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Uvodna izjava 7 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Tehnični ukrepi bi morali prispevati 

k doseganju ciljev SRP za ribolov na ravni 

največjega trajnostnega donosa, 

zmanjšanje neželenega ulova in odpravo 

zavržkov ter k doseganju dobrega 

okoljskega stanja, kot je določeno v 

Direktivi 2008/56/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta18 . 

(7) Tehnični ukrepi bi morali prispevati 

k doseganju ciljev SRP, da bi se populacije 

lovljenih vrst ponovno vrnile nad ravni, ki 

omogočajo največji trajnostni donos, da bi 

se zmanjšal neželeni ulov in odpravili 

zavržki, ter k doseganju dobrega 

okoljskega stanja, kot je določeno v 

Direktivi 2008/56/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta18 . 

_________________ _________________ 

18 Direktiva 2008/56/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o 

določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 

področju politike morskega okolja (UL L 

164, 25.6.2008). 

18 Direktiva 2008/56/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o 

določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 

področju politike morskega okolja (UL L 

164, 25.6.2008, str. 19). 

Or. en 



 

AM\1143176SL.docx  PE614.331v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

11.1.2018 A8-0381/294 

Predlog spremembe  294 

Marco Affronte 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – točka d a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) zagotovijo, da so izpolnjeni pogoji, 

opisani v deskriptorjih 1, 3, 4 in 6 Sklepa 

Komisije 2010/477/EU. 
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Člen 4 – odstavek 1 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) zagotoviti, da obseg ulova morskih 

vrst pod najmanjšo referenčno velikostjo 

ohranjanja v skladu s členom 2(2) in 

členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ne 

presega 5 %, 

(a) obseg ulova morskih vrst pod 

najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja 

v roku petih let po datumu objave te 

uredbe postopno zmanjšati na raven, ki je 

za 50 % nižja od trenutne ravni za glavna 

ribolovna območja, kot je bila določena s 

postopkom iz odstavka 1a. 
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Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Ne glede na določbe člena 2 se ta člen 

uporablja za mednarodne vode in vode 

tretjih držav. 
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Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 1 (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Kadar države članice ne predložijo 

skupnih priporočil, se na Komisijo 

prenese pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov za spremembo ali 

določitev najmanjših referenčnih velikosti 

ohranjanja iz dela A prilog od V do X, 

kadar je to potrebno za zaščito nedoraslih 

morskih organizmov. 

Or. en 
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Člen 25 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Kadar države članice ne predložijo 

skupnih priporočil, se na Komisijo 

prenese pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov, da bi bilo mogoče 

uporabljati zgoraj navedene ukrepe 

ohranjanja narave za zaščito občutljivih 

vrst in habitatov. 

Or. en 

 

 


