
 

AM\1007156SL.doc  PE519.328v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

17.10.2013 A7-0282/593 

Predlog spremembe  593 
João Ferreira, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Patrick Le Hyaric 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 43 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(43) V skladu s prepovedjo zavržkov, ki jo 

uvaja SRP, je treba s sredstvi ESPR 

podpreti naložbe v ribiška plovila, ki bi 

omogočile čim boljše izkoriščanje 

naključnega ulova in uporabo premalo 

izkoriščenih delov ulovljenih rib. Ker so 

viri omejeni, je treba za povečanje 

vrednosti ulovljenih rib s sredstvi ESPR 

podpreti tudi naložbe v ribiška plovila s 

ciljem povečanja komercialne vrednosti 

ulovljenih rib. 

(43) V skladu s prizadevanji za 

zmanjšanje zavržkov, ki jo uvaja SRP, je 

treba s sredstvi ESPR poskrbeti za 

minimalna finančna nadomestila 

izključno za kritje stroškov vzdrževanja, 

skladiščenja in iztovarjanja celotne 

količine naključnega ulova, ki nima 

tržišča, ki bi lahko krilo te stroške. 

Or. pt 



 

AM\1007156SL.doc  PE519.328v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.10.2013 A7-0282/594 

Predlog spremembe  594 
João Ferreira, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Patrick Le Hyaric 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 44 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(44) Ob zavedanju, kako pomembna so 

ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja in 

zavetja, je treba s sredstvi ESPR podpreti 

ustrezne naložbe, zlasti za zagotavljanje 

večje energetske učinkovitosti, boljšega 

varstva okolja, kakovosti iztovorjenih 

proizvodov ter večje varnosti in boljših 

delovnih pogojev. 

(44) Ob zavedanju, kako pomembna so 

ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, 

prodajne dvorane, zavetja in druge 

podporne zmogljivosti na kopnem, je treba 

s sredstvi ESPR podpreti ustrezne naložbe, 

zlasti za zagotavljanje večje energetske 

učinkovitosti, boljšega varstva okolja, 

kakovosti iztovorjenih proizvodov ter večje 

varnosti in boljših delovnih pogojev. 

Or. pt 



 

AM\1007156SL.doc  PE519.328v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.10.2013 A7-0282/595 

Predlog spremembe  595 
João Ferreira, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Patrick Le Hyaric 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 3 a – odstavek 2 – točka 18 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) „mali priobalni ribolov“ pomeni 

ribolov z ribiškimi plovili, katerih skupna 

dolžina ne presega 12 metrov in ki ne 

uporabljajo vlečnega orodja iz 

preglednice 3 v Prilogi I k Uredbi 

Komisije (ES) št. 26/2004 z dne 

30. decembra 2003 o registru ribolovne 

flote Skupnosti; 

 

___________________ 

24
 UL L 5, 9.1.2004, str. 25. 

(18) „mali ribolov“ pomeni ribolov z 

ribiškimi plovili, katerih skupna dolžina ne 

presega 12 metrov in ki ne uporabljajo 

vlečnega orodja iz preglednice 3 v Prilogi I 

k Uredbi Komisije (ES) št. 26/2004 z dne 

30. decembra 2003 o registru ribolovne 

flote Skupnosti, ali plovili, katerih čas na 

morju (trajanje ribolovnega potovanja) ne 

presega 24 ur, njihov ulov pa se prodaja 

svež. V primeru lokalnih ladjevij iz najbolj 

oddaljenih regij in z oddaljenih otokov je 

dovoljeno trajanje potovanja 36 ur. 

Države članice lahko iz utemeljenih 

razlogov, ki imajo podlago v lokalni 

zgodovinski tradiciji, predlagajo razširitev 

opredelitve „malega ribolova“ na ribolov z 

drugimi plovili, če je uporabljeno orodje 

zelo selektivno in zanemarljivo vpliva na 

morski ekosistem; 

________________ 

24
 UL L 5, 9.1.2004, str. 25. 

(Predlog spremembe se uporabi za to 

celotno zakonodajno besedilo; v primeru 

njegovega sprejetja bodo potrebne 

tehnične korekture v celotnem besedilu.) 

Or. pt 



 

AM\1007156SL.doc  PE519.328v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.10.2013 A7-0282/596 

Predlog spremembe  596 
João Ferreira, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Patrick Le Hyaric 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 6 – odstavek 1 – točka 3 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) spodbujanje ribogojstva, ki temelji na 

inovativnosti, konkurenčnosti in znanju, s 

poudarkom na naslednjih področjih: 

(3) spodbujanje razvoja različnih vrst 

ribogojstva, tako na kopnem kot na morju, 

s poudarkom na diverzifikaciji in kakovosti 

proizvodov, da se zmanjša uvoz rib za 

oskrbo evropskega trga, z osredotočanjem 

na naslednja področja: 

Or. pt 



 

AM\1007156SL.doc  PE519.328v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.10.2013 A7-0282/597 

Predlog spremembe  597 
João Ferreira, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Patrick Le Hyaric 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 6 – odstavek 1 – točka 3 – točka a a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) podpiranje ustanavljanja novih 

podjetij ali zadrug v sektorju ribogojstva; 

Or. pt 



 

AM\1007156SL.doc  PE519.328v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.10.2013 A7-0282/598 

Predlog spremembe  598 
João Ferreira, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Patrick Le Hyaric 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 13 – odstavek 1 – točka a 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) dejavnosti, ki povečujejo ribolovno 

zmogljivost plovila; 

(a) dejavnosti, ki povečujejo ribolovno 

zmogljivost plovila (to ne vključuje 

zamenjave motorjev in drugih sprememb 

na plovilih za mali ribolov, namenjenih 

izboljšanju varnosti na krovu); 

Or. pt 



 

AM\1007156SL.doc  PE519.328v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.10.2013 A7-0282/599 

Predlog spremembe  599 
João Ferreira, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Patrick Le Hyaric 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 31 – odstavek 1 – točka a a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) različne oblike povezovanja v 

ribiškem sektorju, zlasti v segmentu 

malega ribolova; 

Or. pt 



 

AM\1007156SL.doc  PE519.328v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.10.2013 A7-0282/600 

Predlog spremembe  600 
João Ferreira, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Patrick Le Hyaric 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 32 – odstavek 1 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Za spodbujanje diverzifikacije in 

ustvarjanja novih delovnih mest zunaj 

ribištva lahko ESPR podpira: 

1. Za spodbujanje diverzifikacije in 

ustvarjanja novih delovnih mest lahko 

ESPR spodbuja ustanavljanje in 

posodabljanje podjetij in zadrug v 

ribiškem sektorju in razvoj dopolnilnih 

dejavnosti, primernih za spodbujanje 

gospodarskega in socialnega razvoja 

ribiških območij. 

Or. pt 



 

AM\1007156SL.doc  PE519.328v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.10.2013 A7-0282/601 

Predlog spremembe  601 
João Ferreira, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Patrick Le Hyaric 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 32 – odstavek 6 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Znesek finančne pomoči, dodeljene v 

skladu z odstavkom 1(a), ne presega 50 % 

predvidenega proračuna iz poslovnega 

načrta za posamezno dejavnost in ne 

presega najvišjega zneska za posamezno 

dejavnost, tj. 50 000 EUR. 

6. Znesek finančne pomoči, dodeljene v 

skladu z odstavkom 1(a), ne presega 50 % 

predvidenega proračuna iz poslovnega 

načrta za posamezno dejavnost in ne 

presega najvišjega zneska za posamezno 

dejavnost, tj. 50 000 EUR. V izjemnih 

primerih se lahko znesek te finančne 

pomoči poviša do največ 70 % 

predvidenega proračuna iz poslovnega 

projekta ali načrta, če gre za začetno 

podporo za mlade ribiče. 

Or. pt 



 

AM\1007156SL.doc  PE519.328v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.10.2013 A7-0282/602 

Predlog spremembe  602 
João Ferreira, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Patrick Le Hyaric 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 36 – odstavek 3 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. ESPR lahko podpira prizadevanja za 

zmanjšanje zavržkov, tako da dodeli 

minimalna finančna nadomestila 

izključno za kritje stroškov vzdrževanja, 

skladiščenja in iztovarjanja celotne 

količine naključnega ulova, ki nima 

tržišča, ki bi lahko krilo te stroške. 

Komisija zgoraj omenjene stroške določi 

za vsako leto, pri tem pa upošteva različne 

razmere v državah članicah. 

Or. pt 

Obrazložitev 

Iztovarjanje celotne količine naključnega ulova in posledično odprava zavržkov sta eden od 

ciljev sedanje reforme skupne ribiške politike. Za dejansko dosego tega cilja bo proizvajalcem 

morda treba dodeliti minimalna finančna nadomestila, da bodo zmogli kriti stroške 

vzdrževanja, skladiščenja in iztovarjanja celotne količine naključnega ulova. 



 

AM\1007156SL.doc  PE519.328v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.10.2013 A7-0282/603 

Predlog spremembe  603 
João Ferreira, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Patrick Le Hyaric 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 41 – naslov 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja in 

zavetja 

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, 

prodajne dvorane, zavetja in druga 

kopenska podporna infrastruktura  

Or. pt 



 

AM\1007156SL.doc  PE519.328v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.10.2013 A7-0282/604 

Predlog spremembe  604 
João Ferreira, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Patrick Le Hyaric 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 41 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Za povečanje kakovosti iztovorjenih 

proizvodov, povečanje energetske 

učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja 

ali izboljšanje varnostnih in delovnih 

pogojev lahko ESPR podpira naložbe, ki 

izboljšujejo infrastrukturo ribiških 

pristanišč ali mesta iztovarjanja, vključno 

z naložbami v infrastrukturo za zbiranje 

smeti in morskih odpadkov. 

1. ESPR lahko podpira naložbe v novo 

infrastrukturo ali izboljšanje obstoječe 

infrastrukture, kot so ribiška pristanišča, 

mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in 

druga kopenska podporna infrastruktura, 

vključno z naložbami v infrastrukturo za 

zbiranje smeti in morskih odpadkov. 

Or. pt 



 

AM\1007156SL.doc  PE519.328v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.10.2013 A7-0282/605 

Predlog spremembe  605 
João Ferreira, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Patrick Le Hyaric 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 41 – odstavek 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. ESPR lahko dodeli minimalna 

finančna nadomestila ribičem za kritje 

stroškov za iztovarjanje celotne količine 

naključnega ulova, ki nima tržišča, ki bi 

lahko krilo te stroške. 

Or. pt 



 

AM\1007156SL.doc  PE519.328v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.10.2013 A7-0282/606 

Predlog spremembe  606 
João Ferreira, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Patrick Le Hyaric 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 41 – odstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Podpora ne zajema izgradnje novih 

pristanišč, novih mest iztovarjanja ali 

novih prodajnih dvoran. 

črtano 

Or. pt 



 

AM\1007156SL.doc  PE519.328v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.10.2013 A7-0282/607 

Predlog spremembe  607 
João Ferreira, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Patrick Le Hyaric 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 55 – odstavek 2 – točka a 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) traja več kot štiri mesece zapored ali (a) traja več kot tri tedne zapored ali štiri 

nezaporedne tedne v štirimesečnem 

obdobju; ali 

Or. pt 

Obrazložitev 

Predlog ne odraža dejanskega stanja, saj ustavitev pridobivanja redko traja več kot štiri 

zaporedne tedne. Poleg tega so mala družinska podjetja, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo in v 

številnih državah članicah prevladujejo v podjetniški strukturi, neposredno odvisna od 

tedenske prodaje, zato jih taka ustavitev zelo prizadene. 



 

AM\1007156SL.doc  PE519.328v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.10.2013 A7-0282/608 

Predlog spremembe  608 
João Ferreira, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Patrick Le Hyaric 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 88 – odstavek 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. ESPR lahko podpira skupine ribičev, 

strokovne organizacije in nevladne 

organizacije, povezane z malim 

ribolovom, z namenom usklajevanja med 

njimi, priprave in sodelovanja v 

svetovalnih svetih. 

Or. pt 

 

 

 


