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PREDLOGI SPREMEMB 001-006  
vlagatelj: Odbor za ribištvo 

 

Poročilo 

Werner Kuhn A8-0376/2016 

Značilnosti ribiških plovil 

 

Predlog uredbe (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Predlog spremembe   1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Za določanje značilnosti ribiških 

plovil je treba uporabljati enake predpise, 

da se poenotijo pogoji za opravljanje 

dejavnosti v Uniji. 

(3) Za določanje značilnosti ribiških 

plovil je treba uporabljati enake predpise, 

ki so skladni s standardi skupne ribiške 

politike, da se poenotijo pogoji za 

opravljanje dejavnosti v Uniji. 

 

Predlog spremembe   2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Zato je treba upoštevati, da je bila 

23. junija 1969 v Londonu pod okriljem 

Mednarodne pomorske organizacije 

(IMO) podpisana Mednarodna konvencija 

o merjenju tonaž ladij (Konvencija 1969) 
in Mednarodna konvencija o varnosti 

ribiških plovil podpisana v Torremolinosu 

2. aprila 1977. 

(5) Zato je treba upoštevati Mednarodno 

konvencijo o merjenju tonaž ladij 

(Konvencija 1969), ki je bila podpisana 

23. junija 1969 v Londonu, Mednarodno 

konvencijo o varnosti ribiških plovil, ki je 

bila podpisana v Torremolinosu 2. aprila 

1977, in Konvencijo Organizacije 

združenih narodov o ohranjanju in 
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upravljanju živih virov na odprtem morju, 

ki je bila podpisana v Ženevi 29. aprila 

1958. 

 

Predlog spremembe   3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6a) Za večja ribiška plovila, ki presegajo 

to dolžino, je zaželena razširitev nabora 

značilnosti plovil, ki naj vsebuje tudi 

nosilnost in količino goriva ter 

predelovalne možnosti in zmogljivosti. 

 

Predlog spremembe   4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) Resolucija Evropskega parlamenta z 

dne 22. novembra 2012 o malem 

priobalnem in obrtnem ribolovu ter 

reformi skupne ribiške politike vsebuje 

tudi poziv k oblikovanju pravne 

opredelitve značilnosti industrijskega in 

malega ribolova, da bi ju lahko pravno 

razlikovali. Ta opredelitev bi morala poleg 

mer plovil, kot je dolžina, vsebovati tudi 

spremenljivke glede njihovega lokalnega 

operativnega dosega, družbene vloge v 

obalnih skupnostih, vpliva na okolje, 

ribolovnih zmogljivosti in poslovanja 

podjetja. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3.  Komisija se pooblasti za sprejemanje 3. Komisija se pooblasti za sprejemanje 
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delegiranih aktov v skladu s členom 7 

glede sprememb, potrebnih za to, da se 

zahteve iz odstavka 2 tega člena 

prilagodijo tehničnemu napredku 

delegiranih aktov v skladu s členom 7 

glede spremembe odstavka 2 tega člena, 

da se sklicevanje na ustrezni mednarodni 

standard ISO prilagodi tehničnemu 

napredku. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2.  Pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov iz člena 5(3) se prenese 

na Komisijo za nedoločen čas od […]. 

2. Pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov iz člena 5(3) se prenese 

na Komisijo za obdobje petih let od 

[datum začetka veljavnosti te uredbe]. 

Komisija pripravi poročilo o prenesenem 

pooblastilu najpozneje devet mesecev pred 

koncem petletnega obdobja. Prenos 

pooblastila se samodejno podaljšuje za 

enako dolga obdobja, razen če Evropski 

parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred 

koncem vsakega obdobja. 

 

 

 


