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PREDLOGI SPREMEMB 001-016  
vlagatelj: Odbor za ribištvo 

 

Poročilo 
Pat the Cope Gallagher A7-0146/2012 
Ukrepi za ohranjanje staležev rib v zvezi z državami, ki omogočajo netrajnostne načine 

ribolova 

 

Predlog uredbe (COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Predlog spremembe 1 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Unija lahko zavrne uvoz rib iz držav, 

ki v okviru regionalnih organizacij za 

upravljanje ribištva nasprotujejo 

njegovemu upravljanju in ga 

spodkopavajo ter prav tako spodkopavajo 

ohranitvene ukrepe. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 6 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Cilj takšnih ukrepov mora biti odprava 

spodbud za ribiško ladjevje države, ki 

omogoča netrajnostne načine ribolova 

staleža skupnega interesa. To je mogoče 

doseči na primer z omejevanjem uvoza 

ribiških proizvodov, ki jih ujamejo plovila, 

(6) Cilj takšnih ukrepov mora biti odprava 

spodbud za ribiško ladjevje države, ki 

omogoča netrajnostne načine ribolova 

staleža skupnega interesa. To je mogoče 

doseči na primer z omejevanjem uvoza 

vseh rib in ribiških proizvodov, ki izvirajo 
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ki izvajajo ribolov staleža skupnega 

interesa pod nadzorom države, ki 

omogoča netrajnostne načine ribolova, z 

omejevanjem zagotavljanja pristaniških 

storitev tem plovilom ali izogibanjem 

temu, da se ribiška plovila Unije ali 

ribolovna oprema Unije uporablja za 

lovljenje staleža skupnega interesa pod 

nadzorom države, ki omogoča netrajnostne 

načine ribolova. 

iz države, ki omogoča netrajnostne načine 

ribolova, z omejevanjem zagotavljanja 

pristaniških storitev plovilom pod zastavo 

take države ali s preprečevanjem, da se 

ribiška plovila Unije ali ribolovna oprema 

Unije uporabljajo za lovljenje staleža 

skupnega interesa pod nadzorom države, ki 

omogoča netrajnostne načine ribolova. 

 

Obrazložitev 

S tem aktom mora Evropska unija dobiti učinkovito orodje za čim obširnejše ukrepanje in ki ne 

sme biti omejeno na „staleže skupnega interesa“ ali „sorodne vrste“.  

 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 8 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Pred sprejetjem takšnih ukrepov je 

treba oceniti njihove pričakovane okoljske, 

trgovinske, gospodarske in družbene 

učinke. 

(8) Da se predvideni ukrepi ne bi izvajali 

tako, da bi postali sredstvo za samovoljno 

ali neupravičeno diskriminacijo med 

državami, v katerih prevladujejo enaki 

pogoji, ali da ne bi postali ovira v 

mednarodni trgovini, je treba pred 

sprejetjem takšnih ukrepov oceniti njihove 

pričakovane okoljske, trgovinske, 

gospodarske in družbene učinke. 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 2 osnutka poročila. 
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Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 
Člen 1 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta uredba določa okvir za sprejetje 

nekaterih ukrepov v zvezi z dejavnostmi in 

politikami tretjih držav glede dejavnosti, 

povezanih z ribištvom, pri čemer je njen 

cilj zagotoviti dolgoročno trajnost staležev 

rib skupnega interesa med Evropsko unijo 

in zadevnimi tretjimi državami. 

1. Ta uredba določa okvir za sprejetje 

nekaterih ukrepov s strani Komisije v 

zvezi z dejavnostmi in politikami tretjih 

držav glede dejavnosti, povezanih z 

ribištvom, pri čemer je njen cilj zagotoviti 

dolgoročno trajnost staležev rib skupnega 

interesa med Evropsko unijo in zadevnimi 

tretjimi državami. 

 

Obrazložitev 

 

Jezikovni predlog spremembe zaradi večje jasnosti. 

 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 
Člen 2 – odstavek 1 – točka a 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) „stalež skupnega interesa“ pomeni 

stalež rib, ki ga lahko zaradi njegove 

geografske razporeditve izkorišča ribiško 

ladjevje držav članic in tretjih držav ter 

katerega upravljanje zahteva sodelovanje 

med temi tretjimi državami in Unijo; 

(a) „stalež skupnega interesa“ pomeni 

stalež rib, ki ga lahko zaradi njegove 

geografske razporeditve izkorišča ribiško 

ladjevje držav članic in tretjih držav ter 

katerega upravljanje zahteva sodelovanje 

med temi tretjimi državami in Unijo, ali 

stalež rib, ki se upravlja v okviru 

regionalnih organizacij za upravljanje 

ribištva, s katerimi je Unija pogodbenica; 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 
Člen 2 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) „sorodne vrste“ pomenijo katero koli črtano 
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vrsto rib, ki se pojavlja pri mešanem 

ribolovu, pri katerem se lovi tudi stalež 

skupnega interesa; 

 

Obrazložitev 

 

V skladu s predlogom spremembe za uvodno izjavo 6 ter člen 4(c) in (d). 

 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 
Člen 2 – točka c 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) „mešani ribolov“ pomeni ribolov, pri 

katerem je na območju ribolova prisotna 

več kot ena vrsta, pri čemer za te vrste 

obstaja nevarnost, da bodo zajete z 

ribolovno opremo; 

črtano 

 

Obrazložitev 

 

Glede na predloga spremembe 1 in 3 ta opredelitev ni več potrebna. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 1 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) ta tretja država (b) ta tretja država 

(a) ne sprejme nobenih ukrepov na 

področju upravljanja ribištva ali 

(i) ne sprejme nobenih ukrepov na 

področju upravljanja ribištva ali 

(b) sprejme takšne ukrepe brez upoštevanja 

pravic, interesov in obveznosti drugih 

držav, vključno z Evropsko unijo, pri 

čemer se zaradi takšnih ukrepov na 

področju upravljanja ribištva, kadar se 

obravnavajo skupaj z ukrepi, ki jih je Unija 

sprejela samostojno ali v sodelovanju z 

(ii) sprejme takšne ukrepe brez upoštevanja 

pravic, interesov in obveznosti drugih 

držav, vključno z Evropsko unijo, pri 

čemer se zaradi takšnih ukrepov na 

področju upravljanja ribištva, kadar se 

obravnavajo skupaj z ukrepi, ki jih je Unija 

sprejela samostojno ali v sodelovanju z 
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drugimi državami, izvajajo ribolovne 

dejavnosti, s katerimi se raven staleža 

zmanjša pod ravni, ki omogočajo največji 

trajnostni donos. 

drugimi državami, izvajajo ribolovne 

dejavnosti, s katerimi se raven staleža 

zmanjša pod ravni, ki omogočajo največji 

trajnostni donos, ali 

 (iii) ne sprejme ukrepov upravljanja, 

odobrenih v okviru regionalnih 

organizacij za upravljanje ribištva, ki 

upravljajo stalež, ali odkloni sprejetje. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Za namene odstavka 1(b)(ii) so ravni 

staleža, ki omogočajo največji trajnostni 

donos, določene na podlagi najboljšega 

razpoložljivega znanstvenega mnenja. 

2. Za namene odstavka 1(b)(ii) najboljše 

razpoložljivo znanstveno mnenje določa 

ravni staleža, ki omogočajo največji 

trajnostni donos.  

 

 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 
Člen 4 – odstavek 1 – točka c 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) uvede količinske omejitve v zvezi z 

uvozom rib in ribiških proizvodov v Unijo, 

kadar so proizvedeni iz rib ali vsebujejo 

ribe iz staleža skupnega interesa in kadar 

so bile te ribe ujete v okviru ribolova pod 

nadzorom države, ki omogoča 

netrajnostne načine ribolova; 

črtano 

 

Obrazložitev 

Ta odstavek je odveč, saj so ukrepi opredeljeni v členu 4(1)(d). 

 

 

Predlog spremembe  11 
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Predlog uredbe 
Člen 4 – odstavek 1 – točka d 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) uvede količinske omejitve v zvezi z 

uvozom rib katere koli sorodne vrste in 

ribiških proizvodov, ki so proizvedeni iz 

takšnih rib ali vsebujejo takšne ribe, v 

Unijo, kadar so bile te ribe ujete v okviru 

ribolova staleža skupnega interesa pod 

nadzorom države, ki omogoča netrajnostne 

načine ribolova; v takem primeru Komisija 

opredeli ustrezne načine, s katerimi se 

določijo ulovi, za katere velja ukrep; 

(d) uvede količinske omejitve uvoza rib 

katere koli vrste v Unijo, kadar so bile te 

ribe ujete v okviru ribolova pod nadzorom 

države, ki omogoča netrajnostne načine 

ribolova staležev skupnega interesa, ali 

ribiških proizvodov, ki so proizvedenih iz 

takšnih rib ali vsebujejo takšne ribe;  

 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 
Člen 4 – odstavek 1 – točka e 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) uvede omejitve v zvezi z uporabo 

pristanišč Unije za plovila, ki plujejo pod 

zastavo države, ki omogoča netrajnostne 

načine ribolova, pri čemer lovijo stalež 

skupnega interesa, ter za plovila, ki 

prevažajo ribe in ribiške proizvode, ki so 

proizvedeni iz rib iz staleža skupnega 

interesa, pri čemer so te ribe ulovila 

plovila, ki plujejo pod zastavo države, ki 

omogoča netrajnostne načine ribolova, ali 

plovila, ki imajo dovoljenje takšne države 

in plujejo pod zastavo druge države; 

takšne omejitve ne veljajo v primerih višje 

sile ali stiske v smislu člena 18 Konvencije 

(višja sila ali stiska) za storitve, ki so nujno 

potrebne za odpravo takšnega stanja; 

(e) uvede omejitve pri uporabi pristanišč 

Unije za ribiška plovila, ki plujejo pod 

zastavo države, ki omogoča netrajnostne 

načine ribolova; takšne omejitve ne veljajo 

v primerih višje sile ali stiske v smislu 

člena 18 Konvencije (višja sila ali stiska) 

za storitve, ki so nujno potrebne za 

odpravo takšnega stanja; 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 9 osnutka poročila. 

 



 

 

 PE493.559/ 7 

 SL 

 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 
Člen 5 – odstavek 1 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) učinkoviti skupaj z omejitvami v zvezi 

z ribolovom plovil Unije ali proizvodnjo 

ali potrošnjo v Uniji na področju rib in 

ribiških proizvodov, ki so proizvedeni iz 

rib ali vsebujejo takšne ribe in iz vrst, za 

katere so bili v skladu s to uredbo sprejeti 

ukrepi. V primeru sorodnih vrst se lahko 

te omejitve uporabljajo le, kadar so te 

sorodne vrste ujete med ribolovom staleža 

skupnega interesa; 

(b) učinkoviti skupaj z omejitvami v zvezi 

z ribolovom plovil Unije ali proizvodnjo 

ali potrošnjo v Uniji na področju rib in 

ribiških proizvodov, ki so proizvedeni iz 

rib ali vsebujejo takšne ribe in iz vrst, za 

katere so bili v skladu s to uredbo sprejeti 

ukrepi.  

 

Obrazložitev 

V skladu s črtanjem „sorodnih vrst“ v členu 4(1)(d). 

 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 
Člen 5 – odstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Pri sprejemanju ukrepov v skladu s to 

uredbo Komisija oceni kratkoročne in 

dolgoročne okoljske, trgovinske, 

gospodarske in družbene učinke takšnih 

ukrepov ter upravno breme, povezano z 

njihovim izvajanjem. 

4. Pri sprejemanju ukrepov v skladu s to 

uredbo Komisija oceni kratkoročne in 

dolgoročne okoljske, trgovinske, 

gospodarske in družbene učinke takšnih 

ukrepov ter upravno breme, povezano z 

njihovim izvajanjem, da se predvideni 

ukrepi ne bi izvajali tako, da bi postali 

sredstvo za samovoljno ali neupravičeno 

diskriminacijo med državami, v katerih 

prevladujejo enaki pogoji, ali da ne bi 

postali ovira v mednarodni trgovini. 
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Obrazložitev 

Ta predlog spremembe nadomešča predlog spremembe 11 osnutka poročila. 

 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 
Člen 6 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Pred sprejetjem ukrepov v skladu s 

členom 4 Komisija zadevni tretji državi 

zagotovi ustrezno možnost za pisni odziv 

na obvestilo in odpravo nepravilnosti. 

 

3. Pred sprejetjem ukrepov v skladu s 

členom 4 Komisija v enem mesecu po tem, 

ko je poslala obvestilo, zadevni tretji 

državi zagotovi ustrezno možnost za pisni 

odziv nanj in odpravo nepravilnosti. 

 

 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 
Člen 8 – odstavek 3a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Evalvacijsko poročilo iz člena 5(4) je 

na voljo Evropskemu parlamentu in Svetu 

v skladu s postopkom iz člena 10(4) 

Uredbe št. 182/2011, kot tudi drugi tam 

navedeni dokumenti. 

Obrazložitev 

Sporazumni predlog spremembe, ki zadeva uvodno izjavo 8. Da ima pravne posledice, je treba 

uvodno izjavo povzeti v členu. V skladu z Uredbo št. 182/2011 mora Komisija obvestiti EP in 

Svet.  

 

 

 

 

 

 


