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Clara Aguilera
Nadzor ribištva
(COM(2018)0368 – C8-0238/2018 – 2018/0193(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka f
Uredba (ES) št. 1224/2009
Člen 4 – odstavek 1 – točka 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

20. ,pošiljka‘ pomeni serijo enot 
ribiških proizvodov ali proizvodov iz 
ribogojstva;‘

20. ,pošiljka‘ pomeni serijo enot 
ribiških proizvodov ali proizvodov iz 
ribogojstva;‘ Ta opredelitev se uporablja 
samo za ribiške proizvode in proizvode iz 
ribogojstva, ki spadajo v poglavje 3 
kombinirane nomenklature, vzpostavljene 
v skladu z Uredbo Sveta (EGS) 
št. 2658/87;
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Nadzor ribištva
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka k
Uredba (ES) št. 1224/2009
Člen 4 – odstavek 1 – točka 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

34a. „flota za mali priobalni ribolov“ 
pomeni ribiška plovila, ki imajo vsaj tri od 
naslednjih petih značilnosti:
(a) njihova skupna dolžina ne presega 
12 metrov,
(b) delujejo izključno v teritorialnih 
vodah države zastave,
(c) opravljajo ribolovna potovanja, ki 
niso daljša od 24 ur, in sicer od odhoda do 
povratka v pristanišče,
(d) v posadki so največ štiri osebe,
(e) uporabljajo selektivno ribolovno 
orodje z majhnim vplivom na okolje.
[Ta opredelitev velja za celotno besedilo; 
sklicevanje na plovila, „katerih skupna 
dolžina je 12 metrov“, v Uredbi (ES) št. 
1224/2009 se nadomesti s plovili, „ki 
spadajo v floto za mali priobalni ribolov“]
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Nadzor ribištva
(COM(2018)0368 – C8-0238/2018 – 2018/0193(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 1224/2009
Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Z odstopanjem od odstavkov 1, 2 in 
3 lahko države članice majhna plovila, ki 
delujejo izključno v notranjih vodah 
države članice zastave, izvzamejo iz 
zahteve, da morajo imeti na krovu 
napravo za sledenje.
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Predlog spremembe 323
Francisco José Millán Mon
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Clara Aguilera
Nadzor ribištva
(COM(2018)0368 – C8-0238/2018 – 2018/0193(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) V Uredbi (ES) št. 1224/2009 bi bilo 
treba navesti sklic na opredelitve iz 
Uredbe (EU) št. 1380/2013 in Uredbe (EU) 
št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta30. Zaradi jasnosti in doslednosti bi 
bilo treba nekatere opredelitve iz 
Uredbe (ES) št. 1224/2009 črtati ali 
spremeniti ter dodati nove opredelitve.

(4) V Uredbi (ES) št. 1224/2009 bi bilo 
treba navesti sklic na opredelitve iz 
Uredbe (EU) št. 1380/2013 in Uredbe (EU) 
št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta30. Zaradi jasnosti in doslednosti bi 
bilo treba nekatere opredelitve iz 
Uredbe (ES) št. 1224/2009 črtati ali 
spremeniti ter dodati nove opredelitve. Na 
podlagi pozivov sektorja in prejšnjih 
resolucij Evropskega parlamenta ter v 
skladu z veljavnimi pravili Mednarodne 
komisije za ohranitev tunov v Atlantiku bi 
bilo treba dodati opredelitev „flote za mali 
priobalni ribolov“, ki bi vsebovala več 
meril.

__________________ __________________
30 Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov 
za ribiške proizvode in proizvode iz 
ribogojstva in o spremembi uredb 
Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 
št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 354, 
28.12.2013, str. 1).

30 Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov 
za ribiške proizvode in proizvode iz 
ribogojstva in o spremembi uredb 
Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 
št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 354, 
28.12.2013, str. 1).
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Clara Aguilera
Nadzor ribištva
(COM(2018)0368 – C8-0238/2018 – 2018/0193(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Mali ribolov je v Uniji pomemben z 
biološkega, gospodarskega in družbenega 
vidika. Ob upoštevanju morebitnih učinkov 
malega ribolova na staleže je pomembno 
nadzorovati skladnost ribolovnih 
dejavnosti in ribolovnega napora manjših 
plovil s pravili skupne ribiške politike. V ta 
namen je treba pridobiti podatke o 
položaju navedenih plovil. Zato bi morale 
biti države članice zmožne slediti vsem 
ribiškim plovilom, vključno z ribiškimi 
plovili, krajšimi od 12 metrov. Za plovila, 
krajša od 12 metrov, je zdaj mogoče 
uporabiti mobilne naprave, ki so cenejše 
in enostavne za uporabo.

(12) Mali ribolov je v Uniji pomemben z 
biološkega, gospodarskega in družbenega 
vidika. Ob upoštevanju morebitnih učinkov 
malega ribolova na staleže je pomembno 
nadzorovati skladnost ribolovnih 
dejavnosti in ribolovnega napora manjših 
plovil s pravili skupne ribiške politike. Pri 
nekaterih segmentih flote za mali 
priobalni ribolov pa bi lahko z zahtevo, da 
imajo na krovu napravo za sledenje, 
nesorazmerno obremenili njihovo 
ribolovno zmogljivost. Zato bi morale 
imeti države članice možnost, da plovila te 
flote, ki delujejo izključno v notranjih 
vodah države članice zastave, izvzamejo iz 
zahteve, da morajo imeti na krovu 
napravo za sledenje. Da se zagotovi 
ustrezna raven nadzora fizičnih oseb in 
teh plovil, bi morale države članice 
njihove dejavnosti spremljati z rednimi 
inšpekcijskimi pregledi.
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