudi ukrepe za 
zmanjšanje možnih negativnih socialnih 
in ekonomskih posledic zaradi določitve 
območij obnove staležev rib.

Or. en
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Predlog spremembe 22
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 69, 70, 72, 1113, 1114, 
1116, 1117, 1119, 1123, 1124, 1125, 1127, 1128, 1129, 1130, 1137, 1138, 1140, 1141, 1142, 
1143, 1144, 1145, 1148, 1149, 1150

Predlog uredbe
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vrste tehničnih ukrepov Vrste tehničnih ukrepov

Tehnični ukrepi lahko vključujejo: Tehnični ukrepi lahko vključujejo:
(a) velikosti mrežnih očes in pravila o 
uporabi ribolovnega orodja;

(a) opredelitev lastnosti ribolovnega 
orodja in pravila o njegovi uporabi;

(b) omejitve v zvezi z izdelavo ribolovnega 
orodja, vključno s i) 

(b) specifikacije v zvezi z izdelavo 
ribolovnega orodja, vključno s

i) spremembami ali dodatnimi napravami 
za izboljšanje selektivnosti ali omejitev
vpliva na bentoško območje;

i) spremembami ali dodatnimi napravami 
za izboljšanje selektivnosti ali zmanjšanje 
negativnega vpliva na ekosistem;

ii) spremembami ali dodatnimi napravami
za omejitev naključnega ulova ogroženih, 
prizadetih in zaščitenih vrst;

ii) spremembami dodatnih naprav za 
omejitev naključnega ulova ogroženih, 
prizadetih in zaščitenih vrst, pa tudi 
drugega neželenega ulova;

(c) prepoved uporabe nekaterih vrst 
ribolovnega orodja na posameznih 
območjih ali v posameznih obdobjih;

(c) prepoved ali omejitev uporabe 
nekaterih vrst ribolovnega orodja ali druge 
tehnične opreme;

(d) prepoved ali omejitev ribolovnih 
dejavnosti na posameznih območjih in/ali
v posameznih obdobjih;

(d) prepoved ali omejitev ribolovnih 
dejavnosti na posameznih območjih ali v 
posameznih obdobjih;

(e) zahteve, da ribiška plovila za določeno 
minimalno obdobje prenehajo opravljati 
dejavnost na posameznem območju zaradi 
zaščite začasne združitve občutljivih 
morskih virov;

(e) zahteve, da ribiška plovila za določeno 
minimalno obdobje prenehajo opravljati 
dejavnost na določenem območju zaradi 
zaščite bistvenih ribjih habitatov, začasnih 
združitev občutljivih morskih virov, 
ogroženih vrst, drstečih se rib ali 
nedoraslih rib;

(f) posebne ukrepe za zmanjšanje vpliva 
ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem 
in neciljne vrste; 

(f) posebne ukrepe za čim večje zmanjšanje
negativnega vpliva ribolovnih dejavnosti 
na morsko biotsko raznovrstnost in morske 
ekosisteme, vključno z ukrepi za 
preprečevanje, zmanjševanje in čim 
obsežnejše odpravljanje naključnega 
ulova.



PE500.589v02-00 18/88 AM\921904SL.doc

SL

(g) druge tehnične ukrepe, katerih cilj je 
varstvo morske biotske raznovrstnosti.

Or. en

Predlog spremembe 23
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 73, 74, 75, 77, 1158, 1159, 
1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1183, 1184, 1186, 
1187, 1208, 1219, 1221

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Večletni načrti Večletni načrti

1. Večletni načrti, v katerih so določeni 
ohranitveni ukrepi za ohranitev ali 
obnovitev staležev nad ravnmi, ki 
omogočajo največji trajnostni donos, se
pripravijo prednostno.

1. Evropski parlament in Svet po rednem 
zakonodajnem postopku za vsa ribištva 
prednostno in najpozneje do ...* 
oblikujeta večletne načrte, ki upoštevajo 
znanstvena mnenja STECF in ICES ter 
vključujejo ohranitvene ukrepe za
ohranitev staležev rib nad ravnmi, ki 
omogočajo največji trajnostni donos, ali za
njihovo obnovitev nad te ravni, v skladu s 
členom 2(2). Večletni načrti omogočajo 
tudi uresničevanje drugih ciljev v skladu s 
členoma 2 in 3 te uredbe.
___________________

* UL Vstaviti datum štiri leta po začetku 
veljavnosti te uredbe

2. Večletni načrti določajo: 2. Večletni načrti določajo:

(a) podlago za določanje ribolovnih
možnosti za zadevne staleže rib na podlagi 
vnaprej določenih referenčnih točk 
ohranjanja in

(a) podlago za določanje možnosti za 
zadevne staleže rib na podlagi vnaprej 
določenih referenčnih točk ohranjanja
in/ali mejnih referenčnih točk v skladu s 
cilji iz člena 2 in ob upoštevanju 
znanstvenega mnenja,

(b) ukrepe, s katerimi se lahko učinkovito 
preprečuje prekoračitev referenčnih točk
ohranjanja. 

(b) ukrepe, s katerimi se lahko učinkovito 
preprečuje prekoračitev mejnih referenčnih 
točk in skušajo doseči referenčne točke 
ohranjanja.
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3. Večletni načrti po možnosti zajemajo 
ribištva, ki izkoriščajo staleže ene vrste rib, 
ali ribištva, ki izkoriščajo kombinacijo 
staležev, in ustrezno upoštevajo 
medsebojne vplive med staleži in ribištvi.

3. Večletni načrti po možnosti zajemajo 
ribištva, ki izkoriščajo staleže ene vrste rib, 
ali ribištva, ki izkoriščajo kombinacijo 
staležev, in upoštevajo medsebojne vplive 
med staleži, ribištvi in morskimi 
ekosistemi.

4. Večletni načrti temeljijo na 
previdnostnem pristopu k upravljanju 
ribištva in upoštevajo omejitve 
razpoložljivih podatkov in metod 
ocenjevanja ter vse količinsko opredeljene 
vire negotovosti na znanstveno preverjen 
način.

4. Večletni načrti temeljijo na 
previdnostnem pristopu k upravljanju 
ribištva in upoštevajo omejitve 
razpoložljivih podatkov in metod 
ocenjevanja, vključno z ocenami staležev s 
premalo podatki ter vsemi količinsko
opredeljenimi viri negotovosti na 
znanstveno preverjen način.

Or. en

Predlog spremembe 24
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 79, 80, 1179, 1222, 1224, 
1232, 1234, 1236, 1243, 1244, 1245, 1246 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 
1255, 1256, 257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 
1274, 1279

Predlog uredbe
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilji večletnih načrtov Cilji večletnih načrtov
1. V večletnih načrtih so določene 
prilagoditve ribolovne umrljivosti, s 
katerimi se določi ribolovna umrljivost, v 
skladu s katero se do leta 2015 vsi staleži 
obnovijo in ohranijo nad ravnmi, ki 
omogočajo največji trajnostni donos.

1. Večletni načrti omogočajo prilagajanje 
ribolovne umrljivosti, tako da je ribolovna 
umrljivost do leta 2015 določena na ravni, 
ki omogoča, da se staleži rib najpozneje 
do leta 2020 obnovijo nad ravni, ki 
omogočajo največji trajnostni donos, ter da 
se vsi obnovljeni staleži ohranjajo na teh 
ravneh.

2. Če določitev ribolovne umrljivosti, s 
katero se staleži obnovijo in ohranijo nad 
ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni 
donos, ni mogoča, so v večletnih načrtih
določeni previdnostni ukrepi, s katerimi se 
zagotovi primerljiva stopnja ohranjenosti 

2. Če določitev ribolovne umrljivosti iz 
odstavka 1 ni mogoča, se v večletnih 
načrtih uporabi previdnostni pristop k 
upravljanju ribištva ter določijo 
nadomestni standardi in ukrepi, s katerimi 
se zagotovi vsaj primerljiva stopnja 
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zadevnih staležev. ohranjenosti zadevnih staležev.

2a. Brez poseganja v določbe iz odstavka 1 
in 2 so ukrepi, ki so vključeni v večletne
načrte, in časovni načrt njihovega 
izvajanja sorazmerni z nameni, cilji in 
pričakovanim časovnim okvirom ter 
upoštevajo svoj gospodarski in socialni 
učinek. Izvajajo se postopno, razen v 
nujnih primerih.

Or. en

Predlog spremembe 25
v imenu skupin S&D, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Z odstopanjem od odstavka 1, vendar 
brez poseganja v upoštevanje 
previdnostnega pristopa, lahko večletni 
načrti vključujejo določbo, v skladu s 
katero se lahko letno zmanjšanje 
skupnega dovoljenega ulova omeji na 25 
odstotkov, če je treba zaradi ribolovne 
umrljivosti, izračunane na osnovi 
členov 9(2) in 10(1), skupni dovoljeni ulov 
na letni ravni zmanjšati za več kot 25 
odstotkov. To odstopanje ne posega v 
dodatne določbe o merljivih ciljih, 
izraženih v najvišjih stopnjah nihanja 
skupnega dovoljenega ulova na letni 
ravni, kot je določeno v členu 11(c)(iii).

Or. en

Predlog spremembe 26
v imenu skupin S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe
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Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Večletni načrti lahko vsebujejo 
določbe, ki obravnavajo posebne 
značilnosti mešanega ribolova v zvezi z 
ohranjanjem staležev nad ravnmi, ki 
omogočajo največji trajnostni donos, in 
obnavljanjem nad te ravni, če znanstveni 
podatki kažejo, da povečanja selektivnosti, 
s katero bi se izognili vrstam, ki omejujejo 
ribolov, ni mogoče doseči.

Or. en

Predlog spremembe 27
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 76, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 91, 99, 1048, 1049, 1191, 1195, 1196, 1198, 1199, 1200, 1202, 1203, 1226, 1228, 1229, 
1230, 1232, 1234, 1241, 1280, 1281, 1283, 1284, 1285, 1287, 1296, 1303, 1304, 1306, 1307, 
1310, 1313, 1314, 1317, 1320, 1328, 1331, 1338, 1339, 1333, 1334, 1336, 1337, 1345, 1346, 
1348, 1349, 1350, 1355, 1356, 1364, 1365, 1366, 1372, 1190, 1193, 1201, 1321, 1371

Predlog uredbe
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsebina večletnih načrtov Vsebina večletnih načrtov
Večletni načrt zajema: 1. Večletni načrt zajema:

(a) področje uporabe v smislu staležev, 
ribolova in morskega ekosistema, za katere 
se večletni načrt uporablja;

(a) področje uporabe v smislu
geografskega območja, staležev, ribolova 
in morskih ekosistemov, za katere se 
večletni načrt uporablja;

(b) cilje, ki so skladni s cilji iz členov 2 in 
3;

(b) cilje, ki so skladni s cilji iz členov 2 in 
3 ter z zadevnimi določbami členov 6a, 9 
in 10 te uredbe;

(ba) oceno zmogljivosti ladjevja in, če 
ribolovna zmogljivost ni v učinkovitem 
ravnovesju z razpoložljivimi ribolovnimi 
možnostmi, načrt za zmanjšanje 
zmogljivosti, vključno s časovnim 
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razporedom in posameznimi ukrepi, ki jih 
morajo sprejeti zadevne države članice za 
uskladitev take ribolovne zmogljivosti z 
razpoložljivimi ribolovnimi možnostmi v 
obvezujočem časovnem razporedu; ocena 
vključuje ovrednotenje socialno-
ekonomske razsežnosti obravnavanega 
ladjevja brez poseganja v obveznosti iz 
člena 34;
(bb) oceno neželenih učinkov ribolova na 
ekosistem in morsko okolje v skladu z 
zakonodajo Unije in mednarodnimi 
sporazumi ter oceno socialno-
ekonomskega učinka ukrepov iz 
večletnega načrta;

(c) merljive cilje, izražene kot: (c) merljive cilje, izražene kot:

i) ribolovna umrljivost in/ali i) ribolovna umrljivost in/ali
ii) biomasa drstitvenega staleža ter ii) biomasa drstitvenega staleža ter

iia) najvišji odstotek naključnega in 
nedovoljenega ulova
iib) največje letne spremembe ribolovnih 
možnosti
iic) z ribištvom povezani deskriptorji 
dobrega okoljskega stanja iz Direktive 
2008/56/ES in Sklepa 2010/477/EU;

iii) stabilnost ulova;
(d) jasno določene roke za dosego 
merljivih ciljev;

(d) jasno določene roke za dosego vseh
merljivih ciljev;

(e) tehnične ukrepe, vključno z ukrepi, ki 
zadevajo odpravo naključnega ulova;

(e) ohranitvene in tehnične ukrepe,
potrebne za doseganje ciljev, določenih v 
členu 15 te uredbe, ter ukrepe za čim 
obsežnejše preprečevanje naključnega 
ulova;

(f) merljive kazalnike za redno spremljanje 
in ocenjevanje napredka v zvezi z 
doseganjem ciljev iz večletnega načrta;

(f) merljive kazalnike za redno spremljanje 
in ocenjevanje napredka v zvezi z 
doseganjem ciljev iz večletnega načrta in 
njegovega socialno-ekonomskega učinka;

(g) posebne ukrepe in cilje za sladkovodni 
del življenjskega cikla anadromnih in 
katadromnih vrst;

(g) posebne ukrepe in cilje za sladkovodni 
del življenjskega cikla anadromnih in 
katadromnih vrst, kadar je to primerno;

(h) zmanjšanje vplivov ribolova na 
ekosistem;

(h) ukrepe za zmanjšanje vplivov ribolova 
na ekosistem;
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(i) zaščitne ukrepe in merila za njihovo 
sprožitev;

(i) zaščitne ukrepe in merila za njihovo 
sprožitev;

(ia) ukrepe za zagotovitev skladnosti z 
določbami večletnega načrta;

(j) kakršne koli druge ukrepe, ki so 
ustrezni za doseganje ciljev večletnih 
načrtov.

(j) kakršne koli druge ustrezne in 
sorazmerne ukrepe za doseganje ciljev 
večletnih načrtov.

1a. V večletnih načrtih se predvidijo 
periodični pregledi, s katerimi se oceni 
napredek pri uresničevanju njihovih 
ciljev, zlasti zaradi upoštevanja novih 
elementov, na primer spremenjenih 
znanstvenih mnenj, in omogočanja 
morebiti potrebnih vmesnih prilagoditev.

Or. en

Predlog spremembe 28
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 93, 1381, 1383, 1384, 
1385

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izpolnjevanje obveznosti iz okoljske 
zakonodaje Unije

Izpolnjevanje obveznosti iz okoljske 
zakonodaje Unije v zvezi z zaščitenimi 

območji
1. V posebnih ohranitvenih območjih v 
smislu člena 6 Direktive 92/43/EGS, člena 
4 Direktive 2009/147/ES in člena 13(4)
Direktive 2008/56/ES države članice 
izvajajo ribolovne dejavnosti tako, da 
ublažijo njihove posledice na teh posebnih 
ohranitvenih območjih.

1. Skupna ribiška politika in vsi nadaljnji 
ukrepi, ki jih sprejmejo države članice v
zvezi s posebnimi ohranitvenimi območji, 
so v celoti v skladu z Direktivo 92/43/EGS,
Direktivo 2009/147/ES in Direktivo 
2008/56/ES. V območjih, omenjenih v 
členu 6 Direktive 92/43/EGS, členu 4 
Direktive 2009/147/ES in členu 13(4)
Direktive 2008/56/ES, ureja ribolovne 
dejavnosti država članica, ki je določila 
območja v skladu s cilji zgoraj omenjenih 
direktiv ter v posvetovanju s Komisijo, 
svetovalnimi sveti in drugimi 
pomembnimi zainteresiranimi stranmi.
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Or. en

Predlog spremembe 29
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 1401, 1402, 1403, 1404, 
1406, 1407, 1411, 1412, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424, 1425

Predlog uredbe
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi Komisije v primeru resne grožnje 
za morske biološke vire

Ukrepi Komisije v primeru resne grožnje 
za morske biološke vire

1. Komisija lahko na podlagi dokaza o 
resni grožnji ohranjanju morskih bioloških 
virov ali morskemu ekosistemu, v zvezi s 
katero je treba takoj ukrepati, ter na 
podlagi utemeljene zahteve države članice 
ali na lastno pobudo odloči o začasnih 
ukrepih za zmanjšanje grožnje.

1. Če na osnovi zanesljivih znanstvenih 
podatkov obstajajo dokazi o resni grožnji 
ohranjanju morskih bioloških virov ali 
morskemu ekosistemu, v zvezi s katero je 
treba takoj ukrepati, lahko Komisija 
sprejme delegirane akte za zmanjšanje 
grožnje v skladu s členom 55.

Tovrstni delegirani akti se sprejmejo samo 
v nujnih primerih, uporabi pa se postopek 
iz člena 55(a).

2. Država članica utemeljeno zahtevo iz 
odstavka 1 istočasno predloži Komisiji, 
drugim državam članicam in zadevnim 
svetovalnim svetom.

Or. en

Predlog spremembe 30
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 94, 95, 96, 97, 98, 1433, 
1434, 1442, 1446, 1447, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1457, 1459

Predlog uredbe
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Okviri tehničnih ukrepov Okviri tehničnih ukrepov
Določijo se okviri tehničnih ukrepov za Določijo se okviri tehničnih ukrepov za 
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zagotovitev varstva morskih bioloških 
virov in zmanjšanja vpliva ribolovnih 
dejavnosti na staleže rib in morski 
ekosistem. Okviri tehničnih ukrepov:

zagotovitev varstva morskih bioloških 
virov in zmanjšanja vpliva ribolovnih 
dejavnosti na staleže rib in druge vrste.
Okviri tehničnih ukrepov:

(a) prispevajo k ohranjanju ali obnovitvi
staležev rib nad ravnmi, ki omogočajo 
največji trajnostni donos, na podlagi 
boljšega izbiranja velikosti in po potrebi 
izbiranja vrst;

(a) prispevajo k ohranjanju staležev rib nad 
ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni 
donos, ali k obnovitvi nad te ravni, v 
skladu s členom 2(2), z boljšo 
selektivnostjo glede na vrsto in velikost;

(b) omejujejo ulov podmernih rib iz 
staležev;

(b) omejujejo, zmanjšujejo in v največji 
možni meri odpravljajo ulov podmernih 
rib iz staležev;

(c) omejujejo ulov neželenih morskih 
organizmov;

(c) preprečujejo, zmanjšujejo in v največji 
možni meri odpravljajo neželen ulov 
morskih organizmov in morskih ptic;

(d) blažijo vpliv ribolovnega orodja na 
ekosistem in okolje, zlasti v zvezi z 
varstvom biološko občutljivih staležev in 
habitatov.

(d) zmanjšujejo vpliv ribolovnega orodja 
na ekosistem in morsko okolje, zlasti v 
zvezi z varstvom biološko občutljivih 
staležev in habitatov.

Or. en

Predlog spremembe 31
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 99, 1488, 1520, 1522, 
1529, 1579, 1580, 1586

Predlog uredbe
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14a
Preprečevanje in zmanjševanje 

naključnega ulova
1. Pred uvedbo obveznega iztovarjanja 
celotnega ulova določenega ribištva v 
skladu s členom 15 ter na osnovi 
najboljših razpoložljivih znanstvenih 
mnenj in ob upoštevanju mnenj ustreznih 
regionalnih svetovalnih svetov države 
članice po potrebi izvedejo pilotne 
projekte, v katerih v celoti proučijo vse 



PE500.589v02-00 26/88 AM\921904SL.doc

SL

izvedljive metode za preprečevanje, 
zmanjševanje in odpravljanje naključnega 
ulova pri posameznem ribištvu. Te pilotne 
projekte po potrebi izvedejo organizacije 
proizvajalcev. Rezultati teh pilotnih 
projektov se v obliki dodatnih spodbud za 
uporabo najselektivnejšega orodja in 
ribolovnih metod, ki so na voljo, 
upoštevajo v dolgoročnih načrtih 
upravljanja vsakega ribištva. Države 
članice pripravijo tudi zemljevid zavržkov, 
ki prikazuje ravni zavržkov pri vsakem 
ribištvu, za katerega velja člen 15(1). 
Zemljevid mora temeljiti na objektivnih in 
reprezentativnih podatkih.
2. Unija zagotovi finančno podporo za 
pripravo in izvedbo pilotnih projektov, 
uvedenih v skladu z odstavkom 1, ter za 
uporabo selektivnega orodja za 
zmanjšanje naključnega in nedovoljenega 
ulova. Ukrepi finančne podpore posebej 
obravnavajo ribiče, ki jih je obveznost 
iztovarjanja celotnega ulova prizadela in 
ki izvajajo mešani ribolov.

Or. en

Predlog spremembe 32
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 100, 101, 102, 103, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 474, 1473, 1482, 1496, 1497, 1498, 1502, 1503, 1504, 
1505, 1509,1511, 1512, 1517, 1518, 1527, 1521, 1524, 1530, 1532, 1537, 1538, 1539, 1540, 
1541, 1545, 1546, 1547, 1549, 1550, 1552, 1553, 1555, 1556, 1557, 1558, 1560, 1563, 1570, 
1575

Predlog uredbe
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveznost iztovarjanja celotnega ulova Obveznost iztovarjanja in evidentiranja 
vseh lovljenih in reguliranih vrst

1. Celoten ulov naslednjih staležev rib, za 
katere veljajo omejitve ulova, ki je 
posledica ribolovne dejavnosti v vodah 

1. Celoten ulov lovljenih in reguliranih
rib, ujetih v naslednjih ribištvih med 
ribolovnimi dejavnostmi v vodah Unije ali
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Unije ali dejavnosti ribiških plovil Unije 
zunaj voda Unije, se izvleče na krov in 
obdrži na krovu ribiških plovil ter 
evidentira in iztovori, razen če se uporabi 
kot živa vaba, v skladu z naslednjim 
časovnim okvirom:

dejavnostmi ribiških plovil Unije ali 
dejavnostmi ribiških plovil Unije zunaj 
voda Unije, se izvleče na krov in obdrži na 
krovu ribiških plovil ter evidentira in 
iztovori. Ta obveznost velja za naslednja 
ribištva v skladu z naslednjim časovnim 
okvirom:

(a) najpozneje od 1. januarja 2014: (a) najpozneje od 1. januarja 2014:

– skuša, sled, šur, sinji mol, merjaščevka, 
sardon, srebrenka, velika sardela, 
kapelan;

– ribolov majhnih pelagičnih vrst, tj. 
ribolov skuše, sleda, šura, sinjega mola, 
merjaščevke, sardona, srebrenke, sardele, 
papaline;

– tun, mečarica, beli tun, veleoki tun, 
druge pahljačaste mečarice;

– ribolov velikih pelagičnih vrst, tj. ribolov 
tuna, mečarice, belega tuna, veleokega 
tuna, drugih pahljačastih mečaric;

– ribolov za industrijske namene, tj. 
ribolov kapelana, peščenke in norveškega 
moliča;
– ribolov lososa v Baltskem morju;

(b) najpozneje od 1. januarja 2015: trska, 
oslič, morski list;

(b) najpozneje od 1. januarja 2016:

– naslednji ribolov v vodah Unije 
Severnega Atlantika:
Severno morje
– ribolov trske, vahnje, mola in saja;
– ribolov škampa;
– ribolov morskega lista in morske plošče;
– ribolov osliča;
– ribolov severne kozice;
– drug ribolov, ki ga je treba nadalje 
preučiti;
– ribolov v Baltskem morju, vendar ne 
lososa;
Severozahodne vode
– ribolov trske, vahnje, mola in saja;
– ribolov škampa;
– ribolov morskega lista in morske plošče;
– ribolov osliča; 
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– drug ribolov, ki ga je treba nadalje 
preučiti;
Jugozahodne vode
– ribolov trske, vahnje, mola in saja;
– ribolov škampa;
– ribolov morskega lista in morske plošče;
– ribolov osliča;
– drug ribolov, ki ga je treba nadalje 
preučiti;

(c) najpozneje od 1. januarja 2016: vahnja, 
mol, krilati romb, morska spaka, morska 
plošča, leng, saj, polak, rdeči jezik, romb, 
gladki romb, modri leng, črni morski meč, 
okroglonosi repak, oranžna sluzoglavka, 
grenlandska morska plošča, morski 
menek, rdeči okun in sredozemski 
pridneni staleži. 

(c) najpozneje od 1. januarja 2017:

– ribolov, za katerega ne velja 
odstavek 1(a), v vodah Unije in zunaj 
voda Unije.
1a. Ko se v ribištvu uvede obveznost 
iztovarjanja celotnega ulova, se celoten 
ulov vrst, za katere velja obveznost 
iztovarjanja celotnega ulova, evidentira in 
se, kadar je to primerno, odšteje od kvote 
zadevnega ribiča, organizacije 
proizvajalcev ali skupine s skupnim 
upravljanjem, razen za vrste, ki jih je 
mogoče spustiti nazaj v morje v skladu z 
odstavkom 1b (novo).
1b. Iz obveznosti iztovarjanja iz člena 
15(1) so izvzete naslednje vrste:
– vrste, ki se lovijo za uporabo kot živa 
vaba;
– vrste, za katere dostopni znanstveni 
podatki kažejo visoko stopnjo preživetja po 
ulovu, ob upoštevanju narave različnega 
ribolovnega orodja, ribolovnih praks in 
okoliščin v ribolovnem območju, ter vrste, 
za katere je določen nični celotni 
dovoljeni ulov.
1c. Za poenostavitev in uskladitev 



AM\921904SL.doc 29/88 PE500.589v02-00

SL

izvajanja obveznosti iztovarjanja 
celotnega ulova ter preprečitev 
neustreznih motenj ciljnega ribolova in 
zmanjšanje količine naključnega ulova se 
v večletnih načrtih, sprejetih v skladu s 
členom 9 ali posebnimi ureditvami Unije 
o izvajanju obveznosti iztovarjanja ali 
drugimi zakonodajnimi akti Unije, po 
potrebi določijo:
– seznam neciljnih vrst z nizko naravno 
številčnostjo, ki se lahko odštejejo od 
kvote ciljnih vrst tega ribištva, pod 
pogojem, da so izpolnjeni naslednji 
pogoji:
– nacionalna letna kvota za to neciljno 
vrsto je v celoti izkoriščena;
– skupni ulov neciljnih vrst ne presega 
3-odstotnega deleža skupnega ulova 
ciljnih vrst;
– stalež neciljne vrste je v okviru varnih 
bioloških meja;
– določbe za večje število oprostitev 
obveznosti iztovarjanja celotnega ulova, ki 
ribičem omogočajo, da lahko zavržejo do 
5-odstotkov celotnega letnega ulova, pri 
čemer je zagotovljeno, da skupni zavržki 
vsakega staleža ne presegajo 5-odstotkov 
skupnega letnega ulova tega staleža v EU. 
Takšne oprostitve preprečujejo 
nesorazmerne stroške pri ravnanju z 
naključnim ulovom in se dodelijo samo v 
primerih, ko znanstveni podatki kažejo, da 
je povečanje selektivnosti zelo težko 
doseči;
– pravila o spodbudah za preprečevanje 
ulova nedoraslih rib, vključno z višjimi 
deleži kvot, ki jih je treba odšteti od kvote 
ribiča v primeru ulova nedoraslih rib.

2. Za staleže rib iz odstavka 1 se določijo 
najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, 
ki temeljijo na najboljšem razpoložljivem 
znanstvenem mnenju. Ulov teh staležev
rib, manjših od najmanjše referenčne 
velikosti ohranjanja, se lahko prodaja le za

2. Na osnovi najboljših razpoložljivih 
verodostojnih in najnovejših znanstvenih 
mnenj ter v primerih, ko je to potrebno za
zaščito nedoraslih rib s preprečevanjem 
njihovega namernega ribolova, se za
staleže rib, za katere velja obveznost 
iztovarjanja celotnega ulova iz odstavka 1,
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ribjo moko ali hrano za hišne živali. določijo najmanjše referenčne velikosti 
ohranjanja, ki odražajo starost in velikost 
ob prvem razmnoževanju. Ulov teh rib, 
manjših od najmanjše referenčne velikosti 
ohranjanja, se lahko dovoli samo za
uporabo, ki ni namenjena prehrani ljudi, 
kot so ribja moka, ribje olje, hrana za
hišne živali ali vaba. Posamezna država 
članica lahko tudi dovoli, da se te ribe 
podarijo v socialne ali dobrodelne 
namene.

3. Tržni standardi za ulov rib, ki presega 
določene ribolovne možnosti, se določijo v 
skladu s členom 27 [Uredbe o skupni 
ureditvi trgov za ribiške proizvode in 
proizvode iz ribogojstva].

3. Pri staležih, za katere velja obveznost 
iztovarjanja, lahko države članice vsako 
leto izkoristijo prožnost v višini 5 % 
dovoljenih iztovorjenih količin brez 
poseganja v višje stopnje prožnosti, 
določene v posameznih zakonodajah. 
Tržni standardi in tržna pravila za ulov rib, 
ki presega določene ribolovne možnosti, se
lahko določijo v skladu s členom 39
[Uredbe o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva].

4. Države članice zagotovijo, da so ribiška 
plovila Unije, ki plujejo pod njihovo 
zastavo, opremljena za zagotavljanje 
celotne dokumentacije vseh ribolovnih in 
predelovalnih dejavnosti za namene 
spremljanja izpolnjevanja obveznosti glede 
iztovarjanja celotnega ulova.

4. Države članice zagotovijo, da so ribiška 
plovila Unije, ki plujejo pod njihovo 
zastavo, opremljena za zagotavljanje 
celotne dokumentacije vseh ribolovnih in 
predelovalnih dejavnosti za namene 
spremljanja izpolnjevanja obveznosti glede 
iztovarjanja celotnega ulova. Pri tem 
države članice upoštevajo načeli 
učinkovitosti in sorazmernosti. Države 
članice v prehodnem obdobju z 
dodeljevanjem dodatnih ribolovnih 
možnosti svojim ribičem v skladu s 
členom 29(4) spodbujajo prostovoljno 
popolno dokumentiranje z videonadzorom 
in primerljivimi načini, obenem pa 
zagotavljajo, da se ribolovne možnosti ne 
zmanjšujejo za segmente ladjevij ali 
velikostne razrede, pri katerih uporaba 
videonadzora ni primerna.

5. Odstavek 1 ne posega v mednarodne 
obveznosti.

5. Odstavek 1 ne posega v mednarodne 
obveznosti.

6. Komisija je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, da bi določila ukrepe iz odstavka 1 

6. Komisija je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki določajo ukrepe iz odstavka 1 za 
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za namene izpolnjevanja mednarodnih 
obveznosti Unije.

namene izpolnjevanja mednarodnih 
obveznosti Unije.

Or. en

Predlog spremembe 33
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 116, 117, 118, 119, 1594, 
1595, 1600, 1601, 1612, 1613, 1615, 1617, 1620, 1621, 1625, 1687, 1748, 1752, 1851

Predlog uredbe
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ribolovne možnosti Ribolovne možnosti
1. Ribolovne možnosti, dodeljene državam 
članicam, zagotavljajo relativno stabilnost 
ribolovnih dejavnosti posamezne države 
članice za vsak stalež rib ali ribištvo. Pri 
dodeljevanju novih ribolovnih možnosti se 
upoštevajo interesi posamezne države 
članice.

1. Svet določa in dodeljuje ribolovne 
možnosti v skladu s členi 2, 9, 10 in 11 te 
uredbe, ob tem pa upošteva dolgoročno 
perspektivo in najboljša razpoložljiva 
znanstvena mnenja. Ribolovne možnosti 
se razdelijo med države članice tako, da se 
vsaki od njih zagotovi relativna stabilnost 
ribolovnih dejavnosti za vsak stalež rib ali 
ribištvo. Pri dodeljevanju novih ribolovnih 
možnosti se upoštevajo interesi posamezne 
države članice.

Svet določi ribolovne možnosti, ki so na 
voljo tretjim državam v vodah Unije, in jih 
dodeli tem tretjim državam. 
Pogoj za dodelitev ribolovnih možnosti 
posamezni državi članici ali tretji državi je 
njeno upoštevanje pravil skupne ribiške 
politike.

2. Ribolovne možnosti prilova se lahko 
rezervirajo v okviru skupnih ribolovnih 
možnosti.

2. Ribolovne možnosti prilova se lahko 
rezervirajo v okviru skupnih ribolovnih 
možnosti.

3. Ribolovne možnosti so skladne z 
merljivimi cilji, časovnimi okviri in 
omejitvami, določenimi v skladu s členom 
9(2) in členom 11(b), (c) in (h).

3. Ribolovne možnosti so skladne z 
merljivimi cilji glede ulova, časovnimi 
okviri in omejitvami, določenimi v
večletnih načrtih v skladu s členom 9(2) in 
členom 11(b), (c) in (h). Če se za stalež rib 
za komercialno uporabo ne sprejme 
ustrezen večletni načrt, Svet zagotovi, da 
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je celotni dovoljeni ulov do leta 2015 
določen na ravni, ki omogoča, da se 
staleži rib najpozneje do leta 2020 
obnovijo nad raven, ki omogoča največji 
trajnostni donos, ter da se vsi obnovljeni 
staleži ohranjajo na teh ravneh. 
3a. Pri sprejemanju odločitev o določanju 
ribolovnih možnosti v Svetu so prisotne 
delegacije Evropskega parlamenta in 
svetovalnih svetov.
3b. Če zaradi pomanjkanja podatkov ni 
mogoče določiti stopenj izkoriščanja za 
dane staleže, ki so skladni z največjim 
trajnostnim donosom:
(i) se za upravljanje ribištva uporablja 
previdnostni pristop;
(ii) se sprejmejo nadomestni standardi na 
podlagi metodologij, določenih v točkah 
3.1 in 3.2 dela B priloge k Sklepu 
2010/477/EU, ribolovna umrljivost pa se 
dodatno zmanjša v skladu s previdnostnim 
načelom ali, v primerih ko obstajajo 
indikacije, da je stanje staležev 
zadovoljivo, s stabilnimi trendi;
(iii) Komisija in države članice ocenijo 
ovire na področju raziskav in znanja ter 
sprejmejo ukrepe, da omogočijo 
zagotavljanje dodatnih podatkov o staležih 
in ekosistemu brez nepotrebnega 
odlašanja.

4. Države članice lahko, potem ko o tem 
uradno obvestijo Komisijo, izmenjajo vse 
ali del ribolovnih možnosti, ki so jim bile 
dodeljene.

4. Države članice lahko, potem ko o tem 
uradno obvestijo Komisijo, izmenjajo vse 
ali del ribolovnih možnosti, ki so jim bile 
dodeljene.

4a. Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu predstavi letno poročilo, v katerem 
oceni, ali so veljavne ribolovne možnosti 
učinkovite pri obnavljanju populacij 
lovljenih vrst in njihovem ohranjanju nad 
ravnmi, ki lahko zagotavljajo cilj iz člena 
2(2).

Or. en



AM\921904SL.doc 33/88 PE500.589v02-00

SL

Predlog spremembe 34
v imenu skupin S&D, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Z odstopanjem od odstavka 3, vendar 
brez poseganja v upoštevanje 
previdnostnega pristopa, lahko Svet v 
primeru staležev, za katere ni večletnih 
načrtov, letno zmanjšanje skupnega 
dovoljenega ulova omeji na 25 odstotkov, 
tudi če določbe iz odstavka 3 zahtevajo 
letno zmanjšanje za več kot 25 odstotkov.

Or. en

Predlog spremembe 35
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 1469, 1666, 1682, 1687 
(6), 1746, 1752 (6)

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Če Komisija v skladu z oceno, 
opravljeno ob uporabi člena 19 ali 23, 
meni, da država članica ni sprejela 
ustreznih ukrepov v skladu z [naslovom 
III te uredbe], se zaradi tega v naslednjem 
letu ali letih zmanjšajo ribolovne 
možnosti, ki jih Unija dodeli tej državi 
članici, ter prekinejo ali začasno ustavijo 
izplačila tej državi članici ali uporabi 
finančni popravek finančne pomoči Unije 
v okviru skupne ribiške politike [v skladu 
s členom 50]. Ti ukrepi so sorazmerni z 
naravo, obsegom, trajanjem in 
ponavljanjem neskladnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 36
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 124, 125, 126, 127, 128, 
129, 1223, 1627, 1628, 1633, 1634, 1635, 1637, 1641,1642, 1644, 1647, 1648, 1649, 1650, 
1653, 1655, 1661, 1663, 1667, 1669, 1672, 1674, 1675, 1677, 1680, 1683, 1688, 1689, 1700, 
1732 

Predlog uredbe
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ohranitveni ukrepi, sprejeti v skladu z 
večletnimi načrti

Ohranitveni ukrepi, sprejeti v skladu z 
večletnimi načrti

1. Države članice so lahko pooblaščene, da 
v večletnem načrtu, sestavljenem v skladu 
s členi 9, 10 in 11, sprejmejo ukrepe v 
skladu z navedenim večletnim načrtom, ki 
določajo ohranitvene ukrepe, ki veljajo za 
plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo, v 
zvezi s staleži v vodah Unije, za katere so 
jim bile dodeljene ribolovne možnosti.

1. Države članice, ki si delijo zadevno 
ribištvo, so pooblaščene, da v večletnem 
načrtu, sestavljenem v skladu s členi 9, 10 
in 11, ob upoštevanju postopkov, 
določenih v tem členu, sprejmejo ukrepe v 
skladu z navedenim večletnim načrtom, ki 
določajo ohranitvene ukrepe, ki veljajo za 
plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo, v 
zvezi s staleži v vodah Unije, za katere so 
jim bile dodeljene ribolovne možnosti.

2. Države članice zagotovijo, da so 
ohranitveni ukrepi, sprejeti v skladu z 
odstavkom 1:

2. Države članice zagotovijo, da so 
ohranitveni ukrepi, sprejeti v skladu z 
odstavkom 1:

(a) skladni s cilji iz členov 2 in 3, (a) skladni s cilji iz členov 2 in 3 ter načeli 
dobrega upravljanja, določenimi v členu 
4,

(b) skladni s področjem uporabe in cilji 
večletnega načrta,

(b) skladni s področjem uporabe in cilji 
večletnega načrta,

(c) učinkovito izpolnjujejo cilje in merljive 
cilje, določene v večletnem načrtu, ter

(c) učinkovito in v določenem roku
izpolnjujejo cilje in merljive cilje, določene
v večletnem načrtu, ter

(d) so enako strogi kot obstoječi ukrepi iz 
zakonodaje Unije.

(d) so enako strogi kot obstoječi ukrepi iz 
zakonodaje Unije.

2a. Države članice medsebojno sodelujejo, 
da zagotovijo sprejetje skladnih ukrepov, 
ki bodo izpolnjevali cilje, določene z 
večletnimi načrti, ter te ukrepe 
medsebojno usklajujejo. Kadar je to 
praktično in ustrezno, države članice v ta 
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namen uporabljajo obstoječe regionalne 
strukture in mehanizme institucionalnega 
sodelovanja, tudi tiste, ki obstajajo po 
konvencijah o regionalnih morjih, ki se 
nanašajo na ustrezno področje ali ribolov.
Prizadevanja za usklajevanje med 
državami članicami, ki si delijo ribištvo, 
so upravičena do financiranja v okviru 
Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo v skladu z določbami omenjene 
uredbe.
2b. Države članice se posvetujejo z 
ustreznimi svetovalnimi sveti in ICES 
in/ali Znanstvenim, tehničnim in 
gospodarskim odborom za ribištvo o 
osnutku ukrepov, ki ga spremlja 
obrazložitveni memorandum. O teh 
osnutkih se istočasno obvestijo tudi 
Komisija in druge države članice, ki si 
delijo ribištvo. Države članice si 
vsestransko prizadevajo, da v posvetovanje 
v zgodnji fazi in na pregleden način 
vključijo druge ustrezne zainteresirane 
strani zadevnega ribištva, da se tako med 
pripravo predvidenih ukrepov opredelijo 
pogledi in predlogi vseh zadevnih strani.
Države članice javno objavijo povzetke 
predlaganih osnutkov ohranitvenih 
ukrepov.
2c. Države članice upoštevajo mnenja 
ustreznih svetovalnih svetov, ICES in/ali 
Znanstvenega, tehničnega in 
gospodarskega odbora za ribištvo ter, 
kadar končni ukrepi odstopajo od teh 
mnenj, pripravijo podrobno obrazložitev 
razlogov za odstopanje. 
2d. Kadar država članica želi spremeniti 
sprejete ukrepe, se uporabljajo odstavki 2 
do 2c.
2e. Komisija sprejme smernice, s katerimi 
opredeli podrobnosti postopka, ki se 
uporablja pri izvajanju odstavkov 2a do 
2c, in s tem zagotovi, da so sprejeti ukrepi 
povezani in usklajeni na regionalni ravni 
in v skladu z uveljavljenimi večletnimi 
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načrti. Te smernice lahko tudi 
opredeljujejo ali vzpostavljajo upravne 
okvire, na primer regionalne delovne 
skupine za ribištvo, da bi se tako v praksi 
organiziralo sodelovanje med državami 
članicami, zlasti za spodbujanje in 
olajševanje sprejemanja ukrepov v 
državah članicah.
2f. Države članice s skupnim ribištvom 
lahko sodelujejo, da se dogovorijo o 
skupnih ukrepih in jih izvajajo v okviru 
dolgoročnih načrtov upravljanja, sprejetih 
pred letom 2014, skladno s postopkom iz 
člena 25.
2g. Za ribištvo, ki se v celoti izvaja v 
vodah pod suverenostjo in jurisdikcijo 
posamezne države članice, zadevna država 
članica oblikuje enega ali več 
soupravljavskih odborov z vsemi 
ustreznimi zainteresiranimi stranmi, s 
katerimi se posvetuje glede ukrepov, ki se 
sprejemajo. Če država članica namerava 
ravnati kakor koli drugače od mnenja, ki 
ga prejme od omenjenega odbora, objavi 
oceno, v kateri natančno navede razloge 
za takšno ravnanje.

Or. en

Predlog spremembe 37
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 1687

Predlog uredbe
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uradno obveščanje o ohranitvenih ukrepih 
držav članic

Uradno obveščanje o ohranitvenih ukrepih 
držav članic

Države članice, ki sprejmejo ohranitvene 
ukrepe v skladu s členom 17(1), o teh 
ukrepih uradno obvestijo Komisijo, druge 
zainteresirane države članice in ustrezne 

Države članice, ki sprejmejo ohranitvene 
ukrepe v skladu s členom 17(1), te ukrepe 
objavijo in o njih uradno obvestijo 
Komisijo, druge zainteresirane države 
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svetovalne svete. članice in ustrezne svetovalne svete.

Or. en

Predlog spremembe 38
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 130, 1681, 1692, 1693, 
1694, 1698, 1700, odstavka 3 in 4, prvi pododstavek

Predlog uredbe
Člen 19

Ocenjevanje Ocenjevanje
Komisija lahko kadar koli oceni 
združljivost in učinkovitost ohranitvenih 
ukrepov, ki jih države članice sprejmejo v 
skladu s členom 17(1).

1. Komisija lahko kadar koli oceni 
združljivost in učinkovitost ohranitvenih 
ukrepov, ki jih države članice sprejmejo v 
skladu s členom 17, ter v vsakem primeru 
oceni ta vprašanja in on njih poroča 
najmanj vsaka 3 leta ali kakor morda 
zahteva ustrezen večletni načrt. Ta ocena 
temelji na najboljšem razpoložljivem 
znanstvenem mnenju..
Države članice v skladu z Direktivo 
2007/2/ES Komisiji za opravljanje njenih 
nalog pri izvajanju skupne ribiške politike 
zagotovijo dostop do pripravljenega 
gradiva in uporabljenih podatkov v zvezi z 
oblikovanjem in uvedbo nacionalnih 
ohranitvenih ukrepov v skladu s členom 
19 ter pravice za uporabo tega gradiva in 
podatkov.
V zvezi z dostopom do okoljskih 
informacij se uporabljajo Direktiva 
2003/4/ES ter uredbi 1049/2001/ES in 
1367/2006/ES.

Or. en

Predlog spremembe 39
v imenu skupin S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 1687, 1752
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Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija objavi vse ocene, opravljene 
v skladu s tem členom, in poskrbi, da so te 
informacije javno dostopne, tako da jih 
objavi na ustreznih spletnih mestih ali do 
njih zagotovi neposredno povezavo. Kar 
zadeva dostop do okoljskih informacij, se 
uporabljata uredbi 1049/2001/ES in 
1367/2006/ES.
Vsaka fizična ali pravna oseba,
(a) na katero vpliva ali utegne vplivati ta 
odločitev, ali
(b) ki ima ustrezen interes v zvezi s to 
odločitvijo, je upravičena, da zaprosi za 
notranjo revizijo odločitve Komisije.
Zahtevo je treba oddati pisno in 
najpozneje v šestih tednih po opravljeni 
oceni. Zahteva vsebuje razloge za revizijo.
2b. Komisija upošteva vsako zahtevo, 
razen če je očitno neutemeljena. Komisija 
svoje razloge poda v pisnem odgovoru čim 
prej, najkasneje pa štiri tedne po prejetju 
zahtevka.
2c. Če Komisija kljub potrebni skrbnosti 
ne more ravnati v skladu z odstavkom, 
fizično ali pravno osebo, ki je vložila 
zahtevo, čim prej ali najkasneje v roku, ki 
je določen v navedenem odstavku, obvesti 
o razlogih za neukrepanje in o tem, kdaj 
namerava ukrepati.
V vsakem primeru Komisija ukrepa v 
osmih tednih od prejema zahteve.
2d. Interes vsake nevladne organizacije, ki 
spodbuja varstvo okolja ali ekonomske ali 
socialne interese ribičev ter izpolnjuje 
zahteve iz člena 4d, zadostuje za namene 
odstavka 2 (novo a)(b).

Or. en
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Predlog spremembe 40
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 131, 1705, 1706, 1708, 
1709, 1710, 1711, 1716, 1718, 1720, 1722, 1723, 1725, 1726, 1727

Predlog uredbe
Člen 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Privzeti ohranitveni ukrepi, sprejeti v 
okviru večletnih načrtov

Privzeti ohranitveni ukrepi, sprejeti v 
okviru večletnih načrtov

1. Komisija je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, da bi določila ohranitvene ukrepe za 
ribolovna območja, vključena v večletni 
načrt, če države članice, ki so pooblaščene 
za sprejemanje ukrepov v skladu s 
členom 17, Komisije o teh ukrepih uradno 
ne obvestijo v treh mesecih od datuma
začetka veljavnosti večletnega načrta.

1. Komisija je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, da bi določila ohranitvene ukrepe za 
ribištva, vključena v večletni načrt, če 
države članice, ki so pooblaščene za 
sprejemanje ukrepov v skladu s členom 17, 
Komisije o teh ukrepih uradno ne obvestijo 
v roku, predpisanem v večletnem načrtu, 
ali, če to ni mogoče, v šestih mesecih od 
datuma začetka veljavnosti večletnega 
načrta.

2. Komisija je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov za določitev ohranitvenih ukrepov 
za ribolovna območja, vključena v večletni 
načrt, če:

2. Če Komisija meni, da:

(a) se šteje, da ukrepi države članice na 
podlagi ocene, izvedene v skladu s 
členom 19, niso skladni s cilji večletnega 
načrta , ali

(a) ukrepi države članice na podlagi ocene, 
izvedene v skladu s členom 19, niso 
skladni s cilji večletnega načrta, ali

(b) se šteje, da ukrepi države članice na 
podlagi ocene, izvedene v skladu s 
členom 19, ne izpolnjujejo učinkovito 
ciljev in merljivih ciljev iz večletnih 
načrtov, ali

(b) ukrepi države članice na podlagi ocene, 
izvedene v skladu s členom 19, ne 
izpolnjujejo učinkovito ciljev in merljivih 
ciljev iz večletnih načrtov, ali

(c) se sprožijo zaščitni ukrepi, določeni v 
skladu s členom 11(i).

(c) se sprožijo zaščitni ukrepi, določeni v 
skladu s členom 11(i),

državi članici sporoči svoje stališče v zvezi 
z ukrepi in navede razloge, na podlagi 
katerih meni, da ukrepi niso skladni z 
večletnim načrtom, ne izpolnjujejo ciljev 
oziroma merljivih ciljev ali sprožajo 
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zaščitne ukrepe, določene v skladu s 
členom 11(i).
2a. Če Komisija poda mnenje v skladu z 
odstavkom 2, zadevna država članica v 
treh mesecih spremeni svoje ukrepe tako, 
da so združljivi s cilji večletnega načrta in 
omogočajo izpolnjevanje teh ciljev.
2b. Če država članica ne spremeni svojih 
ukrepov v skladu z odstavkom 2a, je 
Komisija v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, da bi določila ohranitvene ukrepe 
za ribiške dejavnosti, vključene v večletni 
načrt. 

3. Cilj ohranitvenih ukrepov, ki jih sprejme 
Komisija, je zagotoviti, da so cilji in 
merljivi cilji iz večletnega načrta 
izpolnjeni. Ko Komisija sprejme delegirani 
akt, ukrepi države članice prenehajo veljati.

3. Cilj ohranitvenih ukrepov, ki jih sprejme 
Komisija, je zagotoviti, da so cilji in 
merljivi cilji iz večletnega načrta 
izpolnjeni. Ko Komisija sprejme delegirani 
akt, ukrepi države članice prenehajo veljati.

3a. Komisija se pred sprejetjem 
delegiranih aktov v skladu s členom 55 
posvetuje z ustreznimi svetovalnimi sveti 
in ICES in/ali Znanstvenim, tehničnim in 
gospodarskim odborom za ribištvo o 
osnutku ukrepov, ki ga spremlja 
obrazložitveni memorandum.

Or. en

Predlog spremembe 41
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 133, 134, 135, 136, 137, 
138, 1627, 1628, 1642, 1735, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1753, 1759, odstavka 1 in 
2

Predlog uredbe
Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tehnični ukrepi Tehnični ukrepi

Države članice so lahko pooblaščene, da v 
okviru tehničnih ukrepov, določenem v 
skladu s členom 14, sprejmejo ukrepe v 

1. Države članice so pooblaščene, da v 
okviru tehničnih ukrepov, določenem v 
skladu s členom 14, sprejmejo ukrepe v 
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skladu z navedenim okvirom, ki določajo 
tehnične ukrepe, ki veljajo za plovila, ki 
plujejo pod njihovo zastavo, v zvezi s 
staleži v njihovih vodah, za katere so jim 
bile dodeljene ribolovne možnosti. Države 
članice zagotovijo, da so tehnični ukrepi:

skladu z navedenim okvirom, ki določajo 
tehnične ukrepe, ki veljajo za plovila, ki 
plujejo pod njihovo zastavo, v zvezi s 
staleži v vodah Unije, za katere so jim bile 
dodeljene ribolovne možnosti. Države 
članice zagotovijo, da so tehnični ukrepi:

(a) skladni s cilji iz členov 2 in 3, (a) skladni s cilji iz členov 2 in 3,
(b) skladni s cilji v okviru ukrepov, 
sprejetih v skladu s členom 14;

(b) skladni s cilji v okviru ukrepov, 
sprejetih v skladu s členom 14;

(c) učinkovito izpolnjujejo cilje v okviru 
ukrepov, sprejetih v skladu s členom 14, ter

(c) učinkovito izpolnjujejo cilje v okviru 
ukrepov, sprejetih v skladu s členom 14, ter

(d) so enako strogi kot obstoječi ukrepi iz 
zakonodaje Unije.

(d) so enako strogi kot obstoječi ukrepi iz 
zakonodaje Unije in niso v nasprotju z 
njimi.  

1a. Države članice medsebojno sodelujejo, 
da zagotovijo sprejetje skladnih ukrepov, 
ki bodo izpolnjevali cilje, določene z okviri 
za tehnične ukrepe, ter te ukrepe 
medsebojno usklajujejo. Kadar je to 
praktično in ustrezno, bodo države članice 
v ta namen uporabljale obstoječe 
strukture in mehanizme institucionalnega 
regionalnega sodelovanja, tudi tiste, ki 
obstajajo po konvencijah o regionalnih 
morjih, ki se nanašajo na ustrezno 
področje ali ribištvo.
1b. Države članice se posvetujejo z 
ustreznimi svetovalnimi sveti in ICES 
in/ali Znanstvenim, tehničnim in 
gospodarskim odborom za ribištvo o 
osnutku ukrepov, ki mu je priložen 
obrazložitveni memorandum. O teh 
osnutkih se istočasno obvestijo tudi 
Komisija in druge države članice, ki si 
delijo ribištvo. Države članice si 
vsestransko prizadevajo, da v posvetovanje 
v zgodnji fazi in na pregleden način 
vključijo druge ustrezne zainteresirane 
strani zadevnega ribištva, da se tako med 
pripravo predvidenih ukrepov opredelijo 
pogledi in predlogi vseh zadevnih strani.
1c. Države članice upoštevajo mnenja 
ustreznih svetovalnih svetov, ICES in/ali 
Znanstvenega, tehničnega in 
gospodarskega odbora za ribištvo ter,
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kadar končni ukrepi odstopajo od teh 
mnenj, pripravijo podrobno obrazložitev 
razlogov za odstopanje.
1d. Kadar države članice želijo spremeniti 
sprejete ukrepe, se uporabljajo odstavki 
1a do 1c.
1e. Komisija sprejme smernice, s katerimi 
opredeli podrobnosti postopka, ki se 
uporablja pri izvajanju odstavkov 1a do 
1c, in s tem zagotovi, da so sprejeti ukrepi 
povezani in usklajeni na regionalni ravni 
in v skladu z uveljavljenim okvirom 
tehničnih ukrepov. Te smernice lahko 
tudi opredeljujejo ali vzpostavljajo 
upravne okvire, na primer regionalne 
delovne skupine za ribištvo, da bi se tako v 
praksi organiziralo sodelovanje med 
državami članicami, zlasti za spodbujanje 
in olajševanje sprejemanja ukrepov v 
državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe 42
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 139, 1759, drugi 
pododstavek

Predlog uredbe
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uradno obveščanje o tehničnih ukrepih 
držav članic

Uradno obveščanje o tehničnih ukrepih 
držav članic

Države članice, ki sprejmejo tehnične 
ukrepe v skladu s členom 21, o teh ukrepih
uradno obvestijo Komisijo, druge 
zainteresirane države članice in ustrezne 
svetovalne svete.

Države članice, ki sprejmejo tehnične 
ukrepe v skladu s členom 21, te ukrepe 
objavijo in o njih uradno obvestijo 
Komisijo, druge zainteresirane države 
članice in ustrezne svetovalne svete.

Or. en
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Predlog spremembe 43
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 140, 1755, 1756, 1758, 
1759, odstavka 3 in 4, prvi pododstavek

Predlog uredbe
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ocenjevanje Ocenjevanje
Komisija lahko kadar koli oceni 
združljivost in učinkovitost tehničnih 
ukrepov, ki jih države članice sprejmejo v 
skladu s členom 21.

1. Komisija lahko kadar koli oceni 
združljivost in učinkovitost tehničnih 
ukrepov, ki jih države članice sprejmejo v 
skladu s členom 21, ter v vsakem primeru 
oceni ta vprašanja in o njih poroča 
najmanj vsaka 3 leta ali kakor morda 
zahteva ustrezen okvir tehničnih ukrepov.

1a. Države članice v skladu z Direktivo 
2007/2/ES Komisiji za opravljanje njenih 
nalog pri izvajanju skupne ribiške politike 
zagotovijo dostop do pripravljenega 
gradiva in uporabljenih podatkov v zvezi z 
oblikovanjem in uvedbo nacionalnih 
ohranitvenih ukrepov v skladu s členom 
19 ter pravice za uporabo tega gradiva in 
podatkov.
V zvezi z dostopom do okoljskih 
informacij se uporabljajo Direktiva 
2003/4/ES ter uredbi 1049/2001/ES in 
1367/2006/ES.

Or. en

Predlog spremembe 44
v imenu skupin S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 1687, 1752

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Komisija objavi vse ocene, opravljene 
v skladu s tem členom, in poskrbi, da so te 
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informacije javno dostopne, tako da jih 
objavi na ustreznih spletnih mestih ali do 
njih zagotovi neposredno povezavo. Kar 
zadeva dostop do okoljskih informacij, se 
uporabljata uredbi 1049/2001/ES in 
1367/2006/ES.
1c. Vsaka fizična ali pravna oseba,
(a) na katero vpliva ali utegne vplivati ta 
odločitev, ali
(b) ki ima ustrezen interes v zvezi s to 
odločitvijo,
je upravičena, da zaprosi za notranjo 
revizijo odločitve Komisije.
Zahtevo je treba oddati pisno in 
najpozneje v šestih tednih po opravljeni 
oceni. Zahteva vsebuje razloge za revizijo.
1d. Komisija upošteva vsako zahtevo, 
razen če je očitno neutemeljena. Komisija 
svoje razloge poda v pisnem odgovoru čim 
prej, najkasneje pa štiri tedne po prejetju 
zahtevka.
1e. Če Komisija kljub potrebni skrbnosti 
ne more ravnati v skladu z odstavkom, 
fizično ali pravno osebo, ki je vložila 
zahtevo, čim prej ali najkasneje v roku, ki 
je določen v navedenem odstavku, obvesti 
o razlogih za neukrepanje in o tem, kdaj 
namerava ukrepati.
V vsakem primeru Komisija ukrepa v 
osmih tednih od prejema zahteve.
1f. Interes vsake nevladne organizacije, ki 
spodbuja varstvo okolja ali ekonomske ali 
socialne interese ribičev ter izpolnjuje 
zahteve iz člena 4d, zadostuje za namene 
odstavka 2 (novo a)(b).

Or. en

Predlog spremembe 45
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 141, 1764, 1767, 1769, 
1772, 1774, 1775, 1776, 1777



AM\921904SL.doc 45/88 PE500.589v02-00

SL

Predlog uredbe
Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Privzeti ukrepi, sprejeti na podlagi okvira 
tehničnih ukrepov

Privzeti ukrepi, sprejeti na podlagi okvira 
tehničnih ukrepov

1. Komisija je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, 
da bi določila tehnične ukrepe, vključene v 
okvir tehničnih ukrepov, če države članice, 
ki so pooblaščene za sprejemanje ukrepov 
v skladu s členom 21, Komisije o teh 
ukrepih uradno ne obvestijo v treh mesecih 
od datuma začetka veljavnosti okvira 
tehničnih ukrepov.

1. Komisija je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, 
da bi določila tehnične ukrepe, vključene v 
okvir tehničnih ukrepov, če države članice, 
ki so pooblaščene za sprejemanje ukrepov 
v skladu s členom 21, Komisije o teh 
ukrepih uradno ne obvestijo v roku, 
določenem v okviru tehničnih ukrepov, 
ali, če to ni mogoče, v šestih mesecih od 
datuma začetka veljavnosti okvira 
tehničnih ukrepov.

2. Komisija je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, da bi določila tehnične ukrepe, če 
se šteje, da ukrepi države članice na 
podlagi ocene, izvedene v skladu s 
členom 23:

2. Če Komisija meni, da ukrepi države 
članice:

(a) niso skladni s cilji iz okvira tehničnih 
ukrepov ali

(a) niso skladni s cilji iz okvira tehničnih 
ukrepov ali

(b) ne izpolnjujejo učinkovito ciljev iz 
okvira tehničnih ukrepov. 

(b) ne izpolnjujejo učinkovito ciljev iz 
okvira tehničnih ukrepov, 
državi članici sporoči svoje stališče v zvezi 
z ukrepi in navede razloge, na podlagi 
katerih meni, da ukrepi niso skladni s cilji 
iz okvira tehničnih ukrepov ali jih ne 
izpolnjujejo.
2a. Če Komisija poda mnenje v skladu z 
odstavkom 2, zadevna država članica v 
treh mesecih spremeni svoje ukrepe tako, 
da so združljivi s cilji okvira tehničnih 
ukrepov in omogočajo izpolnjevanje teh 
ciljev.
2b. Če država članica ne spremeni svojih 
ukrepov v skladu z odstavkom 2a, je 
Komisija v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, da bi določila tehnične ukrepe iz 
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okvira tehničnih ukrepov.
3. Cilj tehničnih ukrepov, ki jih sprejme 
Komisija, je zagotoviti, da so cilji iz okvira 
tehničnih ukrepov izpolnjeni. Ko Komisija 
sprejme delegirani akt, ukrepi države 
članice prenehajo veljati.

3. Cilj tehničnih ukrepov, ki jih sprejme 
Komisija, je zagotoviti, da so cilji iz okvira
tehničnih ukrepov izpolnjeni. Ko Komisija 
sprejme delegirani akt, ukrepi države 
članice prenehajo veljati.

4a. Komisija se pred sprejetjem 
delegiranih aktov v skladu s členom 55 
posvetuje z ustreznimi svetovalnimi sveti, 
ICES in/ali Znanstvenim, tehničnim in 
gospodarskim odborom za ribištvo o 
osnutku ukrepov, ki ga spremlja 
obrazložitveni memorandum.

Or. en

Predlog spremembe 46
v imenu skupin S&D, ALDE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 1790, 1791

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica lahko sprejme 
nediskriminatorne ukrepe za ohranjanje in 
upravljanje staležev rib ter zmanjšanje 
vpliva ribolova na ohranjanje morskega 
ekosistema znotraj 12 navtičnih milj od 
njenih temeljnih črt, če Unija ne sprejme 
ohranitvenih ukrepov in ukrepov 
upravljanja posebej za to območje. Ukrepi 
držav članic so v skladu s cilji iz členov 2 
in 3 ter so enako strogi kot ukrepi iz 
obstoječe zakonodaje Unije.

1. Država članica lahko sprejme 
nediskriminatorne ukrepe za ohranjanje in 
upravljanje staležev rib in doseganje ciljev 
v zvezi z drugimi živimi vodnimi viri ter za 
vzdrževanje ali izboljšanje stanja 
ohranjenosti morskega ekosistema znotraj 
12 navtičnih milj od njenih temeljnih črt, 
če Unija ne sprejme ohranitvenih ukrepov 
in ukrepov upravljanja posebej za to 
območje ali ukrepov, ki posebej 
obravnavajo težavo zadevne države 
članice. Ukrepi držav članic so v skladu s 
cilji iz členov 2 in 3 ter so enako strogi kot 
ukrepi iz obstoječe zakonodaje Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 47
v imenu skupin S&D, Verts/ALE, ECR
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 142, 143, 144, 1803, 1807, 
1816, 1817, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1832, 1833, 
1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1840, 1841, 1842, 1839, 1867, 1866

Predlog uredbe
Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vzpostavitev sistemov prenosljivih
ribolovnih koncesij

Vzpostavitev sistemov ribolovnih koncesij

1. Vsaka država članica najpozneje do
31. decembra 2013 vzpostavi sistem 
prenosljivih ribolovnih koncesij za

1. Vsaka država članica najpozneje do
31. decembra 2015 vzpostavi sistem 
ribolovnih koncesij za vsa ribiška plovila 
skupne dolžine 12 metrov ali več, ki lovijo 
staleže rib, za katere so ribolovne 
možnosti Unije dodeljene v skladu s 
členom 16. Države članice prihranijo 
dovolj ribolovnih koncesij za plovila, 
krajša od 12 metrov.

(a) vsa ribiška plovila skupne dolžine 
12 metrov ali več in 
(b) vsa ribiška plovila skupne dolžine 
manj kot 12 metrov, ki lovijo z vlečnim 
orodjem. 
2. Države članice lahko sistem 
prenosljivih ribolovnih koncesij
uporabljajo tudi za ribiška plovila skupne 
dolžine manj kot 12 metrov, ki namesto 
vlečnega orodja uporabljajo druge vrste 
orodij, in o tem obvestijo Komisijo.

2. Vzpostavitev nacionalnega sistema
ribolovnih koncesij in njegovo izvajanje 
na ravni posameznih ribištev potekata v 
skladu z odprtim, vključujočim in 
preglednim postopkom.

Or. en

Predlog spremembe 48
v imenu skupin S&D, Verts/ALE, ECR
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 146, 147, 150, 151, 152, 
155, 164, 1858, 1860, 1863, 1865, 1871, 1877, 1876, 1879, 1882, 1941, 1883, 1891, 1892, 
1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1884, 1889, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1937, 1940, 
1942, 1943, 1944, 1945, 2018, 2023
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Predlog uredbe
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodelitev prenosljivih ribolovnih koncesij Dodelitev ribolovnih koncesij
1. Prenosljiva ribolovna koncesija določa 
pravico do uporabe posameznih ribolovnih 
možnosti, dodeljenih v skladu s 
členom 29(1).

1. Ribolovna koncesija določa pravico do 
uporabe določenega dela posameznih 
ribolovnih možnosti, dodeljenih državi 
članici.

2. Na podlagi preglednih meril vsaka 
država članica dodeli prenosljive ribolovne 
koncesije za posamezni stalež ali skupino 
staležev, kateri se ribolovne možnosti 
dodelijo v skladu s členom 16, pri čemer 
so izključene ribolovne možnosti, 
pridobljene v okviru sporazumov o 
trajnostnem ribolovu.

2. Na podlagi pravičnih in preglednih
socialnih in okoljskih meril vsaka država 
članica dodeli ribolovne koncesije za 
posamezni stalež ali skupino staležev v 
vodah Unije, kateri se ribolovne možnosti 
dodelijo v skladu s členom 16.

3. Države članice pri dodelitvi prenosljivih
ribolovnih koncesij, ki se nanašajo na 
mešani ribolov, upoštevajo sestavo 
verjetnega ulova plovil, ki izvajajo tak 
ribolov.

3. Države članice pri dodelitvi ribolovnih 
koncesij, ki se nanašajo na mešani ribolov, 
upoštevajo sestavo verjetnega ulova plovil, 
ki izvajajo tak ribolov.

4. Država članica lahko prenosljive
ribolovne koncesije dodeli lastniku 
ribiškega plovila, ki pluje pod zastavo 
zadevne države članice, ali pravni ali 
fizični osebi za namene uporabe na takem 
plovilu. Prenosljive ribolovne koncesije se 
lahko združijo za skupno upravljanje s 
strani pravnih ali fizičnih oseb ali priznanih 
organizacij proizvajalcev. Države članice 
lahko na podlagi preglednih in objektivnih 
meril omejijo upravičenost do prejemanja
prenosljivih ribolovnih koncesij.

4. Država članica lahko ribolovne 
koncesije dodeli lastniku ribiškega plovila, 
ki pluje pod zastavo zadevne države 
članice, ali pravni ali fizični osebi za 
namene uporabe na takem plovilu.
Koncesije se lahko združijo za skupno 
upravljanje s strani pravnih ali fizičnih 
oseb ali priznanih organizacij 
proizvajalcev. Države članice lahko na 
podlagi preglednih in objektivnih meril 
omejijo upravičenost do prejemanja 
ribolovnih koncesij.

4a. Pri dodeljevanju ribolovnih koncesij 
uporabljajo države članice pregledna in 
objektivna socialna in okoljska merila, kot 
so vpliv ribištva na okolje, zgodovina 
upoštevanja predpisov in prispevek k 
lokalnemu gospodarstvu. Uporabljajo se 
lahko tudi druga merila, na primer 
zgodovinska raven ulova. Države članice 
morajo v okviru ribolovnih možnosti, ki so 
jim bile dodeljene, tudi spodbujati ribiška 
plovila, ki uporabljajo selektivno 



AM\921904SL.doc 49/88 PE500.589v02-00

SL

ribolovno orodje, s katerim se odpravi 
naključni prilov, ali ribolovne tehnike z 
manjšim vplivom na okolje, med drugim z 
manjšo porabo energije ali manjšo škodo 
za habitate.

5. Države članice lahko obdobje
veljavnosti prenosljivih ribolovnih 
koncesij za namene ponovne dodelitve 
koncesij omejijo na najmanj 15 let. Če 
države članice obdobja veljavnosti 
prenosljivih ribolovnih koncesij ne 
omejijo, lahko koncesije prekličejo z 
obvestilom najmanj 15 let vnaprej. 

5. Države članice ribolovne koncesije 
dodelijo za obdobje največ 12 let.

6. Če se ugotovi hujša kršitev, ki jo zagreši 
imetnik koncesije, lahko države članice
prenosljive ribolovne koncesije prekličejo 
z obvestilom v krajšem obdobju. Takšni 
preklici so v celoti skladni s skupno ribiško 
politiko, načelom sorazmernosti in začnejo 
po potrebi takoj veljati.

6. Če se ugotovi hujša kršitev, ki jo zagreši 
imetnik koncesije, lahko države članice 
ribolovne koncesije prekličejo z 
obvestilom v krajšem obdobju. Takšni 
preklici so v celoti skladni s skupno ribiško 
politiko, načelom sorazmernosti in začnejo 
po potrebi takoj veljati.

6a. Države članice lahko prostovoljno 
uvedejo prenosljive ribolovne koncesije in, 
če uvedejo tak sistem, omejijo čas njihove 
veljavnosti. Takšni sistemi se pod 
nobenimi pogoji ne uporabljajo zunaj 
voda Unije.

7. Ne glede na odstavka 5 in 6 lahko 
države članice prekličejo prenosljive
ribolovne koncesije, ki se na ribiškem 
plovilu ne uporabljajo tri zaporedna leta.

7. Ne glede na odstavka 5 in 6 lahko 
države članice prekličejo ribolovne 
koncesije, ki se na ribiškem plovilu ne 
uporabljajo tri zaporedna leta.

7a. Države članice obvestijo Evropsko 
komisijo o izbrani metodi dodeljevanja.

Or. en

Predlog spremembe 49
v imenu skupin S&D, Verts/ALE, ECR
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 159, 160, 161, 1915, 1916, 
1917, 1918, 1919, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 
1934, 1935, 1936, 1938, 1939, 1947, 1948
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Predlog uredbe
Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodelitev posameznih ribolovnih možnosti Dodelitev posameznih ribolovnih možnosti
1. Države članice dodelijo posamezne 
ribolovne možnosti imetnikom prenosljivih
ribolovnih koncesij iz člena 28 na podlagi 
ribolovnih možnosti, dodeljenih državam 
članicam ali določenih v načrtih 
upravljanja, ki jih sprejmejo države
članice v skladu členom 19 Uredbe (ES) 
št. 1967/2006.

1. Države članice dodelijo posamezne 
ribolovne možnosti imetnikom ribolovnih 
koncesij iz člena 28 na podlagi ribolovnih 
možnosti, dodeljenih državam članicam. 
Države članice lahko svobodno določijo 
časovno obdobje, za trajanje katerega se 
dodelijo ribolovne možnosti, ter pogostost 
dodeljevanja.

2. Države članice določijo ribolovne 
možnosti, ki jih je mogoče na podlagi 
najboljšega razpoložljivega znanstvenega 
mnenja dodeliti ribiškim plovilom, ki 
plujejo pod njihovo zastavo, za vrste, za 
katere Svet ribolovnih možnosti še ni 
določil.

2. Države članice določijo ribolovne 
možnosti, ki jih je mogoče na podlagi 
najboljšega razpoložljivega znanstvenega 
mnenja dodeliti ribiškim plovilom, ki 
plujejo pod njihovo zastavo, za vrste, za 
katere Svet ribolovnih možnosti še ni 
določil.

3. Ribiška plovila izvajajo ribolovne 
dejavnosti le, kadar imajo na voljo dovolj 
posameznih ribolovnih možnosti, ki 
zajamejo ves njihov morebitni ulov.

3. Ribiška plovila izvajajo ribolovne 
dejavnosti le, kadar imajo na voljo dovolj 
posameznih ribolovnih možnosti, ki 
zajamejo ves njihov morebitni ulov.

4. Države članice lahko pridržijo do 5 % 
ribolovnih možnosti. Poleg tega določijo 
cilje in pregledna merila za dodelitev 
pridržanih ribolovnih možnosti. Te 
ribolovne možnosti se lahko dodelijo le 
upravičenim imetnikom prenosljivih
ribolovnih koncesij, kot je določeno v 
členu 28(4).

4. Države članice lahko pridržijo do 5 % 
ribolovnih možnosti. Poleg tega določijo 
cilje in pregledna merila za dodelitev 
pridržanih ribolovnih možnosti. Te 
ribolovne možnosti se lahko dodelijo le 
upravičenim imetnikom ribolovnih 
koncesij, kot je določeno v členu 28(4).

5. Pri dodelitvi prenosljivih ribolovnih 
koncesij v skladu s členom 28 in pri 
dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu z 
odstavkom 1 tega člena lahko država 
članica v okviru ribolovnih možnosti, 
dodeljenih tej državi članici, zagotovi 
spodbude za ribiška plovila, ki uporabljajo 
selektivno ribolovno orodje, s katerim se 
odpravlja naključni prilov.

5. Pri dodelitvi prenosljivih ribolovnih 
koncesij v skladu s členom 28 in pri 
dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu z 
odstavkom 1 tega člena lahko država 
članica v okviru ribolovnih možnosti, 
dodeljenih tej državi članici, zagotovi 
spodbude za ribiška plovila, ki uporabljajo 
selektivno ribolovno orodje, s katerim se 
odpravlja naključni prilov.

6. Države članice lahko določijo 
pristojbine za uporabo posameznih 
ribolovnih možnosti, da se prispeva k 

6. Države članice lahko določijo 
pristojbine za uporabo posameznih 
ribolovnih možnosti, da se prispeva k 
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stroškom, povezanim z upravljanjem 
ribištva.

stroškom, povezanim z upravljanjem 
ribištva.

Or. en

Predlog spremembe 50
v imenu skupin S&D, Verts/ALE, ECR
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 163, 1956, 1957, 1958, 
1959, 1961, 1962, 1963

Predlog uredbe
Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Register prenosljivih ribolovnih koncesij
in posameznih ribolovnih možnosti

Register ribolovnih koncesij

Države članice oblikujejo in vodijo register
prenosljivih ribolovnih koncesij in 
posameznih ribolovnih možnosti.

Države članice oblikujejo in vodijo register 
ribolovnih koncesij in posameznih 
ribolovnih možnosti, vključno s 
prenosljivimi ribolovnimi koncesijami, 
kadar je to ustrezno. Register je javno 
dostopen in vključen v register ribiškega 
ladjevja Unije.

Or. en

Predlog spremembe 51
v imenu skupin S&D, Verts/ALE, ECR
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 1964, 1965, 1966, 1967, 
1968, 1969, 1970, 1972, 1978

Predlog uredbe
Člen 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prenos prenosljivih ribolovnih koncesij črtano
1. Prenosljive ribolovne koncesije se 
lahko znotraj države članice v celoti ali 
delno prenesejo med upravičenimi 
imetniki koncesij.
2. Država članica lahko dovoli prenos 
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prenosljivih ribolovnih koncesij v druge 
države članice ali iz njih.
3. Države članice lahko urejajo 
prenosljive ribolovne koncesije z 
določitvijo pogojev za njihov prenos na 
podlagi preglednih in objektivnih meril 

Or. en

Predlog spremembe 52
v imenu skupin S&D, Verts/ALE, ECR
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 1995, 1996, 1997, 1998, 
1999, 2000, 2001, 2002, 2004

Predlog uredbe
Člen 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zakup posameznih ribolovnih možnosti črtano
1. Posamezne ribolovne možnosti je 
mogoče znotraj države članice v celoti ali 
delno zakupiti.
2. Država članica lahko dovoli, da se 
posamezne ribolovne možnosti zakupijo 
od drugih držav članic ali da jih druge 
države članice zakupijo od nje. 

Or. en

Predlog spremembe 53
v imenu skupin S&D, Verts/ALE, ECR
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 2015, 2016, 2017

Predlog uredbe
Člen 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodelitev ribolovnih možnosti, za katere 
sistem prenosljivih ribolovnih koncesij ne 

velja

Dodelitev ribolovnih možnosti, za katere 
sistem ribolovnih koncesij ne velja

1. Vsaka država članica določi, kako se 1. Vsaka država članica določi, kako se 
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ribolovne možnosti, ki so ji dodeljene v 
skladu s členom 16 in za katere sistem
prenosljivih ribolovnih koncesij ne velja, 
lahko dodelijo plovilom, ki plujejo pod 
njeno zastavo. O metodi dodelitve obvesti 
Komisijo.

ribolovne možnosti, ki so ji dodeljene v 
skladu s členom 16 in za katere sistem 
ribolovnih koncesij ne velja, lahko dodelijo 
plovilom, ki plujejo pod njeno zastavo, v 
skladu s členom 28(4a(novo)). O metodi 
dodelitve obvesti Komisijo.

Or. en

Predlog spremembe 54
v imenu skupin S&D in Verts/ALE
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 177, 1797, 2020, 2024

Predlog uredbe
Člen 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 33a
Posebna prehodna pravila za 

Sredozemsko morje; uvedba sistema 
teritorialnih enot upravljanja

1. Države članice lahko vzpostavijo sistem 
teritorialnih enot upravljanja. V takih 
primerih označijo območja v svojih 
teritorialnih vodah, v katerih dejavnost 
opravljajo njihova ribiška plovila, in za 
vsako tako območje določijo, katera 
plovila imajo dovoljenje za opravljanje 
dejavnosti. Pri opredeljevanju svojih 
ribolovnih območij države članice določijo 
tako prostorske razsežnosti celotnega 
ribolovnega območja kot tudi razporeditev 
vseh zaščitenih ribolovnih območij ter si 
prizadevajo ohraniti koristi učinkov 
prelivanja iz zaščitenih ribolovnih 
območij za upravičene imetnike.
2. Države članice, ki sprejmejo teritorialne 
enote upravljanja, o tem obvestijo 
Komisijo.
3. Neprenosljivi delež teritorialnih enot 
upravljanja, ki so izražene kot prostorsko 
omejene pravice uporabe, posamezne 
omejitve ulova ali posamezne omejitve 
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napora ali kakršna koli kombinacija le-
teh, se dodeli vsakemu upravičenemu 
imetniku v okviru sistema teritorialnih 
enot upravljanja, v skladu s pogoji za 
upravičenost in drugimi merili, 
določenimi v skladu s členi 27, 28 in 28a.
4. Države članice s priobalnimi vodami v 
Sredozemskem morju najkasneje do leta 
2015 vzpostavijo teritorialne enote 
upravljanja za sredozemsko ribištvo. 
5. Uvedbo in izvajanje teritorialnih enot 
upravljanja finančno podpira Unija. 
Unija tudi sprejme ukrepe za zmanjšanje 
morebitnih negativnih socialnih in 
gospodarskih posledic teritorialnih enot 
upravljanja.

Or. en

Predlog spremembe 55
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 178, 179, 2026, 2028, 
2030, 2031, 2039, 2040, 2042, 2045, 2056, 2057

Predlog uredbe
Člen 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prilagoditev ribolovne zmogljivosti Prilagoditev ribolovne zmogljivosti
1. Države članice vzpostavijo ukrepe, da 
prilagodijo ribolovno zmogljivost svojega 
ladjevja za doseganje učinkovitega 
ravnovesja med ribolovno zmogljivostjo in 
njihovimi ribolovnimi možnostmi.

1. Države članice po potrebi vzpostavijo 
ukrepe, da prilagodijo ribolovno 
zmogljivost svojega ladjevja in tako 
dosežejo stabilno in dolgotrajno 
ravnovesje med svojo ribolovno 
zmogljivostjo in svojimi ribolovnimi 
možnostmi v skladu s splošnimi cilji, 
določenimi v členu 2.

1a. Da dosežejo cilj iz odstavka 1, države 
članice vsako leto do 30. maja opravijo 
oceno zmogljivosti in posredujejo podatke 
Komisiji. Ocena zmogljivosti zajema 
analizo celotne zmogljivosti flote na 
ribištvo in segmenta flote v času ocene ter 
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njen učinek na staleže in širši morski 
ekosistem. Zajema tudi analizo 
dolgoročne donosnosti ladjevja. Da bi vse 
države članice k tovrstnim ocenam 
pristopale na enak način, se ocene 
opravijo v skladu s smernicami Komisije
za boljšo analizo ravnovesja med 
zmogljivostjo ladjevja in ribolovnimi 
možnostmi, pri tem pa se upošteva tudi 
donosnost ladjevja. Te ocene se objavijo.
1b. Če je iz ocene razvidno neujemanje 
med ribolovno zmogljivostjo in 
ribolovnimi možnostmi države članice, 
država članica v enem letu sprejme 
podroben program, vključno z 
zavezujočim časovnim razporedom, za 
potrebne prilagoditve ribolovne 
zmogljivosti svojega ladjevja v smislu 
števila in značilnosti plovil, da tako doseže 
stabilno in dolgotrajno ravnovesje med 
svojo ribolovno zmogljivostjo in 
ribolovnimi možnostmi. Ta program 
predloži Komisiji, Evropskemu 
parlamentu in drugim državam članicam.
1c. Če država članica ne predloži ocene 
oziroma če mora država članica pripraviti 
program za zmanjševanje zmogljivosti in 
tega ne naredi oziroma če država članica 
programa ne izvede, Unija prekine 
finančno pomoč tej državi članici v okviru 
skupne ribiške politike.
Kot skrajni ukrep in samo če se kateri od 
teh korakov zamuja dve leti ali več, lahko 
Komisija zamrzne ribolovne možnosti 
zadevnih segmentov ladjevja. 

2. Dovoljen ni noben izstop iz ladjevja, ki 
se krije z državno pomočjo v okviru 
Evropskega sklada za ribištvo za 
programsko obdobje 2007–2013, razen v 
primeru predhodnega umika dovoljenja za 
gospodarski ribolov in dovoljenj za 
ribolov.

2. Dovoljen ni noben izstop iz ladjevja, ki 
se krije z državno pomočjo v okviru 
Evropskega sklada za ribištvo za 
programsko obdobje 2007–2013, razen v 
primeru predhodnega umika dovoljenja za 
gospodarski ribolov in dovoljenj za 
ribolov.

3. Ribolovna zmogljivost, ki ustreza 
ribiškim plovilom, umaknjenim z državno 
pomočjo, se ne nadomesti.

3. Ribolovna zmogljivost, ki ustreza 
ribiškim plovilom, umaknjenim z državno 
pomočjo, se ne nadomesti.
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4. Države članice zagotovijo, da ribolovna 
zmogljivost njihovega ladjevja od
1. januarja 2013 nikoli ne presega zgornjih 
meja ribolovne zmogljivosti, določenih v 
skladu s členom 35.

4. Države članice zagotovijo, da ribolovna 
zmogljivost njihovega ladjevja od 
1. januarja 2013 nikoli ne presega zgornjih 
meja ribolovne zmogljivosti, določenih v 
skladu s členom 35.

Or. en

Predlog spremembe 56
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 2066, 2067

Predlog uredbe
Člen 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 34a
Shema vstopa/izstopa

Države članice upravljajo vstopanje v 
svoje flote in izstopanje iz njih tako, da 
vstop nove zmogljivosti v floto brez 
državne pomoči nadomesti predhodni 
umik brez državne pomoči najmanj istega 
obsega zmogljivosti.

Or. en

Predlog spremembe 57
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 2025, 2062, 2063

Predlog uredbe
Člen 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upravljanje ribolovne zmogljivosti Upravljanje ribolovne zmogljivosti

1. Za ladjevje vsake države članice veljajo 
zgornje meje ribolovne zmogljivosti, 
določene v Prilogi II.

1. Za ladjevje vsake države članice strogo
veljajo zgornje meje ribolovne 
zmogljivosti, določene v Prilogi II.

2. Države članice lahko od Komisije 
zahtevajo, da ribiška plovila, za katera 
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velja sistem prenosljivih ribolovnih 
koncesij, vzpostavljen v skladu s 
členom 27, izključi iz zgornjih mej 
ribolovne zmogljivosti iz odstavka 1. V tem 
primeru se zgornje meje ribolovne 
zmogljivosti ponovno izračunajo, pri 
čemer se upoštevajo ribiška plovila, za 
katera sistem prenosljivih ribolovnih 
koncesij ne velja.
3. Komisija je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi s ponovnim izračunom 
zgornjih meja ribolovne zmogljivosti 
ladjevja iz odstavkov 1 in 2.

2. Do 30. decembra leta, ki sledi letu 
začetka veljavnost te uredbe, Komisija 
predloži Evropskemu parlamentu in Svetu 
predlog za spremembo Priloge II te 
uredbe in Uredbe Sveta (EGS) št. 
2930/1986, da se opredeli zmogljivost 
glede na merljive parametre plovila, ki 
lahko vplivajo na njegovo zmožnost za 
ulov rib.
Ta nova opredelitev upošteva socialna in 
gospodarska merila ter prizadevanja držav 
članic za nadzor. V tem predlogu se 
zmogljivost ladjevja vsake države članice 
razčleni na segmente ladjevja, vključno s 
posebno razčlenitvijo za plovila, ki 
delujejo v najbolj oddaljenih regijah, in 
plovila, ki delujejo izključno zunaj voda 
Skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 58
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 187, 189, 2082, 2083, 
2085, 2089, 2091, 2092, 2093

Predlog uredbe
Člen 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Registri ribiškega ladjevja Registri ribiškega ladjevja

1. Države članice beležijo podatke o 
značilnostih in dejavnosti ribiških plovil 
Unije, ki plujejo pod njihovo zastavo, pri 
čemer so ti podatki nujni za upravljanje 

1. Države članice beležijo podatke o
lastništvu, značilnostih plovil in orodja ter 
o dejavnosti ribiških plovil Unije, ki 
plujejo pod njihovo zastavo, pri čemer so ti 
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ukrepov iz te uredbe. podatki nujni za upravljanje ukrepov iz te 
uredbe, ter ob varovanju osebnih podatkov 
te podatke objavijo.

2. Države članice dajo Komisiji na voljo
podatke iz odstavka 1.

2. Države članice Komisiji predložijo
podatke iz odstavka 1.

3. Komisija ustvari register ribiškega 
ladjevja Unije, ki vsebuje podatke, prejete 
v skladu z odstavkom 2.

3. Komisija ustvari register ribiškega 
ladjevja Unije, ki vsebuje podatke, prejete 
v skladu z odstavkom 2.

4. Podatki iz registra ribiškega ladjevja 
Unije so na voljo vsem državam članicam.
Komisija je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi z opredelitvijo podatkov iz 
odstavka 1.

4. Podatki iz registra ribiškega ladjevja 
Unije so na voljo vsem državam članicam
in Evropskemu parlamentu. Komisija je v 
skladu s členom 55 pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z 
opredelitvijo podatkov iz odstavka 1.

5. Komisija določi tehnične operativne 
zahteve glede načinov posredovanja 
podatkov iz odstavkov 2, 3 in 4. Ti 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom preverjanja iz člena 56.

5. Komisija določi izvedbene akte, ki 
določajo tehnične operativne zahteve glede 
načinov posredovanja podatkov iz 
odstavkov 2, 3 in 4. Ti izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom 
preverjanja iz člena 56.

Or. en

Predlog spremembe 59
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 2097, 2099, 2100, 2101, 
2102, 2103, 2104, 2105

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zbirajo biološke, 
tehnične, okoljske in socialno-ekonomske 
podatke, ki so potrebni za upravljanje 
ribištva na podlagi ekosistema, jih 
upravljajo in jih dajo na voljo končnim 
uporabnikom znanstvenih podatkov, 
vključno z organi, ki jih imenuje Komisija.
Ti podatki omogočajo zlasti oceno:

1. Ohranjanje, upravljanje in trajnostno 
izkoriščanje morskih bioloških virov mora 
temeljiti na najboljših razpoložljivih 
informacijah. Države članice v ta namen
zbirajo biološke, tehnične, okoljske in 
socialno-ekonomske podatke, ki so 
potrebni za ribolov na podlagi ekosistema, 
jih upravljajo in jih dajo na voljo končnim 
uporabnikom znanstvenih podatkov, 
vključno z organi, ki jih imenuje Komisija.
Ti podatki omogočajo zlasti oceno:
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Or. en

Predlog spremembe 60
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 2129, 2130, 2131

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo nacionalno 
usklajevanje zbiranja in upravljanja 
znanstvenih podatkov za upravljanje 
ribištva. V ta namen države članice 
imenujejo nacionalnega dopisnika in 
organizirajo letne nacionalne usklajevalne 
sestanke. Komisija je obveščena o 
nacionalnih usklajevanih dejavnostih in 
povabljena na usklajevalne sestanke.

3. Države članice zagotovijo nacionalno 
usklajevanje zbiranja in upravljanja 
znanstvenih in socialno-ekonomskih
podatkov za upravljanje ribištva. V ta 
namen države članice imenujejo 
nacionalnega dopisnika in organizirajo 
letne nacionalne usklajevalne sestanke.
Komisija in Evropski parlament sta
obveščena o nacionalnih usklajevanih 
dejavnostih in povabljena na usklajevalne 
sestanke.

Or. en

Predlog spremembe 61
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 2134, 2136, 2137, 2138, 
2139

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice uskladijo svoje 
dejavnosti zbiranja podatkov z drugimi 
državami članicami v isti regiji in si 
prizadevajo za uskladitev svojih ukrepov s 
tretjimi državami s suverenostjo ali 
jurisdikcijo nad vodami v isti regiji.

4. Države članice v tesnem sodelovanju s 
Komisijo uskladijo svoje dejavnosti 
zbiranja podatkov z drugimi državami 
članicami v isti regiji in si prizadevajo za 
uskladitev svojih ukrepov s tretjimi 
državami s suverenostjo ali jurisdikcijo nad 
vodami v isti regiji.

Or. en
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Predlog spremembe 62
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 2147, 2149, 2163

Predlog uredbe
Člen 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posvetovanje z znanstvenimi organi
37a. Komisija se redno posvetuje z 
ustreznimi znanstvenimi organi o zadevah 
v zvezi z ohranjanjem in upravljanjem 
ribolovnih virov, vključno z biološkimi, 
ekonomskimi, okoljskimi, socialnimi in 
tehničnimi dejavniki, pri čemer upošteva 
ustrezno upravljanje z javnimi sredstvi in 
se izogiba podvajanju dela v različnih 
znanstvenih organih.

Or. en

Predlog spremembe 63
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 2150, 2151, 2152, 2153, 
2156, 2157, 2158

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raziskovalni programi Raziskovalni programi
1. Države članice sprejmejo nacionalne 
programe za zbiranje znanstvenih 
podatkov, raziskave in inovacije na 
področju ribištva. Dejavnosti zbiranja 
podatkov o ribištvu ter raziskovalne in 
inovacijske dejavnosti usklajujejo z 
drugimi državami članicami in okviri za 
raziskave in inovacije Unije.

1. Države članice sprejmejo nacionalne 
programe za zbiranje znanstvenih 
podatkov, raziskave in inovacije na 
področju ribištva in ribogojstva.
Dejavnosti zbiranja podatkov o ribištvu ter 
raziskovalne in inovacijske dejavnosti 
usklajujejo z drugimi državami članicami v 
tesnem sodelovanju s Komisijo znotraj 
okvirov za raziskave in inovacije Unije ter 
po potrebi vključujejo ustrezne svetovalne 
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svetove.

Or. en

Predlog spremembe 64
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 2160

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo 
razpoložljivost ustreznih sposobnosti in 
človeških virov, ki bodo vključeni v 
postopek znanstvenega svetovanja.

2. Države članice zagotovijo 
razpoložljivost ustreznih sposobnosti in 
človeških virov, ki bodo vključeni v 
postopek znanstvenega svetovanja, ob 
sodelovanju ustreznih znanstvenih 
zainteresiranih strani.

Or. en

Predlog spremembe 65
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 193, 194, 2165, 2166, 
2167, 2168, 2169, 2170, 2181, 2182, 2184, 2189, 2192, 2198, 2200

Predlog uredbe
Člen 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilji Cilji
1. Unija v skladu z mednarodnimi 
obveznostmi in cilji politike ter v skladu s 
cilji iz členov 2 in 3 sodeluje pri 
dejavnostih mednarodnih organizacij za 
ribištvo, vključno z regionalnimi 
organizacijami za upravljanje ribištva.

1. Zaradi zagotavljanja trajnostnega 
izkoriščanja in upravljanja morskih 
bioloških virov Unija spodbuja učinkovito 
izvajanje mednarodnih ribolovnih 
instrumentov in uredb ter podpira 
dejavnosti mednarodnih organizacij za 
ribištvo, vključno z regionalnimi 
organizacijami za upravljanje ribištva, in 
sodeluje v njih v skladu z mednarodnimi 
zavezami, obveznostmi in cilji politike ter 
v skladu s cilji iz členov 2, 3 in 4 te uredbe 
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in drugimi politikami EU.
2. Stališča Unije glede mednarodnih 
organizacij za ribištvo in regionalnih 
organizacij za upravljanje ribištva 
temeljijo na najboljšem razpoložljivem 
znanstvenem mnenju za zagotovitev, da se 
ribolovni viri ohranijo ali obnovijo nad 
ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni 
donos.

2. Unija zlasti:

(a) prispeva k razvoju najboljših 
razpoložljivih znanstvenih spoznanj, ga 
dejavno podpira in spodbuja ter upošteva 
zakonodajo Unije; spodbuja ukrepe, s 
katerimi zagotavlja, da se ribolovni viri 
ohranjajo v skladu s cilji iz člena 2, zlasti 
njegovih odstavkov 2 in 4(b); spodbuja 
tudi vzpostavitev in krepitev odborov za 
nadzor skladnosti regionalnih organizacij 
za upravljanje ribištva, redne neodvisne 
preglede uspešnosti in ustrezne ukrepe za 
izboljšanje, vključno z odvračilnimi in 
učinkovitimi sankcijami, ki se morajo 
uporabljati na pregleden in 
nediskriminatoren način;
(b) izboljšuje skladnost pobud Unije z 
njenimi politikami s posebnim poudarkom 
na okoljskih, razvojnih in trgovinskih 
dejavnostih;
(c) v vseh mednarodnih sferah spodbuja 
in podpira potrebne ukrepe za 
izkoreninjenje nezakonitega, 
neprijavljenega in nereguliranega 
ribolova. V ta namen zagotovi, da noben 
ribiški proizvod iz nezakonitega, 
neprijavljenega in nereguliranega 
ribolova ne pride na trg EU, ter tako 
prispeva k trajnostnim, gospodarsko 
donosnim ribolovnim dejavnostim in 
spodbuja zaposlovanje v Uniji;
(d) spodbuja in dejavno sodeluje pri 
skupnih mednarodnih prizadevanjih za 
boj proti pomorskemu piratstvu z 
namenom zagotoviti varnost človeškega 
življenja in preprečiti motnje pomorske 
ribolovne dejavnosti;
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(e) spodbuja učinkovito izvajanje 
mednarodnih ribiških instrumentov in 
uredb;
(f) zagotavlja, da ribolovne dejavnosti 
zunaj voda Unije temeljijo na istih načelih 
in standardih, ki se vzdržujejo v vodah 
Unije, in ob tem spodbuja regionalne 
organizacije za upravljanje ribištva, da 
izvajajo ista načela in standarde, ki se 
izvajajo v vodah Unije.

3. Unija v okviru regionalnih organizacij 
za upravljanje ribištva in mednarodnih 
organizacij dejavno prispeva k razvoju 
znanstvenih spoznanj in mnenj ter ga 
podpira.

Or. en

Predlog spremembe 66
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 195, 2186, 2187, 2188, 
2190

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Unija spodbuja sodelovanje med 
regionalnimi organizacijami za 
upravljanje ribištva z namenom 
usklajevanja in širitve okvira za 
večstransko delovanje ter podpira razvoj 
znanstvenih spoznanj in mnenj v 
regionalnih organizacijah za upravljanje 
ribištva in mednarodnih organizacijah ter 
izpolnjuje vsa iz tega izhajajoča 
priporočila.

Or. en

Predlog spremembe 67
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
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Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 2193, 2195

Predlog uredbe
Člen 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skladnost z mednarodnimi določbami Skladnost z mednarodnimi določbami

Unija sodeluje s tretjimi državami in 
mednarodnimi organizacijami za ribištvo, 
vključno z regionalnimi organizacijami za 
upravljanje ribištva, z namenom povečanja 
skladnosti z ukrepi, ki jih sprejmejo te 
mednarodne organizacije.

Unija sodeluje s tretjimi državami in 
mednarodnimi organizacijami za ribištvo, 
vključno z regionalnimi organizacijami za 
upravljanje ribištva, z namenom povečanja 
skladnosti z ukrepi, zlasti s tistimi glede 
boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu 
in nereguliranemu ribolovu, ki jih 
sprejmejo te mednarodne organizacije, da 
bi zagotovila dosledno upoštevanje 
ukrepov, ki jih sprejmejo te mednarodne 
organizacije.

Države članice zagotovijo, da njihovi 
subjekti upoštevajo ukrepe iz prejšnjega 
odstavka.

Or. en

Predlog spremembe 68
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 2214, 2215, 2216

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ribiška plovila Unije lovijo le presežek 
dovoljenega ulova, ki ga določi tretja 
država v skladu s členom 62(2) Konvencije 
Združenih narodov o pomorskem pravu ter 
na podlagi najboljšega razpoložljivega 
znanstvenega mnenja in izmenjave 
ustreznih informacij med Unijo in zadevno 
tretjo državo o celotnem ribolovnem 
naporu za zadevne staleže, da se zagotovi, 
da ribolovni viri ostanejo nad ravnmi, ki 
omogočajo največji trajnostni donos.

2. Ribiška plovila Unije lovijo le presežek 
dovoljenega ulova, ki ga določi tretja 
država v skladu s členom 62(2) Konvencije 
Združenih narodov o pomorskem pravu ter 
na jasen in pregleden način na podlagi 
najboljšega razpoložljivega znanstvenega 
mnenja in izmenjave ustreznih informacij 
med Unijo in zadevno tretjo državo o 
celotnem ribolovnem naporu vseh flot za 
zadevne staleže, da se zagotovi, da 
ribolovni viri ostanejo nad ravnmi, ki 
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omogočajo največji trajnostni donos.

Or. en

Predlog spremembe 69
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 197, 200, 2223, 2226, 
2227, 2229, 2230

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Sporazumi o trajnostnem ribolovu 
vključujejo:
(a) zahtevo po upoštevanju načela 
omejevanja dostopa do virov, ki so 
znanstveno dokazano presežek ribolovne 
zmogljivosti obalne države v skladu z 
določbami konvencije UNCLOS;
(b) določbo, ki prepoveduje, da se 
različnim ladjevjem, ki lovijo v teh vodah, 
omogočijo ugodnejši pogoji od tistih, ki 
veljajo za gospodarske akterje iz Unije 
glede ohranjanja, razvoja in upravljanja 
virov ter finančnih sporazumov, pristojbin 
in drugih pravic v zvezi z izdajo ribolovnih 
dovoljenj;
(c) klavzulo o pogojenosti, ki zahteva 
spoštovanje človekovih pravic v skladu z 
mednarodnimi sporazumi o človekovih 
pravicah;
(d) klavzulo o izključnosti.

Or. en

Predlog spremembe 70
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 198, 2223, 2226, 2228
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Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Sporazumi o trajnostnem ribolovu in 
sporazumi o vzajemnem dostopu 
zagotavljajo, da lahko ribiška plovila EU 
opravljajo dejavnosti v vodah tretje 
države, s katero je bil sklenjen sporazum, 
samo če imajo dovoljenje za ribolov, ki je 
bilo izdano po postopku, za katerega sta se 
dogovorili obe stranki sporazuma.

Or. en

Predlog spremembe 71
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 199, 2224

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Plovila pod zastavo EU, ki se začasno 
izpišejo iz registra države članice, da bi 
našla ribolovne možnosti drugod, 24 
mesecev ne smejo koristiti ribolovnih 
možnosti v okviru sporazumov o 
trajnostnem ribolovu ali protokolov, ki so 
bili v veljavi v času njihovega izpisa iz 
registra, če se pozneje vrnejo v register 
EU; enako velja za začasno zamenjavo 
zastave med ribolovom pod okriljem 
regionalnih organizacij za upravljanje 
ribištva.

Or. en

Predlog spremembe 72
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 2250, 2251, 2252
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Predlog uredbe
Člen 43 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spodbujanje ribogojstva Spodbujanje trajnostnega ribogojstva

Or. en

Predlog spremembe 73
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 207, 2253, 2254, 2256, 
2257, 2286

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do leta 2013 z namenom 
spodbujanja trajnosti in prispevanja k 
zanesljivi preskrbi s hrano ter rasti in 
zaposlovanju pripravi nezavezujoče 
strateške smernice Unije o skupnih 
prednostnih nalogah in ciljih za razvoj 
dejavnosti ribogojstva. Strateške smernice 
upoštevajo zadevne izhodiščne položaje in 
različne okoliščine v Uniji, so podlaga za 
večletne nacionalne strateške načrte in
njihovi cilji so:

1. Komisija do leta 2013 z namenom 
spodbujanja trajnosti in prispevanja k 
zanesljivi preskrbi s hrano ter rasti in 
zaposlovanju pripravi nezavezujoče 
strateške smernice Unije o skupnih 
prednostnih nalogah in ciljih za razvoj 
dejavnosti trajnostnega ribogojstva.
Strateške smernice razlikujejo med 
ribogojstvom malega in srednjega obsega 
na eni strani ter industrijskim 
ribogojstvom na drugi strani, upoštevajo 
zadevne izhodiščne položaje in različne 
okoliščine v Uniji ter so podlaga za 
večletne nacionalne strateške načrte,
njihovi cilji pa so:

Or. en

Predlog spremembe 74
v imenu skupin S&D, ALDE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 209, 1037, 2274, 2275, 
2287, 2288, 2289, 2291, 2293, 2294, 2295, 2296, 2298, 2299, 2301, 2333, 2334
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Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 1 – točke a, b, c, d – in odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izboljšanje konkurenčnosti sektorja 
ribogojstva ter podpora razvoju in 
inovacijam v sektorju;

(a) poenostavitev zakonodaje v sektorju in 
zmanjšanje upravnega bremena na 
evropski ravni;

(b) spodbujanje gospodarske dejavnosti; (b) vključitev dejavnosti ribogojstva v 
druge politike, kot so politike za obalne 
cone, morske strategije in smernice za 
pomorsko prostorsko načrtovanje, 
izvajanje okvirne direktive o vodah in 
okoljske politike.

(c) diverzifikacija in izboljšanje kakovosti 
življenja na obalnih in podeželskih 
območjih;
(d) enaki konkurenčni pogoji za 
upravljavce ribogojstva glede dostopa do 
voda in prostora.
2. Države članice do leta 2014 pripravijo 
večletni nacionalni strateški načrt za 
razvoj dejavnosti ribogojstva na svojem 
ozemlju.

2. EU podpira proizvodnjo in uživanje 
evropskih trajnostnih proizvodov iz
ribogojstva z/s: 

(a) vzpostavitvijo preglednih in splošnih 
kakovostnih meril za ribogojstvo do leta 
2014, da se ocenijo in čim bolj zmanjšajo 
vplivi ribogojstva in kmetijskih dejavnosti 
na okolje;
(b) zagotavljanjem dostopnosti preskrbe 
za potrošnike po primernih cenah;
(c) določanjem pravil glede sledljivosti, 
varnosti in kakovosti evropskih in 
uvoženih proizvodov iz ribogojstva z 
ustreznim etiketiranjem ali označevanjem 
v skladu s členom 42 Uredbe o skupni 
ureditvi trgov za ribiške proizvode in 
proizvode iz ribogojstva [številko uredbe 
določijo pravniki lingvisti].

Or. en
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Predlog spremembe 75
v imenu skupin S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 2345, 2347, 2349

Predlog uredbe
Člen 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s členom 53 se ustanovi 
Svetovalni svet za ribogojstvo.

V skladu s členom 52 se ustanovi 
Svetovalni svet za ribogojstvo in ribolov v 
celinskih vodah.

Or. en

Predlog spremembe 76
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 2407, 2408, 2409, 2410, 
2411, 2412, 2414

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) uvedbi učinkovitih, sorazmernih in 
odvračilnih sankcij.

(e) zagotavljanju uvedbe učinkovitih, 
sorazmernih in odvračilnih sankcij s strani 
držav članic, vključno z zamrznitvijo 
sredstev iz Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo (ESPR), ob 
upoštevanju razmerja med stroški in 
koristmi ter načela sorazmernosti.

Or. en

Predlog spremembe 77
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 2419, 2420, 2421, 2422, 
2423, 2424, 2425, 2427, 2428, 2429, 2430
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Predlog uredbe
Člen 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prispevek k stroškom nadzora, inšpekcije 
in izvrševanja

Prispevek k stroškom nadzora, inšpekcije 
in izvrševanja

Države članice lahko od imetnikov 
dovoljenja za gospodarski ribolov za 
ribiška plovila skupne dolžine 12 metrov 
ali več, ki plujejo pod njihovo zastavo,
zahtevajo, da sorazmerno prispevajo k 
stroškom izvajanja sistema Unije za nadzor 
ribištva.

Države članice lahko od svojih 
gospodarskih subjektov zahtevajo, da 
sorazmerno prispevajo k operativnim
stroškom sistema Unije za nadzor ribištva
in zbiranja podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 78
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 2431, 2432, 2434, 2435

Predlog uredbe
Člen 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilji Cilji
Za prispevek k doseganju ciljev iz členov 2 
in 3 se lahko odobri finančna pomoč Unije.

Za prispevek k doseganju dolgoročnih
ciljev okoljske, gospodarske in socialne 
trajnosti iz členov 2 in 3 se lahko odobri 
finančna pomoč Unije. Finančna pomoč 
Unije ne podpira dejavnosti, ki ogrožajo 
trajnost in ohranjanje morskih bioloških 
virov, biotske raznovrstnosti, habitatov in 
ekosistemov.

Or. en

Predlog spremembe 79
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 214, 2437, 2438, 2439, 
2441
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Predlog uredbe
Člen 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pogoji za finančno pomoč državam 
članicam

Pogoji za finančno pomoč državam 
članicam

1. Finančna pomoč Unije državam 
članicam je pogojena s skladnostjo držav 
članic s pravili skupne ribiške politike.

1. Finančna pomoč Unije državam 
članicam je pregledna in pogojena s 
skladnostjo držav članic s pravili skupne 
ribiške politike in okoljskimi direktivami iz 
člena 12 ter z njihovim izvajanjem 
previdnostnega načela.

2. Posledica neskladnosti s pravili skupne 
ribiške politike s strani držav članic je
lahko prekinitev ali začasna ustavitev 
izplačil ali finančni popravek finančne 
pomoči Unije v okviru skupne ribiške 
politike. Ti ukrepi so sorazmerni z naravo, 
obsegom, trajanjem in ponavljanjem 
neskladnosti.

2. Posledica neskladnosti s pravili skupne 
ribiške politike ter pravnimi akti in 
drugimi ukrepi iz odstavka 1 ter z 
izvajanjem previdnostnega načela s strani 
držav članic je takojšnja prekinitev ali 
začasna ustavitev izplačil ali finančni 
popravek finančne pomoči Unije v okviru 
skupne ribiške politike. Ti ukrepi so 
sorazmerni z naravo, obsegom, trajanjem 
in ponavljanjem neskladnosti. Izdela se 
metodologija, ki vključuje cilje, kazalnike 
ter enotne in pregledne meritve za vse 
države članice.

Or. en

Predlog spremembe 80
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 218, 2444, 2445, 2446, 
2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454

Predlog uredbe
Člen 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pogoji za finančno pomoč gospodarskim 
subjektom

Pogoji za finančno pomoč gospodarskim 
subjektom

1. Finančna pomoč Unije gospodarskim 
subjektom je pogojena s skladnostjo 
gospodarskih subjektov s pravili skupne 

1. Finančna pomoč Unije gospodarskim 
subjektom je pogojena s skladnostjo 
gospodarskih subjektov s pravili skupne 
ribiške politike in nacionalnimi pravnimi 
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ribiške politike. akti, ki temeljijo na okoljskih direktivah iz 
člena 12. Finančna pomoč se ne odobri za 
dejavnosti, ki ogrožajo trajnost in 
ohranjanje morskih bioloških virov, 
biotske raznovrstnosti, habitatov in 
ekosistemov.

2. Posledica hujših kršitev pravil skupne 
ribiške politike s strani gospodarskih 
subjektov je lahko začasna ali trajna 
prepoved dostopa do finančne pomoči 
Unije in/ali zmanjšanje finančne pomoči.
Ti ukrepi so sorazmerni z naravo, 
obsegom, trajanjem in ponavljanjem hujših 
kršitev.

2. Posledica hujših kršitev pravil skupne 
ribiške politike in pravnih aktov, 
navedenih v odstavku 1, s strani 
gospodarskih subjektov je začasna ali 
trajna prepoved dostopa do finančne 
pomoči Unije in/ali zmanjšanje finančne 
pomoči. Ti ukrepi, ki jih izvaja država 
članica, so odvračilni, učinkoviti ter
sorazmerni z naravo, obsegom, trajanjem 
in ponavljanjem hujših kršitev.

3. Države članice zagotovijo, da se 
finančna pomoč Unije odobri le, če
zadevnemu gospodarskemu subjektu v 
obdobju enega leta pred datumom vložitve 
zahtevka za finančno pomoč Unije ni bila 
naložena sankcija za hujšo kršitev.

3. Države članice zagotovijo, da se 
finančna pomoč Unije odobri le, če zadevni 
gospodarski subjekt v obdobju najmanj 
treh let pred datumom vložitve zahtevka za 
finančno pomoč Unije ni zakrivil hujše 
kršitve.

Or. en

Predlog spremembe 81
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 2456, 2457, 2458, 2460, 
2462, 2464, 2465

Predlog uredbe
Člen 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Svetovalni sveti Svetovalni sveti
1. Svetovalni sveti se ustanovijo za vsako 
območje pristojnosti iz Priloge III, da se 
spodbuja uravnotežena zastopanost vseh 
zainteresiranih strani in se prispeva k 
doseganju ciljev iz členov 2 in 3.

1. Svetovalni sveti se ustanovijo za vsako 
območje ali področje pristojnosti iz 
Priloge III, da se spodbuja uravnotežena 
zastopanost vseh zainteresiranih strani v 
skladu s členom 54(1) in se prispeva k 
doseganju ciljev iz členov 2 in 3.

2. Komisija je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
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aktov v zvezi s spremembami navedene 
priloge za namene sprememb območij 
pristojnosti ali oblikovanja novih območij 
pristojnosti za svetovalne svete ali 
ustanovitve novih svetovalnih svetov. 
3. Vsak svetovalni svet sprejme svoj 
poslovnik.

3. Vsak svetovalni svet sprejme svoj 
poslovnik.

Or. en

Predlog spremembe 82
v imenu skupin S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 1780, 2348, 2351, 2466, 
2467, 2349, 2351

Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V skladu s Prilogo III se ustanovijo 
zlasti naslednji svetovalni sveti:
(a) svetovalni svet za najbolj oddaljene 
regije, razdeljen v tri oddelke za te morske 
bazene: zahodni Atlantik, vzhodni 
Atlantik in Indijski ocean;
(b) svetovalni svet za ribogojstvo in 
ribolov v celinskih vodah; 
(c) svetovalni svet za trge; 
(d) svetovalni svet za Črno morje.

Or. en

Predlog spremembe 83
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 219, 220, 222, 1242, 2456, 
2458, 2471, 2472, 2473, 2475, 2476, 2477, 2480, 2481, 2482, 2485, 2486, 2488, 2490, 2492, 
2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2499



PE500.589v02-00 74/88 AM\921904SL.doc

SL

Predlog uredbe
Člen 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naloge svetovalnih svetov Naloge svetovalnih svetov

-1. Pred sprejetjem predlogov za ukrepe, 
ki jih je treba sprejeti na osnovi člena 
43(2) PDEU, kot so večletni načrti ali 
okviri tehničnih ukrepov, in za ukrepe, ki 
jih je treba sprejeti v skladu s členom 55, 
se Komisija posvetuje s svetovalnimi sveti, 
ki so specifično povezani z ribištvom na 
zadevnem geografskem območju. To 
posvetovanje ne vpliva na posvetovanje z 
ICES ali drugimi ustreznimi znanstvenimi 
organi.

1. Svetovalni sveti lahko: 1. Svetovalni sveti lahko:
(a) Komisiji ali zadevni državi članici 
predložijo priporočila in predloge glede 
zadev v zvezi z upravljanjem ribištva in
ribogojstvom;

(a) Komisiji in zadevni državi članici 
predložijo priporočila in predloge glede 
zadev v zvezi z upravljanjem ribištva ter 
socialno-ekonomskimi in ohranitvenimi 
vidiki ribištva in ribogojstva;

(b) Komisijo in države članice obvestijo o 
težavah v zvezi z upravljanjem ribištva in
ribogojstvom na svojem območju 
pristojnosti;

(b) Komisijo in države članice obvestijo o 
težavah v zvezi z upravljanjem ter 
socialno-ekonomskimi in ohranitvenimi 
vidiki ribištva in po potrebi ribogojstva na 
svojem območju ali področju pristojnosti
ter predlagajo rešitve za premostitev teh 
težav;

(c) v tesnem sodelovanju z znanstveniki 
prispevajo k zbiranju, predložitvi in analizi 
podatkov, potrebnih za pripravo 
ohranitvenih ukrepov.

(c) v tesnem sodelovanju z znanstveniki 
prispevajo k zbiranju, predložitvi in analizi 
podatkov, potrebnih za pripravo 
ohranitvenih ukrepov;
(ca) izdajajo mnenja o osnutkih 
ohranitvenih ukrepov iz člena 17 in 
osnutkih tehničnih ukrepov iz člena 21 ter 
jih predložijo Komisiji in državam 
članicam, ki jih ribištvo ali zadevno 
območje neposredno zadevata.

2. Komisija in po potrebi zadevna država 
članica na vsako priporočilo, predlog ali 
informacijo, ki jo prejme v skladu z
odstavkom 1, odgovori v razumnem roku.

2. Komisija in po potrebi zadevna država 
članica ustrezno upošteva priporočila,
predloge ali informacije svetovalnih 
svetov, ki jih prejme v skladu z odstavkom 
-1 in 1, ter nanje odgovori najkasneje v 30 
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delovnih dneh, v vsakem primeru pa pred 
sprejetjem končnih ukrepov. Če končni 
ukrepi, ki jih sprejme, odstopajo od 
mnenj, priporočil in predlogov svetovalnih 
svetov, prejetih v skladu z odstavkom -1 in 
1, Komisija ali zadevna država članica 
podrobno obrazloži, zakaj od njih odstopa.

Or. en

Predlog spremembe 84
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 223, 2459, 2468, 2500, 
2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2509, 2510, 2511, 2512, 2521, 2522

Predlog uredbe
Člen 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sestava, delovanje in financiranje 
svetovalnih svetov

Sestava, delovanje in financiranje 
svetovalnih svetov

1. Svetovalne svete sestavljajo
organizacije, ki zastopajo gospodarske 
subjekte na področju ribištva in druge 
interesne skupine, ki jih zadeva skupna 
ribiška politika.

1. Svetovalne svete sestavljajo:

(a) organizacije, ki zastopajo gospodarske 
subjekte na področju ribištva in po potrebi 
ribogojstva;
(b) druge interesne skupine, ki jih zadeva 
skupna ribiška politika, npr. okoljske 
organizacije in potrošniška združenja.

Glede točke a) se zagotovi, da so 
delodajalci, samozaposleni ribiči, 
zaposleni in drugi ribiški poklici ustrezno 
zastopani.
Predstavnikom nacionalnih in 
regionalnih uprav z ribiškimi interesi na 
zadevnem območju ter raziskovalcem z 
znanstvenih in ribiških raziskovalnih 
inštitutov in raziskovalcem iz 
mednarodnih znanstvenih ustanov, ki 
svetujejo Komisiji, se dovoli, da sodelujejo 
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kot opazovalci.
1a. Predstavniki Komisije in Evropskega 
parlamenta se lahko udeležijo sej 
svetovalnih svetov kot opazovalci. 
Predstavniki ribiškega sektorja in drugih 
interesnih skupin iz tretjih držav, vključno 
s predstavniki regionalnih ribiških 
organizacij, ki imajo na področju ali v 
ribištvu, ki ga pokriva svetovalni svet, 
ribiški interes, so lahko povabljeni k 
sodelovanju v tem svetovalnem svetu kot 
opazovalci, ko se obravnavajo vprašanja, 
ki jih zadevajo.

2. Vsak svetovalni svet ima generalno 
skupščino in izvršni odbor, sprejema 
ukrepe, potrebne za svojo organizacijo, ter 
zagotavlja preglednost in upoštevanje vseh 
izraženih mnenj.

2. Vsak svetovalni svet ima generalno 
skupščino in izvršni odbor, sprejema 
ukrepe, potrebne za svojo organizacijo, ter 
zagotavlja preglednost in upoštevanje vseh 
izraženih mnenj.

3. Svetovalni sveti lahko kot organi, ki si 
prizadevajo za cilj splošnega evropskega 
interesa, zaprosijo za finančno pomoč 
Unije.

3. Svetovalni sveti lahko kot organi, ki si 
prizadevajo za cilj splošnega evropskega 
interesa, zaprosijo za finančno pomoč 
Unije.

4. Komisija je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi s sestavo in delovanjem 
svetovalnih svetov.

4. Komisija je v skladu s členom 55 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi s sestavo in delovanjem 
svetovalnih svetov, brez poseganja v 
odstavek 1 in 1a (novo).

Or. en

Predlog spremembe 85
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 1401, 1402, 1403, 1404, 
1406, 1407, 1411, 1412, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424, 1425

Predlog uredbe
Člen 55 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 55a
Postopek v nujnih primerih

1. Delegirani akti, sprejeti v skladu s tem 
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členom, začnejo veljati nemudoma in se v 
skladu z odstavkom 2 uporabljajo šest 
mesecev. Uradno obvestilo o delegiranem 
aktu Evropskemu parlament in Svetu 
navaja razloge za uporabo postopka v 
nujnih primerih.
2. Evropski parlament ali Svet lahko 
delegiranemu aktu nasprotujeta v skladu s 
postopkom iz člena 55(5). V takem 
primeru Komisija razveljavi akt takoj po 
uradnem obvestilu Evropskega 
parlamenta ali Sveta o nasprotovanju.

Or. en

Predlog spremembe 86
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 2536

Predlog uredbe
Člen 57 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sklep (ES) št. 2004/585 se razveljavi z 
dnem, ko začnejo veljati pravila, sprejeta 
na podlagi členov 51(4) in 52(4).

2. Sklep (ES) št. 2004/585 se razveljavi z 
dnem, ko začnejo veljati pravila, sprejeta 
na podlagi člena 54(4).

Or. en

Predlog spremembe 87
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 54, 227, 2546, 2547 2548

Predlog uredbe
Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

SVETOVALNI SVETI SVETOVALNI SVETI

Ime svetovalnega 
sveta

Območje 
pristojnosti 

Ime svetovalnega 
sveta

Območje 
pristojnosti 

Svetovalni svet za cone ICES IIIb, Svetovalni svet za cone ICES IIIb, 
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Baltsko morje IIIc in IIId Baltsko morje IIIc in IIId
Svetovalni svet za 
Sredozemsko 
morje

morske vode 
Sredozemlja 
vzhodno od črte 
5° 36' zahodno

Svetovalni svet za 
Sredozemsko 
morje

morske vode 
Sredozemlja 
vzhodno od črte 
5° 36' zahodno

Svetovalni svet za 
Severno morje

coni ICES IV in 
IIIa

Svetovalni svet za 
Severno morje

coni ICES IV in 
IIIa

Svetovalni svet za 
severozahodne 
vode

cone ICES V 
(brez cone Va in 
le vode Unije v 
coni Vb), VI in 
VII

Svetovalni svet za 
severozahodne 
vode

cone ICES V 
(brez cone Va in 
le vode Unije v 
coni Vb), VI in 
VII

Svetovalni svet za 
jugozahodne vode

cone ICES VIII, 
IX in X (vode 
okoli Azorov) ter 
cone CECAF 
34.1.1, 34.1.2 in 
34.2.0 (vode 
okoli Madeire in 
Kanarskih 
otokov)

Svetovalni svet za 
jugozahodne vode

cone ICES VIII, 
IX in X (vode 
okoli Azorov) ter 
cone CECAF 
34.1.1, 34.1.2 in 
34.2.0 (vode 
okoli Madeire in 
Kanarskih 
otokov)

Svetovalni svet za 
pelagične staleže 
(sinji mol, skuša, 
šur, sled)

vsa območja 
pristojnosti (brez 
Baltskega morja, 
Sredozemskega 
morja in 
ribogojstva)

Svetovalni svet za 
pelagične staleže 
(sinji mol, skuša, 
šur, sled)

vsa območja 
pristojnosti (brez 
Baltskega morja, 
Sredozemskega 
morja in 
ribogojstva)

Svetovalni svet za 
odprto 
morje/ladjevje 
dolge plovbe

vse vode zunaj 
Unije 

Svetovalni svet za 
ribogojstvo

ribogojstvo, kot je 
opredeljeno v
členu 5

Ribogojstvo in 
ribolov v 
celinskih vodah

Ribogojstvo, kot 
je opredeljeno v 
členu 5, in vse 
celinske vode 
držav članic 
Evropske unije

Najbolj oddaljene 
regije, razdeljene 
na tri morske 
bazene: zahodni 
Atlantik, vzhodni 
Atlantik, Indijski 
ocean

vse cone ICES, ki 
pokrivajo vode 
okrog najbolj 
oddaljenih regij, 
predvsem morske 
vode 
Guadeloupa, 
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Francoske 
Gvajane in 
Martinika, 
Kanarskih 
otokov, Azorov, 
Madeire in 
Reuniona

Svetovalni svet za 
Črno morje

zemljepisno 
podobmočje 
GFCM, kot je 
opredeljeno v 
Resoluciji 
GFCM/33/2009/2

Svetovalni svet za 
trge

vsa tržna 
področja

Or. en

Predlog spremembe 88
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 235, 236, 238, 240, 241, 
242, 248

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 okoljski, gospodarski in 
socialni trajnosti. Določiti mora pravila 
glede sledljivosti, varnosti in kakovosti 
proizvodov, uvoženih v EU, primernega 
življenjskega standarda za ribiški sektor, 
zanesljive preskrbe s hrano in stabilnih 
trgov ter zagotavljati razpoložljivost virov 
in dostopnost preskrbe za potrošnike po 
primernih cenah.

Or. en
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Predlog spremembe 89
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 3, 249, 250, 251, 252, 253, 
254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,265, 285

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 do 
leta 2015 prednostno zagotoviti, da je 
ribolovna umrljivost določena na ravni, ki 
omogoča, da se staleži rib najpozneje do 
leta 2020 obnovijo nad ravni, ki
omogočajo največji trajnostni donos, ter da 
se vsi obnovljeni staleži ohranjajo na teh 
ravneh. Kadar je na voljo manj 
znanstvenih podatkov, je treba uporabiti 
približke največjega trajnostnega donosa.

Or. en

Predlog spremembe 90
v imenu skupin S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Večletni načrti bi morali biti glavni 
instrument, ki bi zagotavljal, da je 
ribolovna umrljivost do leta 2015 
določena na ravni, ki bi morala 
omogočati, da se staleži rib najpozneje do 
leta 2020 obnovijo nad ravni, ki 
omogočajo največji trajnostni donos, ter 
da se vsi obnovljeni staleži ohranjajo na 
teh ravneh. Samo jasno in zavezujoče 
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upoštevanje teh rokov zagotavlja takojšnje 
ukrepanje in preprečuje nadaljnje 
odlaganje procesa obnove. V primeru 
staležev, za katere večletni načrti še niso 
bili sprejeti, je treba zagotoviti, da Svet v 
celoti upošteva cilje skupne ribiške 
politike pri določanju ribolovnih možnosti 
zanje.

Or. en

Predlog spremembe 91
v imenu skupin S&D, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Upoštevati je treba, da se stanja vseh 
staležev rib Unije v veliki meri razlikujejo. 
Medtem ko je za številne staleže mogoče 
roke obnove, navedene v tej direktivi, 
relativno preprosto spoštovati, bi bilo pri 
nekaterih treba ribolovno umrljivost 
precej zmanjšati. Negativne socialno-
ekonomske posledice takšnega 
zmanjšanja v nekaterih posebnih primerih 
upravičujejo odlog zgoraj omenjenih 
ciljev. Zato se lahko v večletnih načrtih 
zmanjšanje celotnega dovoljenega ulova 
omeji na 25 odstotkov, tudi če bi bilo 
zaradi zgoraj omenjenih ciljev potrebno 
večje zmanjšanje. Enako bi moralo veljati 
za staleže, za katere še ni večletnih 
načrtov. Ta pravila ne bi smela veljati, če 
staleži niso znotraj varnih bioloških meja.

Or. en

Predlog spremembe 92
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5c) Večletni načrti lahko vsebujejo tudi 
določbe, ki omejujejo letna nihanja 
skupnega dovoljenega ulova in tako 
ustvarjajo stabilnejše pogoje za ribiški 
sektor. Točne omejitve teh nihanj bi 
morale biti navedene v večletnih načrtih.

Or. en

Predlog spremembe 93
v imenu skupin S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5d) Pri sprejemanju odločitev glede 
upravljanja v zvezi z največjim 
trajnostnim donosom pri mešanem 
ribolovu se upošteva težavnost sočasnega 
ulova vseh staležev v mešanem ribolovu v 
skladu z največjim trajnostnim donosom, 
če znanstveni podatki kažejo, da je 
povečanje selektivnosti, s katero bi se 
izognili vrstam, ki omejujejo ribolov, zelo 
težko doseči. V takšnih primerih bi bilo 
treba ICES in STECF prositi za nasvete 
glede ustreznih vrednosti.

Or. en

Predlog spremembe 94
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 268, 269
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Cilji ribištva so bili določeni v sklepu, 
sprejetem na konferenci pogodbenic h 
Konvenciji o biotski raznovrstnosti o 
Strateškem načrtu za biotsko raznovrstnost 
2011–2020, skupna ribiška politika pa 
mora zagotoviti skladnost s cilji biotske 
raznovrstnosti, ki jih je sprejel Evropski 
svet, in cilji iz sporočila Komisije „Naše 
življenjsko zavarovanje, naš naravni 
kapital: strategija EU za biotsko 
raznovrstnost do leta 2020“, zlasti za 
doseganje največjega trajnostnega donosa
do leta 2015.

(6) Cilji ribištva so bili določeni v sklepu, 
sprejetem na konferenci pogodbenic h 
Konvenciji o biotski raznovrstnosti o 
Strateškem načrtu za biotsko raznovrstnost 
2011–2020, skupna ribiška politika pa 
mora zagotoviti skladnost s cilji biotske 
raznovrstnosti, ki jih je sprejel Evropski 
svet, in cilji iz sporočila Komisije „Naše 
življenjsko zavarovanje, naš naravni 
kapital: strategija EU za biotsko 
raznovrstnost do leta 2020“, zlasti za 
doseganje največjega trajnostnega donosa.

Or. en

Predlog spremembe 95
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 272,273, 274

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.

(7) Trajnostno izkoriščanje morskih 
bioloških virov mora vselej temeljiti na 
previdnostnem pristopu, ki mora izhajati iz 
previdnostnega načela iz prvega 
pododstavka člena 191(2) Pogodbe, ob 
doslednem upoštevanju razpoložljivih 
znanstvenih podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 96
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 281, 282, 283, 284
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Izvajati je treba ekosistemski pristop k 
upravljanju ribištva, omejiti je treba 
okoljske vplive ribolovnih dejavnosti ter
čim bolj zmanjšati in postopno odpraviti
naključni ulov.

(9) Izvajati je treba ekosistemski pristop k 
upravljanju ribištva, da bi pripomogli k 
zmanjšanju vpliva človekovih dejavnosti
na morski ekosistem, preprečili, čim bolj
zmanjšali in, če je le mogoče, odpravili
naključni ulov ter postopno zagotovili 
iztovarjanje celotnega ulova.

Or. en

Predlog spremembe 97
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 7, 330, 331, 332, 333, 334, 
335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344

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
postopno odpravo zavržkov. Na žalost so 
morali ribiči v skladu s predhodno 
zakonodajo pogosto zavreči dragocene 
vire. Zavržki dejansko pomenijo veliko 
potrato, 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.

Or. en
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Predlog spremembe 98
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 8, 346, 347

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Obveznost iztovarjanja celotnega 
ulova bi bilo treba uvesti glede na 
posamezno ribištvo. Ribičem bi morali 
pod določenimi pogoji za posamezno 
ribištvo še naprej dovoljevati zavržke vrst, 
ki imajo na podlagi najboljšega 
razpoložljivega znanstvenega mnenja 
visoko stopnjo preživetja, če se pod 
določenimi pogoji za zadevno ribištvo 
spustijo nazaj v morje.

Or. en

Predlog spremembe 99
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18b) Da bi bila obveznost iztovarjanja 
celotnega ulova v praksi izvedljiva in da bi 
se ublažili učinki spremenljive sestave 
letnega ulova, bi bilo treba državam 
članicam omogočiti prenos določenega 
deleža kvot med leti.

Or. en

Predlog spremembe 100
v imenu skupin S&D, PPE, ALDE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 349, 350, 351, 352, 353, 
354, 355
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Iztovarjanje naključnega ulova za 
upravljalca ne sme pomeniti čiste 
gospodarske prednosti. Pri iztovarjanju 
ulovljenih rib, manjših od najmanjše 
referenčne velikosti ohranjanja, je treba 
omejiti namembni kraj in izključiti, da bi 
bile ribe naprodaj za prehrano ljudi.

(19) Iztovarjanje naključnega ulova za 
upravljavca ne sme pomeniti čiste 
gospodarske prednosti. Pri iztovarjanju 
ulovljenih rib, manjših od najmanjše 
referenčne velikosti ohranjanja, je treba 
omejiti namembni kraj in izključiti, da bi 
bile ribe naprodaj za prehrano ljudi. Vsaka 
država članica se lahko odloči, ali dovoli 
brezplačno razdeljevanje iztovorjenih rib v 
koristne ali dobrodelne namene.

Or. en

Predlog spremembe 101
v imenu skupin S&D, Verts/ALE, ECR
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 13, 458

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Za večino upravljanih staležev bi 
bilo treba v okviru skupne ribiške politike 
uvesti sistem ribolovnih koncesij. Ta 
sistem bi moral prispevati k uvedbi pravno 
varnih in izključnih ribolovnih koncesij za 
ribolovne možnosti držav članic. Ker so 
morski biološki viri skupno dobro, se 
lahko z ribolovnimi koncesijami določijo 
le pravice do uporabe dela letnih 
ribolovnih možnosti države članice, ki se v 
skladu z veljavnimi predpisi lahko 
prekličejo. Ribolovne koncesije se me 
drugim dodeljujejo na osnovi okoljskih in 
socialnih meril. Države članice se same 
odločijo, ali so takšne ribolovne koncesije 
prenosljive.

Or. en
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Predlog spremembe 102
v imenu skupin S&D, ALDE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 16, 415, 452, 453, 456

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) Države članice morajo v nekaterih 
primerih še vedno sprejeti posebne ukrepe
za prilagoditev svojih ribolovnih
zmogljivosti razpoložljivim virom. Zato bi 
bilo treba zmogljivost oceniti za vsak 
stalež in morski bazen v EU. Ocena 
temelji na skupnih smernicah. Vsaka 
država članica bi morala imeti možnost, 
da izbere ukrepe in instrumente, ki jih želi 
sprejeti za zmanjševanje presežne 
ribolovne zmogljivosti.

Or. en

Predlog spremembe 103
v imenu skupin S&D, ALDE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 506, 508, 510, 511, 512, 
513

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

Or. en



PE500.589v02-00 88/88 AM\921904SL.doc

SL

Predlog spremembe 104
v imenu skupin S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 23, 553, 554, 556, 557, 
558, 551, 552, 555

Predlog uredbe
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Zdi se primerno, da je Komisija 
pooblaščena, da z delegiranimi akti
ustanovi nov svetovalni svet in preoblikuje 
pristojnosti obstoječih svetov, zlasti ob 
upoštevanju posebnosti Črnega morja.

(54) Glede na posebne značilnosti najbolj 
oddaljenih regij, ribogojstva, ribolova v 
celinskih vodah, trgov in Črnega morja je
primerno, da se za vsako področje ustanovi 
nov svetovalni svet.

Or. en


