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PREDLOGI SPREMEMB 001-003  
vlagatelj: Odbor za ribištvo 
 
Poročilo 
Marek Józef Gróbarczyk A7-0259/2013 
Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi 
v Baltskem morju, Beltih in Øresundu 
 
Predlog uredbe (COM(2012)0591 – C7-0332/2012 – 2012/0285(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Predlog spremembe 1 

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 1 
Uredba (ES) št. 2187/2005 
Člen 26 – odstavek 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Če Komisija ugotovi, da ukrepi ne 
izpolnjujejo pogojev iz odstavka 1, sprejme 
izvedbeni sklep, ki določa, da država 
članica ukrepe ukine ali jih spremeni in 
dopolni.“ 

5. Če Komisija ugotovi, da ukrepi ne 
izpolnjujejo pogojev iz odstavka 1, sprejme 
izvedbeni akt, ki določa, da država članica 
ukrepe ukine ali jih spremeni in dopolni.“ 

Obrazložitev 

Ustrezni ukrep v PDEU je izvedbeni akt.  

 

Predlog spremembe 2 

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4 
Uredba (ES) št. 2187/2005 
Člen 29a – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov iz člena 29 se prenese na Komisijo 
za nedoločen čas. 

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 29 se prenese na Komisijo 
za obdobje treh let od …* Komisija 
pripravi poročilo o prenesenem 
pooblastilu najpozneje devet mesecev pred 
koncem triletnega obdobja. Prenos 
pooblastila se samodejno podaljša za 
enako obdobje, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece prek 
koncem vsakega obdobja. 

 ____________________ 

 * UL: prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti te uredbe.  

Obrazložitev 

Pooblastilo, preneseno na Komisijo, bi moralo biti časovno omejeno. 

 

Predlog spremembe 3 

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4 a (novo) 
Uredba (ES) št. 2187/2005 
Člen 31 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Vstavi se naslednji člen: 

 "Člen 31a 

 Splošna ocena in pregled 

 Do ...* Komisija pregleda učinkovitost 
ukrepov iz te uredbe in po potrebi 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
zakonodajni predlog za spremembo 
uredbe, da bi se uskladila z Uredbo 
Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 
št. .../2013 z dne ... o skupni ribiški 
politiki1. 

 _______________ 

 * UL: prosimo, vstavite datum: eno leto 
po začetku veljavnosti Uredbe (EU) 
št. .../2013 [o skupni ribiški politiki]. 
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