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17.10.2013 A7-0282/571 

Predlog spremembe  571 
Nils Torvalds 
v imenu skupine ALDE 
Raül Romeva i Rueda 
v imenu skupine Verts/ALE  
 
Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 
št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 
COM(2013)0245– C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 12 – odstavek 3 – točka a 
 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) določitvi časovnega obdobja iz 
odstavkov 1 in 2, ki je sorazmerno z 
resnostjo ali ponavljanjem kršitve ali 
neskladnosti; 

(a) določitvi časovnega obdobja iz 
odstavkov 1 in 2, ki je sorazmerno z 
resnostjo ali ponavljanjem zadevne kršitve 
ali neskladnosti, pri čemer se upoštevajo 
merilo, kot je storjena škoda, njena 
vrednost, obseg kršitve ali neizpolnitve in 
ponovitve, in ki traja vsaj eno leto; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/572 

Predlog spremembe  572 
Nils Torvalds 
v imenu skupine ALDE 
Raül Romeva i Rueda 
v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 
št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 13 – točka b b (novo) 
 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bb) nadomestitev ali posodobitev glavnih 
ali pomožnih motorjev; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/573 

Predlog spremembe  573 
Nils Torvalds 
v imenu skupine ALDE 
Raül Romeva i Rueda 
v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 
št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 33  b (novo) 
 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 33 b 

 Trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti 

 1. ESPR lahko prispeva k financiranju 
ukrepov za trajno prenehanje ribolovnih 
dejavnosti z razrezom ribiških plovil pod 
pogojema, da: 

 (a) je vključeno v operativni program v 
skladu s členom 20 in 

 (b) je trajno prenehanje dejavnosti 
predvideno kot orodje v akcijskem načrtu 
iz člena 35 [uredbe o skupni ribiški 
reformi], kar kaže, da segment ladjevja 
dejansko ni uravnotežen z razpoložljivimi 
ribolovnimi možnostmi za ta segment. 

 2. Podpora iz odstavka 1 se dodeli: 

 (a) lastnikom ribiških plovil Unije, ki so 
registrirana kot aktivna in so vsaj 60 dni 
na leto v zadnjih dveh koledarskih letih 
pred datumom predložitve vloge izvajala 
ribolovne dejavnosti na morju, ali 

 (b) ribičem, ki so v zadnjih dveh 
koledarskih letih pred datumom 
predložitve vloge vsaj 60 dni na leto na 
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morju delali na krovu ribiškega plovila 
Unije, na katerega se nanaša trajno 
prenehanje dejavnosti. 

 3. Zadevni ribiči dejansko prenehajo z 
vsemi ribolovnimi dejavnostmi. 
Upravičenci do te podpore dokazilo o 
dejanskem prenehanju ribolovnih 
dejavnosti predložijo pristojnemu 
nacionalnemu organu. Če se ribič znova 
začne ukvarjati z ribolovno dejavnostjo v 
obdobju manj kot enega leta od oddaje 
vloge, se nadomestilo izterja po načelu 
časovne razporeditve. 

 4. Javna podpora iz tega člena se lahko 
dodeli do 31. decembra 2019. 

 5. Podpora iz tega člena se izplača šele, ko se 
enakovredna zmogljivost trajno umakne iz 
registra ribiških plovil Unije in se dokončno 
odvzamejo tudi dovoljenja in pooblastila za 
ribolov. Upravičenci do podpore pet let po 
prejemu podpore ne smejo registrirati 
novega ribiškega plovila. 

 Zmanjšanje zmogljivosti pripelje do 
trajnega enakovrednega zmanjšanja 
zgornje meje zmogljivosti segmenta 
ladjevja. 

 6. Skupni finančni prispevek iz ESPR za 
zgornje ukrepe ne presega višjega od 
naslednjih dveh pragov: 3 milijona EUR 
ali 10 % finančne pomoči Unije, ki jo 
država članica dodeli za prednostni nalogi 
Unije 1 in 2. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/574 

Predlog spremembe  574 
Nils Torvalds 
v imenu skupine ALDE 
Raül Romeva i Rueda 
v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 
št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 37 – odstavek 1 
 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 37 
 

Člen 37 
 

Inovacije, povezane z ohranjanjem morskih 
bioloških virov 

 

Inovacije, povezane z ohranjanjem morskih 
bioloških virov 

1. Da bi se prispevalo k odpravi zavržkov 
in prilova ter olajšal prehod na izkoriščanje 
živih morskih bioloških virov, s katerim se 
populacije lovljenih vrst obnavljajo in 
ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo 
največji trajnostni donos, lahko ESPR 
podpira projekte, katerih cilj je razvoj ali 
uvedba novega tehničnega ali 
organizacijskega znanja, s katerim se 
zmanjšujejo vplivi ribolovnih dejavnosti na 
okolje ali dosega bolj trajnostna uporaba 
morskih bioloških virov. 

1. Da bi se prispevalo k odpravi zavržkov 
in prilova ter olajšal prehod na izkoriščanje 
živih morskih bioloških virov, s katerim se 
populacije lovljenih vrst obnavljajo in 
ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo 
največji trajnostni donos, ter da se zmanjša 
vpliv ribolova na morsko okolje ter vpliv 
zaščitenih plenilcev, lahko ESPR podpira 
sisteme in projekte, katerih cilj je razvoj, 
izpopolnitev ali uvedba novega tehničnega 
ali organizacijskega znanja, s katerim se 
zmanjšujejo vplivi ribolovnih dejavnosti na 
okolje, vključno z izboljšanimi ribolovnimi 
tehnikami ter večjo selektivnostjo 
ribolovnih dejavnosti, ali dosega bolj 
trajnostna uporaba morskih bioloških virov 
in sobivanje z zaščitenimi plenilci, ki 
temelji na ekosistemskem pristopu k 
upravljanju ribištva. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/575 

Predlog spremembe  575 
Nils Torvalds 
v imenu skupine ALDE 
Raül Romeva i Rueda 
v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 
št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 38 – odstavek 1 – pododstavek e b (novo) 
 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (eb) sistemi nadomestil za škodo pri ulovu 
zaradi sesalcev in ptic, zaščitenih z 
Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst 
ali Direktivo2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic; 

Or. en
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17.10.2013 A7-0282/576 

Predlog spremembe  576 
Nils Torvalds 
v imenu skupine ALDE 
Raül Romeva i Rueda 
v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 
št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 99 
 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 99 Člen 99 

Organ upravljanja Organ upravljanja 

1. Poleg splošnih pravil iz člena 114 
[Uredbe (EU) št. […] o skupnih določbah] 
organ upravljanja: 

1. Poleg splošnih pravil iz člena 114 
[Uredbe (EU) št. […] o skupnih določbah] 
organ upravljanja: 

(a) predložitev Komisiji ustreznih 
podatkov o dejavnostih, izbranih za 
financiranje, vključno z glavnimi 
značilnostmi upravičenca in same 
dejavnosti, na četrtletni ravni; Komisija z 
izvedbenimi akti določi pravila za pripravo 
teh podatkov v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 128(2). 

(a) Komisiji dvakrat letno predloži ustrezne 
podatke o dejavnostih, izbranih za 
financiranje, vključno z glavnimi 
značilnostmi upravičenca in same 
dejavnosti . Komisija z izvedbenimi akti 
določi pravila za pripravo teh podatkov v 
skladu s svetovalnim postopkom iz člena 
128(2). 

(b) zagotovi obveščanje javnosti o 
programu, in sicer z obveščanjem možnih 
upravičencev, strokovnih organizacij, 
gospodarskih in socialnih partnerjev, 
organov, vključenih v spodbujanje enakosti 
med moškimi in ženskami, ter zadevnih 
nevladnih organizacij, vključno z 
okoljskimi organizacijami, o možnostih, ki 
jih zagotavlja program, in pravilih glede 
dostopa do finančne podpore programa; 

(b) zagotovi obveščanje javnosti o 
programu, in sicer z obveščanjem možnih 
upravičencev, strokovnih organizacij, 
gospodarskih in socialnih partnerjev, 
organov, vključenih v spodbujanje enakosti 
med moškimi in ženskami, ter zadevnih 
nevladnih organizacij, vključno z 
okoljskimi organizacijami, o možnostih, ki 
jih zagotavlja program, in pravilih glede 
dostopa do finančne podpore programa ter 
obveznosti spoštovanja pravil skupne 
ribiške politike; 

(c) zagotovi obveščanje javnosti o (c) zagotovi obveščanje javnosti o 
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programu z obveščanjem upravičencev o 
prispevku Unije, širše javnosti pa o vlogi 
Unije v programu. 

programu z obveščanjem upravičencev o 
prispevku Unije in obveznosti spoštovanja 
pravil skupne ribiške politike;  

 (d) zagotovi obveščanje javnosti o 
programu z obveščanje širše javnosti o 
vlogi Unije v programu ter držav članic 
pri spoštovanju pravil skupne ribiške 
politike. 

Or. en 
 


