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11.1.2018 A8-0381/299 

Predlog spremembe  299 

Nils Torvalds 

v imenu skupine ALDE 

 

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 

Uvodna izjava 8 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) Potrebni so količinsko opredeljivi 

cilji, če želimo, da bo postopek 

regionalizacije uspešen ter da bodo 

obenem za vse obmorske regije EU veljali 

enaki pogoji. 

Or. en 
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Predlog spremembe  300 

Nils Torvalds 

v imenu skupine ALDE 

 

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) podpirajo uresničevanje 

deskriptorjev 1, 3, 4 in 6, opredeljenih v 

Prilogi I k Direktivi 2008/56/ES. 

Or. en 
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Predlog spremembe  301 

Nils Torvalds 

v imenu skupine ALDE 

 

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 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) zagotoviti, da se bo obseg ulova 

morskih vrst pod najmanjšo referenčno 

velikostjo ohranjanja v šestih letih od 

datuma objave te uredbe postopoma 

zmanjšal na raven, ki je 25 % pod 

določeno ravnjo za ključne ribolovne 

dejavnosti, opredeljeno v odstavku 

1a(novo). 

Na Komisijo se v skladu s postopkom iz 

člena 18 Uredbe (EU) 1380/2013 prenese 

pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov, s katerimi na podlagi znanstvenih 

raziskav odbora STECF prilagodi stopnjo 

zmanjšanja iz prejšnjega pododstavka.  

Spremenjena stopnja zmanjšanja se 

sprejme z istim postopkom vsakih šest let. 

Or. en 
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Predlog spremembe  302 

Nils Torvalds 

v imenu skupine ALDE 

 

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 4 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Na Komisijo se prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 32 te uredbe in členom 18 

Uredbe (EU) št. 1380/2013, ki bodo to 

uredbo za namene iz točke (a) odstavka 1 

tega člena dopolnili z opredelitvijo: 

 (a) ključnih ribolovnih območij, na katera 

se nanaša ta točka; 

 (b) ravni trenutnega ulova morskih vrst 

pod najmanjšo referenčno velikostjo 

ohranjanja za vsako od teh ključnih 

ribolovnih območij, ki temelji na podatkih 

iz držav članic za referenčno obdobje 

2010–2015; 

 Za namene sprejemanja delegiranih aktov 

iz tega člena lahko države članice 

predložijo skupno priporočilo v skladu s 

členom 18(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 

najpozneje 12 mesecev po začetku 

veljavnosti te uredbe. 

 Če države članice ne predložijo skupnega 

priporočila v dvanajstmesečnem roku, 

navedenem v tem členu, Komisija 

najpozneje 18 mesecev po začetku 

veljavnosti te uredbe sprejme delegirane 

akte. 

Or. en 

 


