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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, 

da upošteva naslednje predloge sprememb: 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Skupna ribiška politika (v 

nadaljnjem besedilu: SRP) bi morala 

prispevati k varstvu morskega okolja, 

trajnostnemu upravljanju vseh 

komercialno izkoriščanih vrst in zlasti k 

doseganju dobrega okoljskega stanja v 

morskem okolju do leta 2020, kot je 

določeno v členu 1(1) 

Direktive 2008/56/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta40 . 

(1) Skupna ribiška politika (v 

nadaljnjem besedilu: SRP) bi morala 

zagotoviti varstvo morskega okolja in 

trajnostno upravljanje vseh komercialno 

izkoriščanih vrst ter bi morala prispevati k 

doseganju dobrega okoljskega stanja v 

morskem okolju do leta 2020, kot je 

določeno v členu 1(1) 

Direktive 2008/56/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta.40 

__________________ __________________ 

40 Direktiva 2008/56/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o 

določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 

področju politike morskega okolja (okvirna 

direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 

25.6.2008, str. 19). 

40 Direktiva 2008/56/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o 

določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 

področju politike morskega okolja (okvirna 

direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 

25.6.2008, str. 19). 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6a) Regionalizacijo bi morali uporabiti 

za oblikovanje prilagojenih ukrepov, s 

katerimi bi upoštevali posebnosti vsakega 

ribiškega območja ter ohranili njihove 

okoljske razmere. 
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Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6b) Ribolovne možnosti bi bilo treba 

dodeliti v skladu z načeli, določenimi v 

členu 17 Uredbe (EU) št. 1380/2013, na 

podlagi preglednih in objektivnih meril, 

vključno z okoljskimi, socialnimi in 

ekonomskimi. Ribolovne možnosti bi bilo 

treba tudi enakomerno razporediti po 

različnih ribolovnih segmentih, vključno s 

tradicionalnim in malim ribolovom. 

Države članice bi morale zagotoviti 

spodbude za ribiška plovila, ki uporabljajo 

selektivno ribolovno orodje ali ribolovne 

tehnike z manjšim vplivom na okolje. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Ti popravni ukrepi lahko po 

potrebi vključujejo tudi zakonodajne 

predloge, ki jih predloži Komisija, in 

nujne ukrepe, ki jih Komisija sprejme na 

podlagi člena 12 Uredbe (EU) 

št. 1380/2013. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pet let po začetku veljavnosti te uredbe in 

nato vsakih pet let Komisija zagotovi 

oceno učinka večletnega načrta na staleže, 

za katere se uporablja ta uredba, in ribištvo, 

ki izkorišča te staleže. Komisija rezultate te 

Komisija tri leta po začetku veljavnosti te 

uredbe in nato vsakih pet let zagotovi 

oceno učinka večletnega načrta na staleže, 

za katere se uporablja ta uredba, in ribištvo, 

ki izkorišča te staleže, zlasti kar zadeva 
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ocene predloži Evropskemu parlamentu in 

Svetu. 
napredek, dosežen pri obnavljanju in 

ohranjanju ribjih staležev nad ravnmi, ki 

omogočajo največji trajnostni donos. 

Komisija rezultate te ocene predloži 

Evropskemu parlamentu in Svetu in lahko 

po potrebi in ob upoštevanju najnovejšega 

znanstvenega mnenja predlaga 

prilagoditve večletnega načrta ali da 

pobudo za spremembo delegiranih aktov. 
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