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11.9.2017 A8-0263/80 

Predlog spremembe  80 

Nils Torvalds 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Določiti je treba ciljno stopnjo 

ribolovne umrljivosti (F), ki ustreza cilju 

doseganja in ohranjanja največjega 

trajnostnega donosa, kot razpone vrednosti, 

ki so skladni z doseganjem največjega 

trajnostnega donosa (FMSY). Ti razponi, ki 

temeljijo na znanstvenem mnenju, so 

potrebni, da se zagotovi prožnost pri 

upoštevanju sprememb znanstvenega 

mnenja, da se spodbudi izvajanje 

obveznosti iztovarjanja ter upoštevajo 

značilnosti mešanega ribolova. Razpone 

FMSY je izračunal Mednarodni svet za 

raziskovanje morja (ICES), in sicer tako, 

da omogočajo dolgoročno zmanjšanje 

donosa za največ 5 % v primerjavi z 

največjim trajnostnim donosom6. 

Določena je zgornja meja razpona, tako 

da možnost zmanjšanja staleža pod Blim 

ali Abundancelimit ni večja od 5 %. 

Zadevna zgornja meja je tudi v skladu s 

tako imenovanim svetovalnim pravilom 

ICES7, ki določa, da je treba, kadar je 

drstitvena biomasa ali številčnost v slabem 

stanju, F zmanjšati na vrednost, ki ne 

presega zgornje meje, ki je enaka 

vrednosti FMSY, pomnoženi z drstitveno 

biomaso ali številčnostjo v letu, na katero 

se nanaša celotni dovoljeni ulov, deljeno z 

MSY Btrigger ali Abundancelimit. ICES te 

predpostavke in svetovalna pravila 

uporablja pri pripravi znanstvenega 

(12) Določiti je treba ciljno stopnjo 

ribolovne umrljivosti (F), ki ustreza cilju 

doseganja in ohranjanja največjega 

trajnostnega donosa, kot razpone vrednosti, 

ki so skladni z doseganjem največjega 

trajnostnega donosa (FMSY). Ti razponi, ki 

temeljijo na znanstvenem mnenju, so 

potrebni, da se zagotovi prožnost pri 

upoštevanju sprememb znanstvenega 

mnenja, da se spodbudi izvajanje 

obveznosti iztovarjanja ter upoštevajo 

značilnosti mešanega ribolova. Stopnja 

izkoriščanja FMSY bi morala biti zgornja 

meja za izkoriščanje. 
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mnenja o ribolovni umrljivosti in 

možnostih ulova. 

___________________  

6 Zahteva EU za ICES, naj za izbrane 

staleže v Severnem in Baltskem morju 

predloži razpone FMSY. 

 

7 Splošno ozadje mnenja ICES, julij 2015.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/81 

Predlog spremembe  81 

Nils Torvalds 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Za namene določitve ribolovnih 

možnosti bi bilo treba določiti zgornji prag 

običajno uporabljenih razponov FMSY in 

pod pogojem, da se za zadevni stalež šteje, 

da je v dobrem stanju, zgornjo mejo za 

nekatere primere. Ribolovne možnosti bi 

moralo biti možno do zgornje meje določiti 

le, če je na podlagi znanstvenega mnenja 

ali dokazov to potrebno za uresničevanje 

ciljev iz te uredbe pri mešanem ribolovu, 

ali zaradi preprečitve škode staležu, ki jo 

povzroča dinamika znotraj staleža ali med 

staleži določenih vrst, ali za omejitev 

vsakoletnih sprememb ribolovnih 

možnosti. 

črtano 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/82 

Predlog spremembe  82 

Nils Torvalds 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. V skladu s členom 16(4) Uredbe 

(EU) št. 1380/2013 so ribolovne možnosti 

skladne z razponi ciljne ribolovne 

umrljivosti iz stolpca A Priloge I k tej 

uredbi. 

2. V skladu s členom 16(4) Uredbe 

(EU) št. 1380/2013 so ribolovne možnosti 

skladne z razponi ciljne ribolovne 

umrljivosti iz Priloge I k tej uredbi. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/83 

Predlog spremembe  83 

Nils Torvalds 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Ne glede na odstavka 2 in 3 se 

lahko ribolovne možnosti za posamezni 

stalež določijo v skladu z razponi za 

ribolovno umrljivost iz stolpca B Priloge I, 

če je zadevni stalež nad najnižjo 

referenčno točko za drstitveno biomaso iz 

stolpca A Priloge II: 

črtano 

(a) če je na podlagi znanstvenega 

mnenja ali dokazov to potrebno za 

uresničevanje namena iz člena 3 v 

primeru mešanega ribolova; 

 

(b) če je na podlagi znanstvenega 

mnenja ali dokazov to potrebno za 

preprečitev škode za stalež, ki jo povzroča 

dinamika znotraj staleža ali med staleži 

različnih vrst, ali 

 

(c) da se spremembe ribolovnih 

možnosti med zaporednimi leti omejijo na 

največ 20 %. 

 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/84 

Predlog spremembe  84 

Nils Torvalds 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če znanstveno mnenje kaže, da je za 

ohranitev katerega koli pridnenega 

staleža iz skupin od 3 do 7 potreben 

popravni ukrep, ali če je drstitvena 

biomasa katerega koli staleža iz skupine 1 

ali številčnost katere koli funkcionalne 

enote iz skupine 2 v določenem letu nižja 

od referenčnih točk ohranjanja iz stolpca 

A Priloge II k tej uredbi, je na Komisijo 

preneseno pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 18 te 

uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 

1380/2013 v zvezi z: 

Če znanstveno mnenje kaže, da je potreben 

dodatni ukrep, s katerim se zagotovi, da se 

vsako ribištvo, za katerega velja ta uredba, 

upravlja v skladu s členom 3 te uredbe, se 

na Komisijo prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 18 te uredbe in členom 18 Uredbe 

(EU) št. 1380/2013. Ne glede na določbe 

člena 18(1) in (3) lahko Komisija 

delegirane akte sprejme tudi, če ni 

skupnega priporočila iz navedenih 

odstavkov. Ti delegirani akti vključujejo 

ukrepe v zvezi z: 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/85 

Predlog spremembe  85 

Nils Torvalds 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Predlog uredbe 

Priloga I 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

 

1. Skupina 1: 

  

Stalež Ciljni razpon ribolovne umrljivosti, ki je skladen z 

doseganjem največjega trajnostnega donosa (FMSY)  

Stolpec A  Stolpec B  

Trska iz Severnega morja  0,22–0,33  0,33–0,49  

Vahnja  0,25–0,37  0,37–0,52  

Morska plošča iz 

Severnega morja  
0,13–0,19  0,19–0,27  

Saj  0,20–0,32  0,32–0,43  

Morski list iz Severnega 

morja  
0,11–0,20  0,20–0,37  

Morski list iz Kattegata 0,19–0,22  0,22–0,26  

Mol iz Severnega morja  Ni opredeljeno.  Ni opredeljeno. 

 

2. Skupina 2  

  

Funkcionalna enota 

škampa (FE)  

Ciljni razpon ribolovne umrljivosti, ki je skladen z 

doseganjem največjega trajnostnega donosa (FMSY) 

(kot stopnja ulova)  

Stolpec A Stolpec B 

Razdelek IIIA, FE 3 in 4  0,056–0,079  0,079–0,079  

Farn Deeps, FE 6  0,07–0,081  0,081–0,081  

Fladen Ground, FE 7 0,066–0,075  0,075–0,075  

Firth of Forth, FE 8  0,106–0,163  0,163–0,163  

Moray Firth, FE 9  0,091–0,118  0,118–0,118  

 

 

Predlog spremembe 

 

1. Skupina 1: 
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Številke v razpredelnici na podlagi zadnjega, posebej zahtevanega mnenja ICES 

„Zahteva EU za ICES, naj za izbrane staleže v Severnem in Baltskem morju predloži 

razpone FMSY“ 

STALEŽ Ciljni razpon ribolovne umrljivosti, ki je skladen z 

doseganjem največjega trajnostnega donosa (FMSY) 

Trska na podobmočju IV ter 

v razdelkih VIId in IIIa 

zahod 

FMSY spodnja meja – FMSY  

Vahnja na podobmočju IV 

ter v razdelkih VIa in IIIa 

zahod 

FMSY spodnja meja – FMSY  

Morska plošča na 

podobmočju IV in v 

razdelku IIIa 

FMSY spodnja meja – FMSY  

Saj na podobmočjih IV in 

VI ter v razdelku IIIa  
FMSY spodnja meja – FMSY  

Morski list na podobmočju 

IV 
FMSY spodnja meja – FMSY  

Morski list v razdelku IIIa in 

podrazdelkih 22–24 
FMSY spodnja meja – FMSY  

Mol na podobmočju IV in v 

razdelku VIId 
FMSY spodnja meja – FMSY  

Morska spaka v razdelku 

IIIa in podobmočjih IV in 

VI 

FMSY spodnja meja – FMSY  

Severna kozica v razdelkih 

IVa vzhodno in IIIa 

FMSY spodnja meja – FMSY  

 

2. Skupina 2 

  

Številke v razpredelnici na podlagi zadnjega, posebej zahtevanega mnenja ICES 

„Zahteva EU za ICES, naj za izbrane staleže v Severnem in Baltskem morju predloži 

razpone FMSY“ 

Funkcionalna enota škampa 

(FE) 

Ciljni razpon ribolovne umrljivosti, ki je skladen z 

doseganjem največjega trajnostnega donosa (FMSY) (kot 

stopnja ulova) 

 Stolpec A  

Razdelek IIIA, FE 3 in 4 FMSY spodnja meja – FMSY  

Farn Deeps, FE 6 FMSY spodnja meja – FMSY  

Fladen Ground, FE 7 FMSY spodnja meja – FMSY  

Firth of Forth, FE 8 FMSY spodnja meja – FMSY  

Moray Firth, FE 9 FMSY spodnja meja – FMSY  

 

Or. en 
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