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11.9.2017 A8-0263/86 

Predlog spremembe  86 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

v imenu skupine PPE 

 

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 2 – odstavek 1 – točka 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) „skupina 3“ pomeni pridnene 

staleže, za katere veljajo omejitve ulova, 

razen omejitev, navedenih v skupini 1 v 

Severnem morju; 

črtano 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/87 

Predlog spremembe  87 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

v imenu skupine PPE 

 

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 2 – odstavek 1 – točka 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) „skupina 4“ pomeni funkcionalne 

enote škampa (Nephrops norvegicus) in 

statistična območja zunaj funkcionalnih 

enot v območjih ICES IIa in na 

podobmočju IV, za katere veljajo omejitve 

ulova, razen tistih, navedenih v skupini 2; 

črtano 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/88 

Predlog spremembe  88 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

v imenu skupine PPE 

 

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 2 – odstavek 1 – točka 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) „skupina 5“ pomeni pridnene 

staleže, za katere ne veljajo omejitve ulova 

v Severnem morju; 

črtano 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/89 

Predlog spremembe  89 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

v imenu skupine PPE 

 

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 5 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Cilji za skupini 3 in 4 Upravljanje staležev prilova 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/90 

Predlog spremembe  90 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

v imenu skupine PPE 

 

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 11 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za pridnene staleže iz skupin od 1 do 7 je 

na Komisijo v skladu s členom 18 te 

uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 

1380/2013 preneseno pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov glede: 

Na Komisijo se v skladu s členom 18 te 

uredbe in členom 18 Uredbe (EU) 

št. 1380/2013 prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s 

pridnenimi ribjih staležev. Ti delegirani 

akti lahko dopolnijo to uredbo z 

določbami o: 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/91 

Predlog spremembe  91 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

v imenu skupine PPE 

 

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 13 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Nadzorni ukrepi iz tega poglavja se 

uporabljajo ob nadzornih ukrepih, ki so v 

Uredbi (ES) št. 1224/2009 določeni za 

pridnene staleže iz skupin od 1 do 7, razen 

če je v tem poglavju določeno drugače. 

Nadzorni ukrepi iz tega poglavja se 

uporabljajo ob nadzornih ukrepih, ki so v 

Uredbi (ES) št. 1224/2009 določeni za 

pridnene staleže, razen če je v tem 

poglavju določeno drugače. 

Or. en 

 

 


