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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Eden glavnih ciljev skupne ribiške politike Evropske unije je oblikovati ukrepe za 
ohranjevanje, da bi zagotovili okoljsko trajnostno izkoriščanje staležev rib. Vendar je 
izkoriščanje preveliko, kar kaže sedanje stanje staležev rib v vodah EU. Trideset odstotkov 
ocenjenih staležev je zdaj zunaj varnih bioloških meja, 88 % staležev pa se lovi tako 
intenzivno, da se je zmanjšal donos. Znanstveniki opozarjajo, da je količina odraslih rib pod 
tisto količino, potrebno za dolgoročno trajnostnost staležev, ki se izkoriščajo v komercialne 
namene, kar ogroža dolgoročno trajnostnost ribolovnih dejavnosti in uravnoteženost 
morskega ekosistema.

Eden od razlogov za to, da se skupna ribiška politika zdi neuspešna, je, da države članice niso 
ustrezno nadzirale količine rib, ki se vsakoletno ulovijo v morju, niti se ni vzpostavil 
učinkovit nadzorni sistem za pretovarjanje staležev rib. Poleg tega so kazni v EU na splošno 
tako nizke, da ljudi ne odvrnejo od nezakonitih ribiških praks. Ribiška industrija tako lahko 
naložene kazni sprejme kot tekoče stroške svojega delovanja, pri čemer se izniči vsakršna 
spodbuda za spoštovanje pravil skupne ribiške politike. Za kršitve veljavnih pravil bi bilo 
treba naložiti odvračalne kazni, vendar bi se lahko državam članicam z učinkovitimi 
nadzornimi sistemi omogočil prednostni dostop do virov Skupnosti, ES pa bi morala 
oblikovati ustrezne finančne spodbude na podlagi sistema nagrajevanja.
Če je glavni cilj skupne ribiške politike trajnostna raba ribolovnih virov, je treba sedanji 
nadzor, inšpekcijske preglede in sisteme kaznovanja precej zaostriti. Končni cilj nadzora in 
izvajanja je zagotoviti, da so ribolovne dejavnosti resnično trajnostne in da gospodarski 
subjekti s preseganjem kvote ne škodujejo morskim ekosistemom. Brez učinkovitega nadzora 
ni mogoče pridobiti zanesljivih podatkov za ulove in iztovarjanja. Pridobivanje točnih 
podatkov je bistveno pri oceni znanstvenega svetovanja o tem, koliko rib se lahko varno ulovi 
v prihodnje, pri čemer bi se zagotovilo zdravje naših živih morskih virov ter trajnostno in 
ekonomsko zadovoljivo preživetje za tiste ribiške skupnosti, ki bi drugače imele le malo 
drugih možnosti za preživljanje.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, 
da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Komisija mora leta 2010 pripraviti 
zavezujoče zakonodajne ukrepe za 
zmanjšanje ribolovnih zmogljivosti EU.
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Obrazložitev

Eden najpomembnejših vzrokov za preseganje kvot je prevelika zmogljivost evropskega 
ladjevja, ki naj bi bila glede na najnovejšo oceno Komisije več kot 40-odstotna. Dokler se ne 
uvedejo učinkoviti programi za zmanjšanje zmogljivosti, pri odpravljanju goljufij ne bo 
uspešen še tako strog nadzorni sistem. Zato se mora Evropska komisija v zvezi z vprašanjem 
prevelike ribolovne zmogljivosti obrniti na države članice, kar je pogoj za uvedbo 
učinkovitega nadzornega sistema.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ribiško plovilo, katerega skupna dolžina 
presega deset metrov, ima na krovu 
nameščeno v celoti delujočo napravo, ki 
omogoča samodejno določitev položaja 
tega plovila in njegovo prepoznavanje prek 
sistema za spremljanje plovil s prenosom 
podatkov o položaju v rednih presledkih. 
Centru za spremljanje ribištva države 
članice zastave omogoča tudi, da zajame 
dejanski položaj ribiškega plovila. Za 
plovila, katerih skupna dolžina je med 10 
in 15 metri, se ta odstavek uporablja od 1. 
januarja 2012.

2. Ribiško plovilo, katerega skupna dolžina 
presega 10 metrov, ima na krovu 
nameščeno v celoti delujočo napravo, ki 
omogoča samodejno določitev položaja 
tega plovila in njegovo prepoznavanje prek 
sistema za spremljanje plovil s prenosom 
podatkov o položaju v rednih presledkih. 
Centru za spremljanje ribištva države 
članice zastave omogoča tudi, da zajame 
dejanski položaj ribiškega plovila. Za 
plovila, katerih skupna dolžina je med 10 
in 15 metri, se ta odstavek uporablja od 1. 
januarja 2010.

Or. en

Obrazložitev

Ta obveznost mora biti skladna z začetkom uporabe (1. januar 2010) Uredbe Sveta (ES) 
št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje 
nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za 
njegovo odpravljanje, zlasti določb odstavkov b, c in k člena 3, ki določajo, da je treba 
registracijo, podatke o ulovu in spremljanje ribolovnih dejavnosti na omejenih območjih 
oceniti s satelitskim nadzorom.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se za ribiška plovila 
Skupnosti, katerih skupna dolžina je med 
15 in 24 metri, uporablja od 1. julija 2011, 
za ribiška plovila Skupnosti, katerih 
skupna dolžina je med 10 in 15 metri, pa 
od 1. januarja 2012. Plovila Skupnosti do 
15 metrov skupne dolžine so lahko izvzeta 
iz odstavka 1, če:

2. Odstavek 1 se za ribiška plovila 
Skupnosti, katerih skupna dolžina presega
10 metrov, uporablja od 1. januarja 2010. 
Plovila Skupnosti do 15 metrov skupne 
dolžine so lahko izvzeta iz odstavka 1, če:

Or. en

Obrazložitev

Ta obveznost mora biti skladna z začetkom uporabe (1. januar 2010) Uredbe Sveta (ES) 
št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje 
nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za 
njegovo odpravljanje, zlasti določb odstavka b člena 3, ki predvidevajo razpoložljivost 
podatkov o registraciji in ulovu ter njihovo posredovanje prek satelitske naprave.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Odstavek 2 se za ribiška plovila 
Skupnosti, katerih skupna dolžina je med 
15 in 24 metri, uporablja od 1. julija 2011, 
za ribiška plovila Skupnosti, katerih 
skupna dolžina je med 10 in 15 metri, pa 
od 1. januarja 2012. Plovila Skupnosti do 
15 metrov skupne dolžine so lahko izvzeta 
iz uporabe odstavka 2, če:

4. Odstavek 2 se za ribiška plovila 
Skupnosti, katerih skupna dolžina presega
10 metrov, uporablja od 1. januarja 2010. 
Plovila Skupnosti do 15 metrov skupne 
dolžine so lahko izvzeta iz uporabe 
odstavka 2, če:

Or. en



PE418.191v01-00 6/7 PA\761747SL.doc

SL

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu z začetkom uporabe (1. januar 2010) Uredbe Sveta (ES) 
št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje 
nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za 
njegovo odpravljanje ter v skladu z določbami te uredbe iz člena 9 in 15 v zvezi z obveznostjo 
prenosa podatkov o ulovu.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Države članice zagotovijo, da 
gospodarski subjekti, za katere je bilo 
ugotovljeno, da so resno kršili pravila 
skupne ribiške politike, niso upravičeni do 
ugodnosti, ki izhajajo iz Evropskega 
sklada za ribištvo, partnerskih 
sporazumov o ribištvu ali druge javne 
pomoči.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z odstavkom 7 člena 45 Uredbe 1005/2008 Evropskega sveta, ki kot možno kazen 
predvideva začasno ali stalno prepoved prejemanja javne pomoči ali pomoči Skupnosti, bo 
pogojevanje javnega financiranja s spoštovanjem predpisov spodbudilo gospodarske 
subjekte, da bodo upoštevali pravila skupne ribiške politike, ter pomagalo vzpostaviti enake 
pogoje za vse in zagotoviti, da javna pomoč ne bo podpirala nezakonitih dejavnosti.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 87 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija uvede kazalce zmogljivosti in 
finančne spodbude, ki so temelji sistema 
nagrajevanja za tiste države članice, ki so 
v celoti upoštevale pravila o ohranjevanju, 
nadzoru in izvrševanju iz skupne ribiške 
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politike.

Or. en

Obrazložitev

Lahko se sprejmejo ukrepi, s katerimi bi države članice z učinkovitimi nadzornimi sistemi 
pridobile prednostni dostop do virov. Finančni prispevek Skupnosti, ki je namenjen 
programom držav članic za nadzor ribištva, bi se lahko uporabil za nagrajevanje držav članic 
z učinkovitimi nadzornimi sistemi.
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