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17.10.2013 A7-0282/624 

Predlog spremembe  624 
Guido Milana 
v imenu skupine S&D 

 

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 le prek razreza ribiških plovil 
pod pogojem, da je shema umika iz 
obratovanja: 

 (a) vključena v operativni program v 
skladu s členom 20 in 

 (b) da zadeva plovila, vključena v 
segment, v katerem ribolovna zmogljivost 
dejansko ni uravnotežena z ribolovnimi 
možnostmi za ta segment za obdobje 
dolgoročnega načrta upravljanja, in 

 (c) da zadeva plovila, ki so dejavno 
usmerjena v ribolov vrst, ki jih oceni 
Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor 
za ribištvo (STECF). 

 2. Podpora iz odstavka 1 se dodeli: 

 (a) lastnikom ribiških plovil Unije, ki so 
registrirana kot aktivna in so vsaj 120 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 120 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, lastniki ali podjetja 
dejansko prenehajo z vsemi ribolovnimi 
dejavnostmi. Upravičenci do te pomoči 
dokazilo o dejanskem prenehanju 
ribolovnih dejavnosti predložijo 
pristojnemu nacionalnemu organu. Če se 
ribič ali podjetje znova začne ukvarjati z 
ribolovno dejavnostjo v obdobju manj kot 
dveh let od oddaje vloge, se nadomestilo 
izterja po načelu časovne razporeditve. 

 4. Javna pomoč iz tega člena se lahko 
dodeli do 31. decembra 2016. 

 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 te 
pomoči pet let po prejemu pomoči ne 
smejo registrirati novega ribiškega 
plovila. Zmanjšanje zmogljivosti pripelje 
do trajnega enakovrednega zmanjšanja 
zgornje meje zmogljivosti segmenta 
ladjevja. 

 6. Tradicionalna in lesena plovila niso 
upravičena do podpore iz tega člena. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/625 

Predlog spremembe  625 
Guido Milana 
v imenu skupine S&D 

 

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 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Za spodbujanje sodelovanja ribičev pri 
varstvu in obnovi morske biotske 

raznovrstnosti in ekosistemov, vključno s 

storitvami, ki jih opravljajo v okviru 
trajnostnih ribolovnih dejavnosti, lahko 

ESPR podpira naslednje dejavnosti: 

1. Za spodbujanje varstva in obnove 
morske biotske raznovrstnosti in 

ekosistemov, vključno s storitvami, ki se 
opravljajo v okviru trajnostnih ribolovnih 

dejavnosti, ter sodelovanja ribičev, kjer je 
to primerno, lahko ESPR podpira 
naslednje dejavnosti, ki neposredno 
vplivajo na dejavnosti ribiškega sektorja: 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/626 

Predlog spremembe  626 
Guido Milana 
v imenu skupine S&D 

 

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 – točka a 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) pobiranje odpadkov iz morja, kot je 

odstranjevanje izgubljenih ribolovnih 

orodij in morskih odpadkov; 

(a) pobiranje odpadkov iz morja s strani 
ribičev, kot je odstranjevanje izgubljenih 
ribolovnih orodij in morskih odpadkov; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/627 

Predlog spremembe  627 
Guido Milana 
v imenu skupine S&D 

 

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 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) izgradnjo ali postavljanje mirujočih ali 

premičnih naprav za varovanje ter 

spodbujanje razvoja morskih živalskih in 

rastlinskih vrst; 

(b) izgradnjo, postavljanje ali 
posodabljanje mirujočih ali premičnih 

naprav, ki jih je mogoče enostavno 
odstraniti, za varovanje ter spodbujanje 
razvoja morskih živalskih in rastlinskih 

vrst ter za znanstvene študije in 
vrednotenje teh naprav; 

Or. en 



 

AM\1007167SL.doc  PE519.328v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.10.2013 A7-0282/628 

Predlog spremembe  628 
Guido Milana 
v imenu skupine S&D 

 

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 – točka c 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) prispevanje k boljšemu upravljanju ali 

ohranjanju virov; 

(c) prispevanje k boljšemu upravljanju ali 

ohranjanju morskih bioloških virov; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/629 

Predlog spremembe  629 
Guido Milana 
v imenu skupine S&D 

 

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 – točka d 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) upravljanje, obnova in spremljanje 
območij NATURA 2000 v skladu z 
Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktivo 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, v skladu s prednostnimi okviri 
ukrepanja, sprejetimi v skladu z Direktivo 
Sveta 92/43/EGS; 

(d) opredelitev, izbiro, upravljanje, obnovo 
in spremljanje: 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/630 

Predlog spremembe  630 
Guido Milana 
v imenu skupine S&D 

 

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 – točka d – točka i (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (i) območij NATURA 2000 v skladu z 
Direktivo Sveta 92/43/EGS ter Direktivo 
2009/147/ES ali v skladu s prednostnimi 
okviri ukrepanja, sprejetimi v skladu z 
Direktivo Sveta 92/43/EGS, kjer so 
dejavnosti povezane z ribolovom; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/631 

Predlog spremembe  631 
Guido Milana 
v imenu skupine S&D 

 

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 – točka d – točka i i (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ii) zaščitenih morskih območij v zvezi z 
izvajanjem prostorskih varovalnih 
ukrepov, povezanih z ribiškimi 
dejavnostmi, iz člena 13(4) Direktive 
2008/56/ES; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/632 

Predlog spremembe  632 
Guido Milana 
v imenu skupine S&D 

 

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 – točka e 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) upravljanje, obnova in spremljanje 
zaščitenih morskih območij v zvezi z 
izvajanjem prostorskih varovalnih 
ukrepov iz člena 13(4) Direktive 
Evropskega parlamenta in 
Sveta 2008/56/ES; 

(e) sodelovanje pri drugih ukrepih, 
katerih cilja sta ohranitev in krepitev 
storitev v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in 
ekosistemi, v zvezi z ukrepi Unije na 
področju morske okoljske politike in v 
skladu z ekosistemskim pristopom k 
upravljanju ribištva, kot je obnova 
morskih in obalnih habitatov v podporo 
trajnostnim staležem rib, vključno s 
pripravo takšnih ukrepov in njihovim 
znanstvenim vrednotenjem; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/633 

Predlog spremembe  633 
Guido Milana 
v imenu skupine S&D 

 

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 – točka e a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) okoljsko ozaveščenost, tudi ribičev, 
glede zaščite in obnove morske biotske 
raznovrstnosti; 

Or. en 

 

 


