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7.11.2018 A8-0337/105 

Predlog spremembe  105 

Marco Affronte 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ciljna ribolovna umrljivost se 

doseže čim prej, a postopoma in z 

rastočim ritmom do leta 2020 za zadevne 

staleže, nato pa se ohranja v razponih, 

določenih v Prilogi I, in v skladu s cilji iz 

člena 3(1). 

1. V skladu s členom 16(4) Uredbe 

(EU) št. 1380/2013 Svet pri določitvi 

ribolovnih možnosti za posamezni stalež 

od ribolovnega leta 2021 naprej določa 

ribolovne možnosti tako, da ustrezajo 

ocenjeni biomasi staleža, ki presega ciljno 

količino pobegle biomase za dosego 

največjega trajnostnega donosa, pri čemer 

ribolovna umrljivost ne sme presegati 

zgornje meje umrljivosti rib. Delež 

odstranljive biomase staleža, ki presega 

ciljno količino pobegle biomase za dosego 

največjega trajnostnega donosa, 

Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor 

za ribištvo določi vsako leto tako, da je 

dovoljeni ulov z manj kot 5-odstotno 

verjetnostjo pod mejno referenčno točko 

za biomaso drstitvenega staleža (Blim). 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/106 

Predlog spremembe  106 

Marco Affronte 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Kadar znanstveno mnenje kaže, da 

je biomasa drstitvenega staleža katerega od 

zadevnih staležev nižja od mejne 

referenčne točke za biomaso drstitvenega 

staleža (Blim) iz stolpca B Priloge II k tej 

uredbi, se sprejmejo nadaljnji popravni 

ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev 

zadevnega staleža na ravni, višje od ravni, 

ki omogoča največji trajnostni donos. 

Zadevni popravni ukrepi z odstopanjem od 

odstavkov 2 in 4 člena 4 vključujejo zlasti 

prekinitev ciljnega ribolova zadevnega 
staleža in ustrezno zmanjšanje ribolovnih 

možnosti. 

3. Kadar znanstveno mnenje kaže, da 

je biomasa drstitvenega staleža katerega od 

zadevnih staležev nižja od mejne 

referenčne točke za biomaso drstitvenega 

staleža (Blim), se sprejmejo nadaljnji 

popravni ukrepi, da se zagotovi hitra 

vrnitev zadevnega staleža na ravni, višje od 

ravni, ki omogoča ciljno količino pobegle 

biomase za dosego največjega 

trajnostnega donosa. Zadevni popravni 

ukrepi z odstopanjem od člena 4(1) 

vključujejo zlasti zmanjšanje ribolovnih 

možnosti, ki zadostujejo za obnovo staleža 

na ciljno količino pobegle biomase za 

dosego največjega trajnostnega donosa za 

naslednje leto ali po potrebi za prekinitev 

ciljnega ribolova zadevnega staleža. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/107 

Predlog spremembe  107 

Marco Affronte 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Na podlagi tega načrta se od 

Znanstvenega, tehničnega in 

gospodarskega odbora za ribištvo 

zahtevajo naslednje referenčne točke 

ohranjanja za zaščito popolne sposobnosti 

razmnoževanja zadevnih staležev: 

 (a) ciljna količina pobegle biomase za 

dosego največjega trajnostnega donosa; 

 (b) Blim; 

 (c) zgornja meja ribolovne umrljivosti. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/108 

Predlog spremembe  108 

Marco Affronte 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar znanstveno mnenje kaže, da je za 

ohranitev malih pelagičnih staležev iz 

člena 1(2) te uredbe potreben popravni 

ukrep ali če je v primeru sardona in sardele 

drstitvena biomasa katerega od teh staležev 

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 16 te uredbe in 

členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 v 

zvezi z: 

Kadar znanstveno mnenje kaže, da je za 

ohranitev malih pelagičnih staležev iz 

člena 1(2) te uredbe potreben popravni 

ukrep ali če je v primeru sardona in sardele 

drstitvena biomasa katerega od teh staležev 

v določenem letu nižja od ciljne količine 

pobegle biomase za dosego največjega 

trajnostnega donosa, je na Komisijo 

preneseno pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 16 te 

uredbe in členom 18 Uredbe (EU) 

št. 1380/2013 v zvezi z naslednjimi 

tehničnimi ukrepi: 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/109 

Predlog spremembe  109 

Marco Affronte 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 6a 

 Priprava znanstvenih podatkov 

 Države članice podprejo izvajanje tega 

načrta z izvedbo znanstvenih raziskav na 

morju in zagotavljanjem podatkov o ulovu 

na podlagi dogovorjenih znanstvenih 

protokolov: 

 (a) za staleže sardona in sardele velja za 

odčitavanje otolita in akustične ehograme 

skupni mednarodni protokol Italije, 

Hrvaške in Slovenije, ki ga je treba 

pripraviti do 1. decembra 2019; 

 (b) akustične raziskave v Jadranskem 

morju se izvajajo po istem usklajenem 

znanstvenem protokolu, ki je skladen z 

raziskavo MEDIAS, in zaradi popolne 

primerljivosti rezultatov vsako leto 

potekajo v morju v istih mesecih; 

 (c) akustične raziskave so najkasneje en 

mesec po zaključku raziskave na voljo za 

znanstveno oceno ribolovnih možnosti za 

naslednje leto; 

 (d) podatki o ulovu za posamezni stalež se 

zagotavljajo mesečno, informacije o 

starosti ulova pa se zagotovijo do 1. 

novembra vsako leto, s čimer se 

omogočita popolno spremljanje ribolova 

in pravočasna priprava znanstvenega 
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mnenja za določitev ribolovnih možnosti.  

 Brez razpoložljivosti podatkov in ocen iz 

točk (a) do (d) se ribolovne možnosti za 

naslednje leto zmanjšajo za 10 %. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/110 

Predlog spremembe  110 

Marco Affronte 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 6 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 6b 

 Tehnični ukrepi 

 1. Na Komisijo se v skladu s členom 15 te 

uredbe in členom 18 Uredbe (EU) 

št. 1380/2013 prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z 

dopolnitvijo te uredbe glede naslednjih 

tehničnih ukrepov: 

 (a) specifikacije v zvezi z lastnostmi 

ribolovnega orodja in predpisi o njegovi 

uporabi za zagotovitev ali izboljšanje 

selektivnosti, zmanjšanje nenamernega 

ulova ali zmanjšanje negativnega vpliva 

na ekosistem; 

 (b) specifikacije v zvezi s spremembami 

ribolovnega orodja ali dodatnimi 

napravami za zagotovitev ali izboljšanje 

selektivnosti, zmanjšanje naključnega 

ulova ali zmanjšanje negativnega vpliva 

na ekosistem; 

 (c) omejitve ali prepovedi uporabe 

nekaterih vrst ribolovnega orodja ter 

ribolovnih dejavnosti na določenih 

območjih ali v določenih obdobjih za 

zaščito drstečih se rib, rib pod najmanjšo 

referenčno velikostjo ohranjanja ali 

neciljnih vrst rib ali za zmanjšanje 

negativnega vpliva na ekosistem; in 
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 (d) določitev najmanjše referenčne 

velikosti ohranjanja za vsak stalež, za 

katerega velja ta uredba, da se zaščitijo 

nedorasli morski organizmi. 

 2. Ukrepi iz odstavka 1 tega člena 

prispevajo k uresničevanju ciljev iz 

člena 3. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/111 

Predlog spremembe  111 

Marco Affronte 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Ne glede na člen 18(1) in (3) 

Uredbe (ES) št. 1380/2013 lahko Komisija 

sprejme delegirane akte tudi, če ni 

skupnega priporočila iz navedenih 

odstavkov, kadar znanstveno mnenje kaže, 

da so potrebni za doseganje ciljev iz člena 

3 te uredbe. 

Or. en 

 

 


