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11.9.2017 A8-0263/92 

Predlog spremembe  92 

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 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 16 črtano 

Določena pristanišča za skupine 1, 2, 3, 4 in 

7 

 

Prag, ki se uporablja za živo težo vrst, za 

katere velja večletni načrt, nad katero mora 

ribiško plovilo svoj ulov iztovoriti v 

določenem pristanišču ali kraju blizu obale, 

kot določa člen 43 Uredbe (ES) št. 

1224/2009, je:  

 

(a)  skupina 1: 2 toni;  

(b)  skupini 2 in 4: 1 tona;  

(c)  skupina 3: 2 toni;  

(d)  skupina 7: 2 toni.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/93 

Predlog spremembe  93 

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 8 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.  Če znanstveno mnenje kaže, da je v 

določenem letu drstitvena biomasa 

katerega koli staleža iz skupine 1 nižja od 

MSY Btrigger ali da je številčnost katere 

koli funkcionalne enote iz skupine 2 nižja 

od Abundancebuffer iz stolpca A Priloge 

II, se sprejmejo vsi ustrezni popravni 

ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev 

zadevnega staleža ali funkcionalne enote 

na ravni, višje od ravni, ki omogoča 

največji trajnostni donos.. Z odstopanjem 

od člena 4(2) se ribolovne možnosti 

določijo na ravni, skladne z ribolovno 

umrljivostjo, ob upoštevanju zmanjšanja 

biomase ali številčnosti pod razpon iz 

stolpca A Priloge I.  

1.  Če znanstveno mnenje kaže, da je v 

določenem letu drstitvena biomasa 

katerega koli staleža iz skupine 1 nižja od 

MSY Btrigger ali da je številčnost katere 

koli funkcionalne enote iz skupine 2 nižja 

od Abundancebuffer iz stolpca A Priloge 

II, se sprejmejo vsi ustrezni popravni 

ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev 

zadevnega staleža ali funkcionalne enote 

na ravni, višje od ravni, ki omogoča 

največji trajnostni donos. Z odstopanjem 

od člena 4(2) se ribolovne možnosti 

določijo na ravni, skladne z ribolovno 

umrljivostjo, ob upoštevanju zmanjšanja 

biomase ali številčnosti pod razpon iz 

stolpca B Priloge I.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/94 

Predlog spremembe  94 

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 12 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 12a 

 Dovoljenja za ribolov in ukrepi v zvezi z 

upravljanjem zmogljivosti 

 1.  Za območje Severnega morja, 

vzhodnega Rokavskega zaliva in 

Skagerraka, za katero velja ta uredba, vsaka 

država članica izda dovoljenja za ribolov za 

plovila, ki plujejo pod njeno zastavo in se 

ukvarjajo z ribolovnimi dejavnostmi na tem 

območju ter uporabljajo eno od naslednjih 

orodij:  

 (a)  pridnene vlečne mreže in potegalke 

(OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) z 

mrežnim očesom: 

 (i)  TR1, enakim ali večjim od 100 mm; 

 (ii)  TR2, enakim ali večjim od 70 mm in 

manjšim od 100 mm; 

 (iii)  TR3, enakim ali večjim od 16 mm in 

manjšim od 32 mm; 

 (b)  vlečne mreže z gredjo (TBB) z 

mrežnim očesom: 

 (i)  BT1, enakim ali večjim od 120 mm; 

 (ii)  BT2, enakim ali večjim od 80 mm in 

manjšim od 120 mm; 

 (c)  zabodne mreže, zapletne mreže 

(GN); 

 (d)  trislojne mreže (GT); 

 (e)  parangali (LL). 

 2.  Brez poseganja v zgornje meje 

zmogljivosti, določene v Prilogi II k Uredbi 
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(EU) št. 1380/2013, skupna zmogljivost – 

izražena v kW – plovil, ki imajo dovoljenja 

za ribolov, izdana v skladu z odstavkom 1 

tega člena, za posamezno geografsko 

območje iz člena 1 te uredbe ni večja od 

največje zmogljivosti plovil, ki so bila 

dejavna v letu 2006 ali 2007 ter so 

uporabljala eno izmed orodij iz odstavka 1 

na zadevnem geografskem območju.  

 3.  Vsaka država članica sestavi in 

obnavlja seznam plovil, ki imajo dovoljenje 

za ribolov iz odstavka 1, ter z objavo na svoji 

uradni spletni strani Komisiji in drugim 

državam članicam omogoči dostop do njega. 

 4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 18 te uredbe in členom 18 

Uredbe (EU) št. 1380/2013 v zvezi s 

spreminjanjem tega člena. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/95 

Predlog spremembe  95 

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 14 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (14a)  Rekreacijski ribolov lahko vpliva 

na pridnene ribje staleže. Zato bi morali 

imeti sozakonodajalci možnost, da zanj 

uveljavijo pravila v zvezi z upravljanjem 

in tehnične ukrepe, kolikor je to potrebno 

za zagotovitev trajnosti staležev. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/96 

Predlog spremembe  96 

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 10 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 10a 

 Vpliv rekreacijskega ribolova 

 Če se v skladu s členom 55(4) Uredbe 

(ES) št. 1224/2009, ugotovi, da 

rekreacijski ribolov znatno vpliva na 

stalež, se lahko sozakonodajalci odločijo, 

da bodo za zadevni ribolov uveljavili 

pravila v zvezi z upravljanjem in tehnične 

ukrepe, kolikor je to potrebno za 

zagotovitev trajnosti staleža. 

Or. en 

 

 


