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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 17
Naslov

Predlog Uredbe Sveta o uvedbi sistema 
nadomestil za dodatne stroške pri trženju 
nekaterih ribiških proizvodov z Azorov, 
Madeire, Kanarskih otokov in iz francoskih 
departmajev Gvajane in Réuniona od 2007 
do 2009

Predlog Uredbe Sveta o uvedbi sistema 
nadomestil za dodatne stroške, ki nastanejo 
zaradi velike oddaljenosti, pri trženju 
nekaterih ribiških proizvodov z Azorov, 
Madeire, Kanarskih otokov in iz francoskih 
departmajev Gvajane in Réuniona

Or. pt

Obrazložitev

Glede na to, da gre za nadaljevanje obstoječega sistema nadomestil za dodatne stroške, ki 
nastanejo zaradi velike oddaljenosti, pri trženju nekaterih ribiških proizvodov iz določenih 
najbolj oddaljenih regij, predvidenega v Uredbi 2328/2003/ES, ki je prenehala veljati 31. 
decembra 2006, ni razloga spremembo njenega naslova.
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Poleg tega je bil sistem uveden za nadomestitev dodatnih stroškov, ki jih imajo nosilci 
dejavnosti pri trženju ribiških proizvodov iz teh najbolj oddaljenih regij zaradi njihove 
posebne prikrajšanosti, in glede na to, da je ta prikrajšanost stalna, sistem ne bi smel biti 
časovno omejen.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margie Sudre

Predlog spremembe 18
Naslov

Predlog za Uredbo Sveta o uvedbi sistema 
nadomestil za dodatne stroške pri trženju 
nekaterih ribiških proizvodov z Azorov, 
Madeire, Kanarskih otokov in iz francoskih 
departmajev Gvajane in Réuniona od 2007 
do 2013

Predlog za Uredbo Sveta o uvedbi sistema 
nadomestil za dodatne stroške, ki nastanejo 
zaradi velike oddaljenosti, pri trženju 
nekaterih ribiških proizvodov z Azorov, 
Madeire, Kanarskih otokov in iz francoskih 
departmajev Gvajane in Réuniona

Or. fr

Obrazložitev

(Sprememba se nanaša na celotno zakonodajno besedilo. Če bodo sprejete, bodo tehnične 
spremembe morale veljati za celotno besedilo). Program POSEI –Ribištvo (Program izbir, 
specifičen za oddaljenost in otoško lego) mora biti časovno neomejen, kot je to program 
POSEI – Kmetijstvo, glede na to, da geografske in strukturne omejitve zaradi velike 
oddaljenosti, ki opravičujejo njegovo uporabo, niso spremenljive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margie Sudre

Predlog spremembe 19
Uvodna izjava 5 a (novo)

(5 a) Kadar ulov ribiškega ladjevja najbolj 
oddaljenih regij za oskrbo lokalne 
predelovalne ribiške industrije ne zadošča, 
je potrebno odobriti dobavo na trg 
Skupnosti v mejah sedanje proizvodne 
zmogljivosti. 

Or. fr

Obrazložitev

Uvoz znotraj Skupnosti je potrebno odobriti, kadar je ulov ladjevja najbolj oddaljenih regij 
premajhen, da bi zagotavljal donosnost ribiško-predelovalnih struktur teh regij. Komisija v 



AM\655523SL.doc 3/13 PE 386.314v01-00

SL

svojem poročilu KOM(2006)0734, str. 9, navaja, da so "nekatere industrije, če želijo 
uresničevati ekonomije obsega in v polni meri izkoristiti zmogljivosti podjetij, odvisne od 
uvoza".

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 20
Uvodna izjava 7 a (novo)

(7a) Za nadomestitev posebnih omejitev 
ribiške proizvodnje v najbolj oddaljenih 
regijah, povezanih z njihovo oddaljenostjo, 
otoško lego, majhno površino, topografijo, 
podnebjem in ekonomsko odvisnostjo od 
maloštevilnih proizvodov, kar je značilno za 
te regije, se lahko odobri odstopanje od 
politike Komisije, ki ne dovoljuje državne 
pomoči za delovanje sektorjev proizvodnje, 
predelave in trženja ribiških proizvodov, 
naštetih v Prilogi I k Pogodbi.

Or. pt

Obrazložitev

Uvodna izjava, ki ustreza novemu členu 7a, ki ga predlaga poročevalec (predlog spremembe 
15).

Kot pri programu POSEI – Kmetijstvo, uvedenem z Uredbo Sveta št. 247/2006/ES z dne 30 
januarja 2006, in vzporedno z njim ter ob upoštevanju posebnih omejitev, navedenih v členu 
299(2) Pogodbe, ki so značilne za najbolj oddaljene regije, mora biti najbolj oddaljenim 
regijam odobren sistem izjem kar zadeva državno pomoč, pri čemer morajo imeti možnost za 
dopolnitve sistema nadomestil z nacionalno pomočjo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margie Sudre

Predlog spremembe 21
Uvodna izjava 7 a (novo)

(7 a) Da bi nadomestili posebne omejitve 
ribiške proizvodnje najbolj oddaljenih regij, 
povezane z oddaljenostjo, otoško lego, 
odročnostjo, majhno površino, neugodno 
topografijo, podnebjem in ekonomsko 
odvisnostjo od majhnega števila proizvodov, 
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se lahko odobri odstopanje od stalne 
politike Komisije, ki ne dovoljuje državne 
pomoči za delovanje sektorjev proizvodnje, 
predelave in trženja ribiških proizvodov v 
skladu s pogodbo.

Or. fr

Obrazložitev

Evropska komisija bo morala glede državne pomoči ribiškemu sektorju za najbolj oddaljene 
regije uvesti poseben program, po vzoru določb, predvidenih ob nedavni reviziji programa 
POSEI – Kmetijstvo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 22
Uvodna izjava 9

(9) Da se omogoči sprejetje odločitve o 
nadaljevanju sistema nadomestil po letu 
2013, mora Komisija Evropskemu 
parlamentu, Evropskemu svetu in 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru 
pred koncem veljave sistema pravočasno
predložiti poročilo, ki temelji na neodvisni 
oceni.

(9) Do 31. decembra 2011 mora Komisija 
Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu 
in Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru predložiti poročilo o izvajanju 
sistema nadomestil, ki temelji na neodvisni 
oceni in ki vsebuje analizo njegovega vpliva 
na doseganje ciljev te uredbe, po potrebi 
skupaj z ustreznimi zakonodajnimi 
predlogi.

Or. pt

Obrazložitev

Predlog spremembe v skladu s členom 8(2) tega predloga in vzporeden s podobno določbo iz 
uredbe o programu POSEI – Kmetijstvo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margie Sudre

Predlog spremembe 23
Uvodna izjava 9

(9) Da se omogoči sprejetje odločitve o 
nadaljevanju sistema nadomestil po letu 
2013, mora Komisija Evropskemu 
parlamentu, Evropskemu svetu in 

(9) Komisija mora Evropskemu parlamentu, 
Evropskemu svetu in Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru pravočasno 
predložiti poročilo, ki temelji na neodvisni 
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Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru 
pred koncem veljave sistema pravočasno 
predložiti poročilo, ki temelji na neodvisni 
oceni.

oceni, da bi bil s tem dokazan učinek 
dejavnosti, opravljenih v okviru te uredbe.

Or. fr

Obrazložitev

Program POSEI – Ribištvo (Program izbir, specifičen za oddaljenost in otoško lego) mora 
biti  časovno neomejen, kot je to program POSEI – Kmetijstvo, glede na to, da geografske in 
strukturne omejitve zaradi velike oddaljenosti, ki opravičujejo njegovo uporabo, niso 
spremenljive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 24
Člen 3, odstavek 1, uvodni stavek

1. Nadomestilo se izplačuje naslednjim 
nosilcem dejavnosti, ki imajo dodatne 
stroške pri trženju ribiških proizvodov:

1. Nadomestilo se izplačuje naslednjim 
nosilcem dejavnosti, ki imajo dodatne 
stroške, ki nastanejo zaradi velike 
oddaljenosti, pri trženju ribiških proizvodov 
iz regij, navedenih v členu 1:

Or. pt

Obrazložitev

Predlog spremembe v skladu s predlaganim naslovom uredbe. Glej predlog spremembe 17.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 25
Člen 3, odstavek 1, pododstavek c)

c) nosilcem dejavnosti v sektorjih predelave 
in trženja ali združenjem takšnih nosilcev 
dejavnosti, ki imajo dodatne stroške pri 
trženju zadevnih proizvodov.

c) nosilcem dejavnosti v sektorjih predelave 
in trženja ali združenjem takšnih nosilcev 
dejavnosti.

Or. pt
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Obrazložitev

Besedilo je odveč, saj je že vključeno v odstavek 1.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pedro Guerreiro

Predlog spremembe 26
Člen 3, odstavek 1, pododstavek c)

c) nosilcem dejavnosti v sektorjih predelave 
in trženja ali združenjem takšnih nosilcev 
dejavnosti, ki imajo dodatne stroške pri 
trženju zadevnih proizvodov.

c) nosilcem dejavnosti v sektorjih predelave 
in trženja ali združenjem takšnih nosilcev 
dejavnosti, ki imajo dodatne stroške pri 
proizvodnji in trženju zadevnih proizvodov.

Or. pt

Obrazložitev

V zvezi z najbolj oddaljenimi regijami bi bilo treba upoštevati tudi druge dejavnike, zlasti 
pomanjkanje ekonomije obsega in visoke stroške proizvodnje. Zato uredba ne bi smela biti 
posebej osredotočena samo na stroške prevoza, temveč bi bilo treba upoštevati tudi druge 
stroške, ki nastanejo pri proizvodnji in trženju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 27
Člen 4, odstavek 4 a (novo)

4a. Kadar pa ulov v regijah iz odstavka 1 ne 
zadošča za zagotovitev delovanja lokalne 
predelovalne industrije, se z odstopanjem 
od odstavka 4b izjemoma odobri 
nadomestilo za ribiške proizvode, ulovljene 
z ribolovnimi plovili Skupnosti.

Or. pt

Obrazložitev

Za odpravo pogostega nezadostnega ulova flot, registriranih v najbolj oddaljenih regijah, in 
za zagotovitev normalnega delovanja lokalne industrije, mora obstajati možnost odobritve 
nadomestila tudi za ribiške proizvode, ulovljene z ribolovnimi plovili Skupnosti, ki niso 
registrirana v najbolj oddaljenih regijah.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Margie Sudre

Predlog spremembe 28
Člen 4, odstavek 4 a (novo)

4a. Vendar, kadar lokalno pridobljeni 
ribiški proizvodi ne zadoščajo za 
zagotavljanje dejavnosti lokalnih 
predelovalnih podjetij, se odobri 
nadomestilo za dobavo nepredelanih 
ribiških proizvodov, ki izhajajo iz držav 
članic Evropske unije. 

Or. fr

Obrazložitev

Uvoz znotraj Skupnosti je treba odobriti, kadar je ulov ladjevja NOR premajhen, da bi 
zagotavljal donosnost ribiško-predelovalnih struktur teh regij. Komisija v svojem poročilu 
KOM(2006)0734, str. 9, navaja, da so "nekatere industrije, če želijo uresničevati ekonomije 
obsega in v polni meri izkoristiti zmogljivosti podjetij, odvisne od uvoza".

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 29
Člen 5, odstavek 2, pododstavek a)

a) za vsak ribiški proizvod dodatne stroške, 
ki nastanejo zaradi posebne prikrajšanosti 
zadevnih regij, zlasti stroške prevoza v 
celinsko Evropo,

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. pt

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 30
Člen 5, odstavek 2, pododstavek b)

b) vsako drugo obliko javne intervencije, ki 
vpliva na višino dodatnih stroškov.

b) vsako drugo obliko izdatkov, ki vpliva na 
višino dodatnih stroškov.
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Or. pt

Obrazložitev

Poleg stroškov prevoza obstajajo tudi drugi s tem povezani izdatki, ki prispevajo k dodatnim 
stroškom, ki jih imajo nosilci dejavnosti pri trženju ribiških proizvodov, npr. stroški za olivno 
olje, sol, olje in druge surovine, ki se uporabljajo pri predelavi rib, in ki jih je tudi treba 
upoštevati pri nadomestilu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margie Sudre

Predlog spremembe 31
Člen 5, odstavek 3

3. Nadomestilo je sorazmerno z dodatnimi 
stroški, ki jih pokriva, in ne presega 75 % 
stroškov prevoza na evropsko celino in z 
njim povezanih stroškov.

3. Nadomestilo je sorazmerno z dodatnimi 
stroški, ki jih pokriva.

Or. fr

Obrazložitev

Nadomestilo se ne sme določati samo glede na stroške prevoza in se omejiti samo na 75 
odstotkov teh stroškov (v programu POSEI – Kmetijstvo takšnih omejitev ni), čeprav se je 
treba prekomernim nadomestilom izogniti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 32
Člen 5, odstavek 3

3. Nadomestilo je sorazmerno z dodatnimi 
stroški, ki jih pokriva, in ne presega 75 % 
stroškov prevoza na evropsko celino in z 
njim povezanih stroškov.

3. Nadomestilo je sorazmerno z dodatnimi 
stroški, ki jih pokriva.

Or. pt

Obrazložitev

Podobno kot pri programu POSEI – Kmetijstvo in vzporedno z njim se za nadomestilo 
dodatnih stroškov ne sme predvideti zgornje meje.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 33
Člen 6

Zadevne države članice lahko prilagodijo 
seznam in količine upravičenih ribiških 
proizvodov iz člena 4(1) ter višino 
nadomestila iz člena 5(1), da upoštevajo 
spremenjene pogoje, če pri tem spoštujejo 
skupne zneske iz člena 5(4).

1. Zadevne države članice lahko prilagodijo 
seznam in količine upravičenih ribiških 
proizvodov iz člena 4(1) ter višino 
nadomestila iz člena 5(1), da upoštevajo 
spremenjene pogoje, če pri tem spoštujejo 
skupne zneske iz člena 5(4).
2. Prilagoditve iz prvega odstavka lahko 
vključujejo prilagoditev količin ribiških 
proizvodov, upravičenih do nadomestila, in 
višine nadomestila v neki regiji ali med 
regijami, ki pripadajo eni državi članici.
3. Da se bodo upoštevale spremembe 
okoliščin lahko Komisija na podlagi 
informacij, ki jih prejme od zainteresiranih 
držav članic, med različnimi državami 
članicami prilagodi količine ribiških 
proizvodov, upravičenih do nadomestila, in 
višino nadomestila.
Prilagoditev se izvede v okviru skupnega 
zneska nadomestila na leto, ki ga določi 
proračunski organ, in brez poseganja v 
zadevni način razdelitve v okviru finančnih 
zneskov, predvidenih v členu 5(4).
Prilagoditev mora poleg tega upoštevati 
zlasti razmere biološko občutljivih staležev, 
raven dodatnih stroškov ter kakovostni in 
količinski vidik proizvodnje in trženja.

Or. pt

Obrazložitev

Državam članicam bi bilo treba dati večjo prožnost pri določanju in sprejemanju seznamov 
ribiških proizvodov in ustreznih količin, upravičenih do nadomestila, ter ustrezne ravni 
nadomestila, v okviru fiksnega skupnega zneska na leto. Ta prožnost lahko vključuje 
prilagoditev v neki regiji ali med regijami, ki pripadajo eni državi članici, ob ohranitvi višine 
tega zneska in ustreznega načina razdelitve. To prožnost je treba uporabiti tudi pri 
prilagoditvi med različnimi državami članicami z namenom optimizacije nadomestila, 
predvidenega v tej uredbi.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 34
Člen 7, odstavek 1

1. V štirih mesecih od začetka veljavnosti te 
uredbe zadevne države članice Komisiji 
predložijo seznam in količine iz člena 4(1) 
ter višino nadomestila iz člena 5(1), v 
nadaljevanju „načrt nadomestila“.

1. V štirih mesecih od začetka veljavnosti te 
uredbe zadevne države članice Komisiji 
predložijo seznam in količine iz člena 4(1), 
višino nadomestila iz člena 5(1) in podroben 
seznam ukrepov, ki jih je treba uporabiti, 
da se zagotovi spoštovanje določb iz členov 
4(2), 4(3) in 4(4), v nadaljevanju „načrt 
nadomestila“.

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je zagotoviti, da nadomestila, predvidena v uredbi, veljajo samo za 
zakonito ulovljene ribe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 35
Člen 7, odstavek 4

4. Če država članica vnese spremembe na 
podlagi člena 6, predloži spremenjeni načrt 
nadomestila Komisiji, postopki iz odstavkov 
2 in 3 pa se uporabljajo smiselno.

4. Če država članica vnese spremembe na 
podlagi člena 6, predloži spremenjeni načrt 
nadomestila Komisiji, za katerega velja, da 
je sprejet, če se Komisija ne odzove v roku 
štirih tednov po njegovem prejemu.

Or. pt

Obrazložitev

V primeru spremembe načrtov nadomestil bi bilo treba predvideti hitrejši postopek.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margie Sudre

Predlog spremembe 36
Člen 7, odstavek 4

4. Če država članica vnese spremembe na 
podlagi člena 6, predloži spremenjeni načrt 

4. Če država članica vnese spremembe na 
podlagi člena 6, predloži spremenjeni načrt 
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nadomestila Komisiji. Postopki iz odstavkov 
2 in 3 pa se uporabljajo smiselno.

nadomestila Komisiji. Če se Komisija v 
roku štirih tednov od datuma prejema 
spremenjenega načrta ne odzove, se ta šteje 
kot odobren.

Or. fr

Obrazložitev

Ta poenostavljen in skrajšan postopek mora omogočiti boljše odzivanje na "spremembe 
okoliščin".

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 37
Člen 8, odstavek 1

1. Vsaka zadevna država članica pripravi 
letno poročilo o izvajanju nadomestila in ga 
vsako leto do 30. aprila predloži Komisiji.

1. Vsaka zadevna država članica pripravi 
letno poročilo o izvajanju nadomestila in ga 
vsako leto do 30. junija predloži Komisiji.

Or. pt

Obrazložitev

Ta predlog spremembe upošteva, da je pred koncem prvega tromesečja težko pridobiti 
statistične podatke.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margie Sudre

Predlog spremembe 38
Člen 8, odstavek 1

1. Vsaka zadevna država članica pripravi 
letno poročilo o izvajanju nadomestila in ga 
vsako leto do 30. aprila predloži Komisiji.

1. Vsaka zadevna država članica pripravi 
letno poročilo o izvajanju nadomestila in ga 
vsako leto do 30. junija predloži Komisiji.

Or. fr

Obrazložitev

Nekatere države članice potrebujejo več časa, da bi svoje poročilo izdelale na podlagi 
zanesljivih informacij.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 39
Člen 8, odstavek 2

2. Najpozneje do 31. decembra 2011 
Komisija na podlagi neodvisne ocene 
predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru 
poročilo o izvajanju nadomestila, ki mu po 
potrebi priloži zakonodajne predloge.

2. Najpozneje do 31. decembra 2011, nato 
pa na vsakih pet let, Komisija na podlagi 
neodvisne ocene predloži Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru poročilo o 
izvajanju nadomestila, ki mu po potrebi 
priloži zakonodajne predloge.

Or. pt

Obrazložitev

Zaradi črtanja sklicevanj na obdobje 2007–2013 in klavzule o časovni omejitvi veljavnosti se 
uvede revizijska klavzula, podobno kot pri programu POSEI – Kmetijstvo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margie Sudre

Predlog spremembe 40
Člen 8, odstavek 2

2. Najpozneje do 31. decembra 2011 
Komisija na podlagi neodvisne ocene
predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru 
poročilo o izvajanju nadomestila, ki mu po 
potrebi priloži zakonodajne predloge.

2. Najpozneje do 31. decembra 2011 in nato 
vsakih pet let Komisija na podlagi neodvisne 
ocene predloži Evropskemu parlamentu, 
Svetu in Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru poročilo o izvajanju 
nadomestila, ki mu po potrebi priloži 
zakonodajne predloge.

Or. fr

Obrazložitev

Program POSEI – Ribištvo (Program izbir, specifičen za oddaljenost in otoško lego) mora 
biti časovno neomejen, kot je to program POSEI – Kmetijstvo, glede na to, da geografske in 
strukturne omejitve zaradi velike oddaljenosti, ki opravičujejo njegovo uporabo, niso 
spremenljive. Zato se zahteva občasno poročanje Komisiji.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 41
Člen 10

Države članice sprejmejo ustrezne določbe, 
da zagotovijo skladnost z zahtevami iz te 
uredbe in pravilno delovanje.

Države članice sprejmejo ustrezne določbe, 
da zagotovijo skladnost z zahtevami iz te 
uredbe in pravilno delovanje. Določbe o 
sledljivosti ribiških proizvodov so dovolj 
podrobne, da omogočajo identifikacijo 
proizvodov, ki niso upravičeni do 
nadomestila. 

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili, da se lahko nadomestila dodeljujejo samo za zakonite ribiške proizvode, bi 
bilo treba uvesti podrobnejše zahteve.


