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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zato bi moralo biti mogoče, da 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 
(ESPR), ustanovljen z Uredbo (EU) 
št. 508/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta3, podpre posebne ukrepe za omilitev 
učinkov motenj na trgu, ki jih je povzročila 
vojaška agresija Rusije proti Ukrajini, na 
dobavno verigo ribiških proizvodov in 
proizvodov iz akvakulture. Ti ukrepi bi 
morali zajemati finančno nadomestilo za 
priznane organizacije proizvajalcev in 
združenja organizacij proizvajalcev, ki 
skladiščijo ribiške proizvode ali proizvode 
iz akvakulture v skladu s členoma 30 in 31 
Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta4, ter finančno 
nadomestilo za gospodarske subjekte v 
sektorju ribištva in akvakulture za izpad 
prihodkov ter dodatne stroške, ki so jim 
nastali zaradi motenj na trgu, ki jih je 
povzročila vojaška agresija Rusije proti 

(2) Zato bi moralo biti mogoče, da 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 
(ESPR), ustanovljen z Uredbo (EU) 
št. 508/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta3, podpre posebne ukrepe za omilitev 
učinkov motenj na trgu, ki jih je povzročila 
vojaška agresija Rusije proti Ukrajini, na 
dobavno verigo ribiških proizvodov in 
proizvodov iz akvakulture. Ti ukrepi bi 
morali zajemati finančno nadomestilo za 
priznane organizacije proizvajalcev in 
združenja organizacij proizvajalcev, ki 
skladiščijo ribiške proizvode ali proizvode 
iz akvakulture v skladu s členoma 30 in 31 
Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta4, ter finančno 
nadomestilo za gospodarske subjekte v 
sektorju ribištva in akvakulture, vključno s 
sektorjem predelave, za izpad prihodkov 
ter dodatne stroške, ki so jim nastali zaradi 
motenj na trgu, ki jih je povzročila vojaška 
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Ukrajini, in njihovih učinkov na dobavno 
verigo ribiških proizvodov in proizvodov iz 
akvakulture. Odhodki za operacije, ki 
prejemajo podporo v okviru teh ukrepov, bi 
morali biti upravičeni od 
24. februarja 2022, tj. od datuma začetka 
vojaške agresije Rusije proti Ukrajini.

agresija Rusije proti Ukrajini, in njihovih 
učinkov na dobavno verigo ribiških 
proizvodov in proizvodov iz akvakulture. 
Odhodki za operacije, ki prejemajo 
podporo v okviru teh ukrepov, bi morali 
biti upravičeni od 24. februarja 2022, tj. od 
datuma začetka vojaške agresije Rusije 
proti Ukrajini.

__________________ __________________
3 Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
in razveljavitvi uredb Sveta (ES) 
št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) 
št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in 
Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, 
str. 1).

3 Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
in razveljavitvi uredb Sveta (ES) 
št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) 
št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in 
Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, 
str. 1).

4 Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov 
za ribiške proizvode in proizvode iz 
ribogojstva in o spremembi uredb Sveta 
(ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 
ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 104/2000 (UL L 354, 28.12.2013, 
str. 1).

4 Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov 
za ribiške proizvode in proizvode iz 
ribogojstva in o spremembi uredb Sveta 
(ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 
ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 104/2000 (UL L 354, 28.12.2013, 
str. 1).

Obrazložitev

ESPR mora dopuščati spremembe operativnih programov v zvezi s podporo iz člena 48. 
Številni izvajalci dejavnosti v akvakulturi so v odobritev predložili „načrte produktivnih 
naložb“ (pred invazijo), med njihovim izvajanjem pa so zaradi vojne nastali dodatni stroški 
(od 15 % do 40 %). Številni izvajalci imajo težave pri dokončanju odobrenih produktivnih 
naložb, kar bo privedlo do zmanjšane uporabe sredstev ESPR.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Mogoče bi moralo biti tudi, da ESPR 
podpre finančno nadomestilo za začasno 
prenehanje ribolovnih dejavnosti, kjer 

(3) Mogoče bi moralo biti tudi, da ESPR 
podpre finančno nadomestilo za začasno 
prenehanje ribolovnih dejavnosti, kjer 
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vojaška agresija Rusije proti Ukrajini 
ogroža varnost ribolovnih dejavnosti. Tako 
začasno prenehanje bi se moralo upoštevati 
od 24. februarja 2022, tj. od datuma 
začetka vojaške agresije Rusije proti 
Ukrajini.

vojaška agresija Rusije proti Ukrajini 
ogroža varnost ribolovnih dejavnosti ali 
kjer je zaradi posledic agresije ovirana 
ekonomska vzdržnost ribolovnih operacij. 
Tako začasno prenehanje bi se moralo 
upoštevati od 24. februarja 2022, tj. od 
datuma začetka vojaške agresije Rusije 
proti Ukrajini.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zaradi znatnih družbeno-
gospodarskih posledic motenj na trgu, ki 
jih je povzročila vojaška agresija Rusije 
proti Ukrajini, za dobavno verigo ribiških 
proizvodov in proizvodov iz akvakulture bi 
moralo biti mogoče podpreti začasno 
prenehanje ribolovnih dejavnosti, ki ga je 
povzročila vojaška agresija Rusije proti 
Ukrajini, z najvišjo stopnjo sofinanciranja 
v višini 75 % upravičenih javnofinančnih 
odhodkov.

(4) Obstajati bi morala možnost, da se 
oba ukrepa podpreta z najvišjo stopnjo 
sofinanciranja v višini 75 % upravičenih 
javnofinančnih odhodkov.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Ker cilja te uredbe, in sicer ublažitve 
posledic vojaške agresije Rusije proti 
Ukrajini na sektor ribištva in akvakulture, 
države članice ne morejo zadovoljivo 
doseči, temveč se zaradi obsega ali 
učinkov predlaganega ukrepa lažje doseže 
na ravni Unije, lahko Unija sprejme 
ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti 
iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji 
(PEU). V skladu z načelom sorazmernosti 
iz navedenega člena ta uredba ne presega 
tistega, kar je potrebno za doseganje 
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navedenega cilja.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (EU) št. 508/2014
Člen 33 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) kadar je do začasnega prenehanja 
ribolovnih dejavnosti prišlo med 
1. februarjem in 31. decembrom 2020 kot 
posledica izbruha COVID-19, vključno za 
plovila, ki delujejo na podlagi sporazuma o 
partnerstvu o trajnostnem ribištvu, ali od 
24. februarja 2022 kot posledica vojaške 
agresije Rusije proti Ukrajini, ki ogroža 
varnost ribolovnih dejavnosti.

(d) kadar je do začasnega prenehanja 
ribolovnih dejavnosti prišlo med 
1. februarjem in 31. decembrom 2020 kot 
posledica izbruha COVID-19, vključno za 
plovila, ki delujejo na podlagi sporazuma o 
partnerstvu o trajnostnem ribištvu, ali od 
24. februarja 2022 kot posledica vojaške 
agresije Rusije proti Ukrajini, ki ogroža 
varnost ribolovnih dejavnosti ali 
ekonomsko vzdržnost ribolovnih operacij.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 –uvodni del
Uredba (EU) št. 508/2014
Člen 33 – odstavek 1 – točka d – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. v členu 33(1) se drugi pododstavek 
točke (d) nadomesti z naslednjim:

črtano

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (EU) št. 508/2014
Člen 33 – odstavek 1 – točka d – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu z drugim pododstavkom 
člena 65(9) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in z 

V skladu z drugim pododstavkom 
člena 65(9) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in z 
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odstopanjem od prvega pododstavka 
navedenega člena so odhodki za 
dejavnosti, ki prejemajo podporo iz 
točke (d) prvega pododstavka tega 
odstavka, upravičeni od 1. februarja 2020, 
če so posledica izbruha COVID-19, ali od 
24. februarja 2022, če so posledica vojaške 
agresije Rusije proti Ukrajini, ki ogroža 
varnost ribolovnih dejavnosti.

odstopanjem od prvega pododstavka 
navedenega člena so odhodki za 
dejavnosti, ki prejemajo podporo iz 
točke (d) prvega pododstavka tega 
odstavka, upravičeni od 1. februarja 2020, 
če so posledica izbruha COVID-19, ali od 
24. februarja 2022, če so posledica vojaške 
agresije Rusije proti Ukrajini, ki ogroža 
varnost ribolovnih dejavnosti ali ovira 
ekonomsko vzdržnost ribolovnih operacij.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) št. 508/2014
Člen 44 – odstavek 4 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. ESPR lahko podpira ukrepe za 
začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti, 
ki ga je povzročil izbruh COVID-19 ali 
vojaška agresija Rusije proti Ukrajini, ki 
ogroža varnost ribolovnih dejavnosti, kot je 
določeno v točki (d) člena 33(1), pod 
pogoji iz člena 33.

4a.ESPR lahko podpira ukrepe za začasno 
prenehanje ribolovnih dejavnosti, ki ga je 
povzročil izbruh COVID-19 ali vojaška 
agresija Rusije proti Ukrajini, ki ogroža 
varnost ribolovnih dejavnosti ali ovira 
ekonomsko vzdržnost ribolovnih operacij, 
kot je določeno v točki (d) člena 33(1), pod 
pogoji iz člena 33.


