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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Tehnični ukrepi so pravila, ki urejajo, kako, kje in kdaj lahko ribiči lovijo ribe, in so 

pomembni, saj zagotavljajo, da se ribolov izvaja na okoljsko trajnosten način. Ker se 

zaskrbljujoče število staležev rib v evropskih vodah še vedno prekomerno lovi, stopnja 

prilova neciljnih vrst pa je kljub najboljšim prizadevanjem za rešitev tega problema z 

regulativnimi spremembami pogosto še vedno visoka, je jasno, da veljavna regulativna 

struktura za tehnične ukrepe ne deluje optimalno. Zlasti sedaj, po sprejetju nove osnovne 

uredbe o skupni ribiški politiki, je nadvse pomembno, da se okvir tehničnih ukrepov 

prilagodi, tako da bo izpolnjeval cilje skupne ribiške politike. Poleg tega morajo biti ti ukrepi 

skladni z okoljsko zakonodajo in obveznostmi Unije, da se zagotovi trajnostno izkoriščanje 

naših ribolovnih virov in se zaščitijo občutljive vrste in habitati. 

Predlog Komisije je korak v pravo smer. Za večji uspeh v prihodnje je treba ribištvo urejati 

proaktivno v partnerstvu z ribiči in vsemi drugimi deležniki. Regionalizacija tehničnih 

ukrepov v pravem okviru je priložnost, da se to urejanje izboljša, če se seveda v procesu 

regionalizacije sledi skupnim ciljem in skuša izpolniti veljavne ali višje okoljske zaveze 

Unije. Da bi bilo popolnoma jasno, da je treba regionalizacijo izvesti v okviru veljavnih 

ciljev, bi bilo treba v besedilo jasneje vključiti določbe, ki se zlasti nanašajo na direktivi o 

pticah in habitatih (direktivi 92/43/EGS in 2009/147/ES), in jih povezati s celotnim 

besedilom. 

Poleg tega je treba nekatere vidike predloga Komisije bolje ubesediti, da se zagotovi, da bo 

novi pristop uspešen, saj morajo novi tehnični ukrepi spoštovati tudi druga načela upravljanja 

ribištva in okoljskega upravljanja na ravni Unije. Kot prvo mora ribiška politika temeljiti na 

znanstveni podlagi: odločitve o upravljanju naših skupnih naravnih virov morajo temeljiti na 

čim bolj točnih podatkih in na najboljšem razpoložljivem znanstvenem mnenju, ki je javno in 

ga je mogoče pregledati, v primeru, da podatki niso zanesljivi ali da znanstveno mnenje ni 

prepričljivo, pa je treba uporabiti previdnostni pristop. Kot drugo morajo izvajanje, 

spremljanje in izvrševanje določb predloga ustrezati namenu, zlasti po prehodu na upravljanje 

ribištva, ki temelji na rezultatih. Države članice bi morale novi okvir in proaktivni regulativni 

pristop, vključujoč za deležnike, uporabiti tudi za to, da bi uveljavile kulturo spoštovanja 

pravil. 

Z vidika okolja je poglavitno, da novi okvir tehničnih ukrepov zagotavlja primerno izhodišče 

za tehnične ukrepe in ustrezne pogoje za regionalizacijo. Seveda mora biti okvir takšen, da se 

lahko hitro odzove v primerih, ko je iz podatkov in znanstvenega mnenja razvidno, da ne 

deluje optimalno. Z novimi tehničnimi ukrepi ne bi smeli poskušati le določiti novih ciljev, 

temveč bi si morali prizadevati tudi za to, da se zastavljeni cilji dosežejo. Če se cilji ne 

dosežejo, tehnični ukrepi niso ustrezni. 

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 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Poenostavitev obstoječih pravil je 

nujna za boljše razumevanje in 

sprejemanje s strani gospodarskih 

subjektov, nacionalnih organov in 

zainteresiranih strani; spodbujati bi bilo 

treba sodelovanje sektorja pri odločanju; 

posebno pozornost bi bilo treba posvetiti 

temu, da se standardi glede ohranjanja in 

trajnosti ne znižajo; 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Po potrebi bi bilo treba uporabljati 

tehnične ukrepe za rekreacijski ribolov, ki 

lahko znatno vpliva na staleže rib in 

lupinarjev. 

(6) Uporabljati bi bilo treba tehnične 

ukrepe za rekreacijski ribolov, ki lahko 

znatno vpliva na morsko okolje ter na 

staleže rib in drugih vrst. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) Naključni ulov in ubijanje 

zaščitenih vrst bi bilo treba celovito 

obravnavati, in sicer ob upoštevanju vseh 

vrst ribištva in ribolovnega orodja glede 

na strogo raven varstva zaščitenih vrst v 

skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS in 

njihovo visoko stopnjo ranljivosti ter glede 

na obveznost, v skladu s katero je treba do 

leta 2020 doseči dobro okoljsko stanje. 
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Predlog spremembe 4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Za oceno učinkovitosti tehničnih 

ukrepov bi bilo treba določiti cilje v zvezi z 

ravnmi neželenega ulova; ravnmi prilova 

občutljivih vrst in obsegom habitatov 

morskega dna, na katerega znatno vpliva 

ribolov; ti cilji bi morali odražati cilje 

skupne ribiške politike, okoljske 

zakonodaje Unije (zlasti Direktive Sveta 

92/43/EGS in Direktive 2000/60/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta21) in 

najboljše mednarodne prakse. 

(9) Za oceno učinkovitosti tehničnih 

ukrepov bi bilo treba določiti cilje v zvezi z 

ravnmi neželenega ulova; ravnmi prilova 

občutljivih vrst in obsegom habitatov 

morskega dna, na katerega znatno vpliva 

ribolov; ti cilji bi morali odražati cilje 

skupne ribiške politike, okoljske 

zakonodaje Unije (zlasti Direktive Sveta 

92/43/EGS, Direktive 2009/147/ES in 

Direktive 2000/60/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta21) in najboljše 

mednarodne prakse. 

__________________ __________________ 

21Direktiva Evropskega parlamenta in 

Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o 

določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 

področju vodne politike (UL L 327, 

22.12.2000, str. 1.) 

21 Direktiva Evropskega parlamenta in 

Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o 

določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 

področju vodne politike (UL L 327, 

22.12.2000, str. 1). 

 

Predlog spremembe 5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Pri nekaterih redkih vrstah rib, kot 

so vrste morskih psov in raž, bi lahko celo 

omejene ribolovne dejavnosti resno 

ogrozile njihovo ohranitev. Za zaščito 

takšnih vrst bi bilo treba določiti splošno 

prepoved ribolova navedenih vrst. 

(15) Pri nekaterih vrstah rib, ki so redke 

ali so zaradi bioloških značilnosti posebej 

ranljive za čezmerno izkoriščanje, kot so 

vrste morskih psov in raž, bi lahko celo 

omejene ribolovne dejavnosti resno 

ogrozile njihovo ohranitev. Za zaščito 

takšnih vrst bi bilo treba določiti splošno 

prepoved ribolova navedenih vrst. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 22 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Prakse višanja vrednosti ulova in 

izpusta bi bilo treba prepovedati, razen v 

primerih, kjer se izjeme vključijo na 

podlagi obveznosti iztovarjanja. 

(22) Prakse višanja vrednosti ulova in 

izpustov bi morale biti prepovedane. Izpust 

je dovoljen samo v primerih, kjer se izjeme 

vključijo na podlagi obveznosti 

iztovarjanja, in samo takrat, ko so ob 

izjemah uvedene zahteve za zbiranje 

podatkov. 

Obrazložitev 

Slipping is a method to handle fish prior to hauling it on board, meaning that the sorting 

takes place already in the water. It is therefore in line with the intention of exemptions from 

the landing obligation in cases where high survivability rates have been proven. High-

grading is an economic choice for discarding low priced fish already on board. This practice 

may have tremendous effects on the different species according to their survival capacities, 

e.g.nephrops with survival rates are above 90% vs other species such as sole. Therefore a 

different approach shall be taken concerning these 2 practices 

 

Predlog spremembe 7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Če tehnični ukrepi na regionalni 

ravni ne obstajajo, bi bilo treba uporabiti 

opredeljene osnovne standarde. Ti osnovni 

standardi bi morali izhajati iz obstoječih 

tehničnih ukrepov in upoštevati mnenje 

STECF in zainteresiranih strani. 

Vključevati bi morali osnovne velikosti 

mrežnega očesa za vlečno orodje in 

mirujoče mreže, najmanjše referenčne 

velikosti ohranjanja, zaprta ali omejena 

območja, ukrepe ohranjanja narave za 

ublažitev prilova morskih sesalcev in 

morskih ptic na nekaterih območjih in vse 

druge regionalno specifične ukrepe, ki 

trenutno obstajajo in so še vedno potrebni, 

da se do sprejetja ukrepov v okviru 

regionalizacije zagotovi izpolnjevanje 

ohranitvenih ciljev. 

(24) Če tehnični ukrepi na regionalni 

ravni ne obstajajo, bi bilo treba uporabiti 

opredeljene osnovne standarde. Ti osnovni 

standardi bi morali izhajati iz obstoječih 

tehničnih ukrepov in upoštevati mnenje 

STECF in zainteresiranih strani. 

Vključevati bi morali osnovne velikosti 

mrežnega očesa za vlečno orodje in 

mirujoče mreže, najmanjše referenčne 

velikosti ohranjanja, zaprta ali omejena 

območja, ukrepe ohranjanja narave za 

zmanjšanje in po možnosti odpravo 
prilova morskih sesalcev in morskih ptic na 

nekaterih območjih in vse druge regionalno 

specifične ukrepe, ki trenutno obstajajo in 

so še vedno potrebni, da se do sprejetja 

ukrepov v okviru regionalizacije zagotovi 

izpolnjevanje ohranitvenih ciljev. 
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Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 25 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25) Države članice lahko v sodelovanju 

z zainteresiranimi stranmi razvijejo skupna 

priporočila za ustrezne tehnične ukrepe, ki 

odstopajo od osnovnih standardov v 

skladu s postopkom regionalizacije, 

določenim v skupni ribiški politiki. 

(25) Države članice bi morale v 

sodelovanju z zainteresiranimi stranmi 

razviti skupna priporočila za ustrezne 

tehnične ukrepe, v skladu s postopkom 

regionalizacije, določenim v skupni ribiški 

politiki, tudi če ni večletnega načrta. 

 

Predlog spremembe 9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Takšni regionalni tehnični ukrepi 

bi morali biti glede vzorcev izkoriščanja in 

zaščite občutljivih vrst in habitatov 

najmanj enakovredni osnovnim 

standardom. 

(26) Cilj teh regionalnih tehničnih 

ukrepov bi morala biti visoka okoljska 

trajnost, poleg tega bi morali biti ti ukrepi 

glede vzorcev izkoriščanja in zaščite 

občutljivih vrst in habitatov najmanj 

enakovredni osnovnim standardom. 

Sprejetje regionalnih tehničnih ukrepov 

bi moralo temeljiti na najboljšem 

razpoložljivem znanstvenem mnenju. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (26a) Regionalizacija bi morala 

predstavljati orodje za spodbujanje 

sodelovanja vseh deležnikov, vključno z 

nevladnimi organizacijami, in krepitev 

vloge ribičev in njihovega prispevka, da bi 

lahko tesno sodelovali z državami 

članicami, svetovalnimi sveti in 

znanstveniki pri oblikovanju prilagojenih 

ukrepov, ki bi upoštevali specifične 
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značilnosti vsakega ribolovnega območja 

in ščitili njihove okoljske pogoje. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (26b) Odločitve, ki jih sprejmejo 

regionalne skupine držav članic v okviru 

regionalizacije, bi morale ustrezati istim 

standardom demokratičnega nadzora kot 

odločitve, sprejete v zadevnih državah 

članicah. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 27 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (27a) V primeru neposrednega 

upravljalnega interesa ene same države 

članice se lahko po posvetu z ustreznimi 

svetovalnimi odbori predstavijo 

individualni predlogi za tehnične ukrepe 

in za spremembo obstoječih ukrepov za 

ohranjanje okolja. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 28 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Pri pripravi skupnih priporočil, na 

podlagi katerih se v večletnih načrtih 

določi orodje za selektivno lovljenje 

organizmov določenih velikosti in vrst, pri 

katerem je velikost mrežnega očesa 

različna od osnovnega standarda, bi morale 

regionalne skupine držav članic zagotoviti, 

(28) Pri pripravi skupnih priporočil, na 

podlagi katerih se določi orodje za 

selektivno lovljenje organizmov določenih 

velikosti in vrst, pri katerem je velikost 

mrežnega očesa različna od osnovnega 

standarda, bi morale regionalne skupine 

držav članic zagotoviti, da ta orodja 
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da ta orodja zagotavljajo najmanj podobno 

ali boljšo selektivnost od osnovnih orodij. 

zagotavljajo najmanj podobno ali boljšo 

selektivnost od osnovnih orodij. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 29 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Pri pripravi skupnih priporočil za 

spremembo ali določitev novih zaprtih ali 

omejenih območij v večletnih načrtih, da 

se zaščitijo koncentracije nedoraslih ali 

drstečih se organizmov, bi morale 

regionalne skupine držav članic v skupnih 

priporočilih opredeliti specifikacije, obseg, 

trajanje, omejitve glede orodja ter ureditev 

nadzora in spremljanja. 

(29) Pri pripravi skupnih priporočil za 

spremembo ali določitev novih zaprtih ali 

omejenih območij, da se zaščitijo 

koncentracije nedoraslih ali drstečih se 

organizmov, bi morale regionalne skupine 

držav članic v skupnih priporočilih 

opredeliti specifikacije, obseg, trajanje, 

omejitve glede orodja ter ureditev nadzora 

in spremljanja. 

 

Predlog spremembe 15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 30 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(30) Pri pripravi skupnih priporočil za 

spremembo ali določitev najmanjših 

referenčnih velikosti ohranjanja v večletnih 

načrtih bi morale regionalne skupine držav 

članic zagotoviti, da cilji skupne ribiške 

politike ne bi bili ogroženi, in sicer bi 

morale zagotoviti zaščito nedoraslih 

morskih organizmov ter hkrati preprečiti 

izkrivljanje konkurence na trgu in 

zagotoviti, da rib pod najmanjšo referenčno 

velikostjo ohranjanja ne bi bilo mogoče 

tržiti. 

(30) Pri pripravi skupnih priporočil za 

spremembo ali določitev najmanjših 

referenčnih velikosti ohranjanja bi morale 

regionalne skupine držav članic zagotoviti, 

da se dosežejo cilji skupne ribiške politike, 

in sicer bi morale zagotoviti zaščito 

nedoraslih morskih organizmov ter hkrati 

preprečiti izkrivljanje konkurence na trgu 

in zagotoviti, da rib pod najmanjšo 

referenčno velikostjo ohranjanja ne bi bilo 

mogoče tržiti. 

 

Predlog spremembe 16 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 31 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(31) V skupnih priporočilih bi bilo treba 

dovoliti možnost, da se kot dodatni ukrep 

za zaščito koncentracij nedoraslih ali 

drstečih se organizmov uporabi zapora v 

realnem času v povezavi z določbami o 

spremembi ribolovnega območja. Pogoji za 

uvedbo in odpravo takšnih območij ter 

ureditev nadzora in spremljanja bi morali 

biti določeni v ustreznih skupnih 

priporočilih. 

(31) V skupnih priporočilih bi bilo treba 

dovoliti možnost, da se kot dodatni ukrep 

za zaščito koncentracij nedoraslih ali 

drstečih se organizmov ali občutljivih vrst 

uporabi zapora v realnem času v povezavi 

z določbami o spremembi ribolovnega 

območja. Pogoji za uvedbo in odpravo 

takšnih območij ter ureditev nadzora in 

spremljanja bi morali biti določeni v 

ustreznih skupnih priporočilih. 

 

Predlog spremembe 17 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 32 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Na podlagi znanstvene ocene 

učinkov inovativnih orodij, ki jih oceni 

STECF, bi se lahko v skupna priporočila 

regionalnih skupin držav članic vključila 

možnost uporabe takih orodij ali razširitev 

na uporabo novih orodij, kot je vlečna 

mreža z električnim tokom. Uporaba 

inovativnih ribolovnih orodij ne bi smela 

biti dovoljena, če znanstvena ocena 

pokaže, da bo njihova uporaba negativno 

vplivala na občutljive habitate in neciljne 

vrste. 

(32) Na podlagi znanstvene ocene 

učinkov inovativnih orodij, ki jih oceni 

STECF, bi se lahko v skupna priporočila 

regionalnih skupin držav članic vključila 

možnost uporabe takih orodij ali razširitev 

na uporabo novih orodij, kot je vlečna 

mreža z električnim tokom. Uporaba 

inovativnih ribolovnih orodij ne bi smela 

biti dovoljena, če znanstvena ocena 

pokaže, da bo njihova uporaba neposredno 

ali kumulativno negativno vplivala na 

morske habitate, zlasti občutljive habitate, 

ali neciljne vrste. 

 

Predlog spremembe 18 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 33 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(33) Da bi čim bolj zmanjšali prilov 

občutljivih vrst in vplive ribolovnega 

orodja na občutljive habitate, bi morale 

regionalne skupine držav članic razviti 

dodatne ukrepe za ublažitev za zmanjšanje 

(33) Da bi čim bolj zmanjšali in po 

možnosti odpravili prilov občutljivih vrst 

in vplive ribolovnega orodja na občutljive 

habitate, bi morale regionalne skupine 

držav članic razviti dodatne ukrepe za 
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vplivov ribolova na občutljive vrste in 

habitate. Kadar je iz znanstvenih dokazov 

razvidno, da je stanje ohranjenosti takšnih 

vrst in habitatov resno ogroženo, bi morale 

države članice uvesti dodatne omejitve 

glede konstrukcije in načina uporabe 

nekaterih vrst ribolovnega orodja ali celo 

uvesti popolno prepoved njihove uporabe v 

tej regiji. Zlasti bi se take določbe lahko 

uporabile v zvezi z uporabo visečih mrež, s 

katerimi je na nekaterih območjih že prišlo 

do precejšnega ulova kitov, delfinov in 

morskih ptic. 

ublažitev za zmanjšanje vplivov ribolova 

na občutljive vrste in habitate. Kadar je iz 

znanstvenih dokazov razvidno, da je stanje 

ohranjenosti takšnih vrst in habitatov 

ogroženo, bi morale države članice uvesti 

dodatne omejitve glede konstrukcije in 

načina uporabe nekaterih vrst ribolovnega 

orodja ali celo uvesti popolno prepoved 

njihove uporabe v tej regiji. Zlasti bi se 

take določbe lahko uporabile v zvezi z 

uporabo visečih mrež, s katerimi je na 

nekaterih območjih že prišlo do 

precejšnega ulova kitov, delfinov in 

morskih ptic. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 38 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(38) Komisiji bi bilo treba podeliti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe, da se posodobi 

seznam rib in lupinarjev, za katere je 

prepovedan usmerjeni ribolov; posodobi 

seznam občutljivih območij, na katerih bi 

bilo treba omejiti ribolov; da se tehnični 

ukrepi sprejmejo v okviru večletnih 

načrtov; in da se tehnični ukrepi sprejmejo 

v okviru začasnih načrtov o zavržkih. 

Zlasti je pomembno, da Komisija pri 

svojem pripravljalnem delu izvede ustrezna 

posvetovanja, tudi s strokovnjaki – 

Komisija bi morala pri pripravi in 

oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 

da se zadevni dokumenti sočasno, 

pravočasno in ustrezno posredujejo 

Evropskemu parlamentu in Svetu. 

(38) Komisiji bi bilo treba podeliti 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe, da se posodobi 

seznam rib in lupinarjev, za katere je 

prepovedan usmerjeni ribolov; posodobi 

seznam občutljivih območij, na katerih bi 

bilo treba omejiti ribolov; da se tehnični 

ukrepi sprejmejo v okviru večletnih 

načrtov; in da se tehnični ukrepi sprejmejo 

v okviru začasnih načrtov o zavržkih. 

Zlasti je pomembno, da Komisija pri 

svojem pripravljalnem delu izvede ustrezna 

posvetovanja, tudi s strokovnjaki in na 

podlagi ocene odbora STECF. Komisija bi 

morala pri pripravi in oblikovanju 

delegiranih aktov zagotoviti, da se zadevni 

dokumenti sočasno, pravočasno in ustrezno 

posredujejo Evropskemu parlamentu in 

Svetu. 

Obrazložitev 

Vsi sprejeti tehnični ukrepi bi morali biti pogojeni s pozitivno oceno Znanstvenega, 

tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF). V skladu s skupno ribiško politiko 

je odbor ustanovljen za to, da podaja tehtna znanstvena mnenja. Zato bi moral odbor STECF 

oceniti vse tehnične ukrepe, saj so lahko vplivi teh tehničnih ukrepov na območja ali na 
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neciljne vrste še neznani ali neraziskani. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Tehnični ukrepi kot orodje za 

podporo izvajanju skupne ribiške politike 

prispevajo k ciljem skupne ribiške politike 

iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013, 

zlasti iz odstavkov 2, 3 ter 5(a) in (j) 

navedenega člena. 

1. Tehnični ukrepi kot orodje za 

podporo izvajanju skupne ribiške politike 

prispevajo k ciljem skupne ribiške politike 

iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013, 

zlasti iz odstavkov1, 2, 3 ter 5(a), (i) in (j) 

navedenega člena. 

 

Predlog spremembe 21 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) optimizirajo vzorce izkoriščanja, da 

se zagotovi zaščita koncentracij nedoraslih 

ali drstečih se morskih vrst; 

(a) zagotavljajo trajnostne vzorce 

izkoriščanja, ki omogočajo ohranjanje 

ribolovnih virov in zaščito vrst občutljive 

velikosti in starosti, zlasti koncentracij 

nedoraslih ali drstečih se morskih vrst; 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) zagotovijo, da se prilov morskih 

vrst, navedenih v direktivah 92/43/EGS in 

2009/147/ES, in drugih občutljivih vrst, ki 

je posledica ribolova, zmanjša, in kjer je 

možno, odpravi, tako da ne ogroža stanja 

ohranjenosti teh vrst; 

(b) zagotovijo, da se prilov morskih 

vrst, navedenih v direktivah 92/43/EGS in 

2009/147/ES, in drugih občutljivih vrst, ki 

je posledica ribolova, zmanjša, in kjer je 

možno, odpravi; 

 

Predlog spremembe  23 
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Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – točka c 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) zagotovijo, da se okoljski vpliv 

ribolova na morske habitate čim bolj 

zmanjša in po možnosti odpravi, tako da 

ne ogroža stanja ohranjenosti teh 

habitatov; 

(c) zagotovijo, da se okoljski vpliv 

ribolova na morske habitate čim bolj 

zmanjša in po možnosti odpravi; 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

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

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) zagotovijo, da so merila za 

deskriptorje 1, 3, 4 in 6, ki so določena v 

delu B Priloge k Sklepu Komisije 

2010/477/EU, izpolnjena. 

 

Predlog spremembe 25 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Tehnični ukrepi si prizadevajo 

doseči naslednje cilje: 

1. Tehnični ukrepi morajo doseči 

naslednje cilje: 

 

Predlog spremembe  26 

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 obseg ulova morskih 

vrst pod najmanjšo referenčno velikostjo 

ohranjanja ne presega količine, ki je 

določena v skupnih priporočilih 

regionalnih držav članic, in je skladen z 

načrti o zavržkih, obenem pa upoštevati 
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spremenljivost ribjih vrst in ribolovnega 

orodja, 

 

Predlog spremembe 27 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) zagotoviti, da prilov morskih 

sesalcev, morskih plazilcev in morskih ptic 

ter drugih nekomercialno izkoriščanih vrst 

ne presega ravni, ki jih določa zakonodaja 

Unije in mednarodni sporazumi, 

(b) zagotoviti, da prilov morskih 

sesalcev, morskih plazilcev in morskih ptic 

ter drugih nekomercialno izkoriščanih vrst 

ne presega ravni, ki jih določa zakonodaja 

Unije in mednarodni sporazumi, s ciljem, 

da se prilov teh vrst postopoma odpravi; 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka c 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) zagotoviti, da okoljski vplivi 

ribolovnih dejavnosti na habitate morskega 

dna ne presegajo ravni, potrebnih za 

dosego dobrega okoljskega stanja za vsak 

tip habitata in ocenjenih v okviru 

Direktive 2008/56/ES v vsaki morski regiji 

ali podregiji tako v zvezi s kakovostjo 

habitata kot s prostorskim obsegom 

zahtevanih ravni, ki jih je treba doseči. 

(c) zagotoviti, da se okoljski vplivi 

ribolovnih dejavnosti na morske habitate, 

vključno z občutljivimi habitati morskega 

dna, zmanjšajo in ohranijo pod ravnmi, 

potrebnimi za dosego dobrega okoljskega 

stanja, zlasti za vsak tip habitata, ocenjen v 

okviru Direktive 2008/56/ES, v vsaki 

morski regiji ali podregiji tako v zvezi s 

kakovostjo habitata kot s prostorskim 

obsegom zahtevanih ravni, ki jih je treba 

doseči z namenom zagotavljanja 

izpolnjevanja meril za deskriptor 6, ki so 

določena v delu B priloge k Sklepu 

Komisije 2010/477/EU. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka c a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 



 

AD\1119219SL.docx 15/27 PE595.707v02-00 

 SL 

 (ca) zagotoviti, da se prilov neželenih 

rib postopoma odpravi, z namenom, da se 

merila za deskriptorje 1, 3 in 4, ki so 

določena v delu B Priloge k Sklepu 

Komisije 2010/477/EU, izpolnijo. 

 

Predlog spremembe 30 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) „vzorec izkoriščanja“ pomeni, kako 

je ribolovni pritisk porazdeljen glede na 

starostni profil staleža; 

(1) „vzorec izkoriščanja“ pomeni, kako 

je ribolovni pritisk porazdeljen glede na 

starostni in velikostni profil staleža; 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – točka 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) „selektivni ribolov“ pomeni 

zmožnost ribolovne metode, da je med 

ribolovno operacijo ciljno usmerjena na 

ulov rib ali lupinarjev določene velikosti in 

vrste ter da neciljnim organizmom 

omogoči, da se ulovu izognejo ali se 

izpustijo nepoškodovani; 

(3) „selektivni ribolov“ pomeni 

zmožnost ribolovne metode, da je med 

ribolovno operacijo ciljno usmerjena na 

ulov rib ali lupinarjev določene velikosti in 

vrste ter da neciljnim vrstam in nedoraslim 

organizmom reguliranih vrst omogoči, da 

se ulovu izognejo ali se izpustijo 

nepoškodovani; 

 

Predlog spremembe 32 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – točka 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6a) „stanje ohranjenosti naravnega 

habitata“ pomeni stanje ohranjenosti 

habitatov, kot je opredeljeno v točki (e) 

člena (1) Direktive 92/43/EGS; 
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Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – točka 9 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) „rekreacijski ribolov“ pomeni 

negospodarske ribolovne dejavnosti, ki 

morske žive vodne vire izkoriščajo za 

rekreacijo, turizem ali šport; 

(9) „rekreacijski ribolov“ pomeni 

negospodarske ribolovne dejavnosti, ki 

morske žive biološke vire izkoriščajo za 

rekreacijo, turizem ali šport; 

 

Predlog spremembe 34 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – točka 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) „svetovalni sveti“ pomenijo 

skupine zainteresiranih strani, ustanovljene 

v okviru SRP, da se spodbuja 

uravnotežena zastopanost vseh 

zainteresiranih strani in prispeva k 

doseganju ciljev SRP; 

(10) „svetovalni sveti“ pomenijo 

skupine zainteresiranih strani, ustanovljene 

v okviru SRP v skladu s členi 43 do 45, in 

predstavnike deležnikov v skladu s Prilogo 

III k Uredbi (EU) št. 1380/2013, da se 
prispeva k doseganju ciljev SRP; 

Obrazložitev 

Sestava svetovalnih svetov bi morala biti skladna z uravnoteženo zastopanostjo, določeno v 

okviru skupne ribiške politike. 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – točka 42 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(42) „višanje vrednosti ulova“ pomeni 

prakso, da se ribe z nizko ceno, za katere 

veljajo omejitve ulova, zavržejo, čeprav bi 

bile lahko zakonito iztovorjene; namen 

take prakse je povečanje skupne 

gospodarske in denarne vrednosti rib, 

pripeljanih v pristanišče; 

(42) „višanje vrednosti ulova“ pomeni 

prakso, da se ribe z nizko ceno, za katere 

veljajo omejitve ulova, zavržejo, čeprav bi 

morale biti zakonito iztovorjene; namen 

take prakse je povečanje skupne 

gospodarske in denarne vrednosti rib, 

pripeljanih v pristanišče; 
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Obrazložitev 

Pri višanju vrednosti ulova je zavržek gospodarska praksa, ki ima pogosto hude posledice za 

določene vrste, saj je stopnja preživetja organizma odvisna od vrste in od časa, ki ga preživi 

na krovu. Praksa bi morala slediti načelu, da se te ribe iztovorijo, in ne prožnejšim pristopom 

na podlagi gospodarskih dejavnikov. 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a.  Ne glede na določbe člena 2 se ta 

člen uporablja za vode na odprtem morju 

in vode tretjih držav. 

 

Predlog spremembe 37 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Kadar najboljše razpoložljivo 

znanstveno mnenje navaja, da je treba 

seznam iz Priloge I spremeniti in nanj 

dodati nove vrste, ki potrebujejo zaščito, 

se Komisija pooblasti, da te spremembe 

sprejeme z delegiranimi akti v skladu s 

členom 32. 

4. Kadar najboljše razpoložljivo 

znanstveno mnenje navaja, da je treba 

seznam iz Priloge I spremeniti, se Komisija 

pooblasti, da te spremembe sprejeme z 

delegiranimi akti v skladu s členom 32. 

Obrazložitev 

Seznam bi bilo treba spremeniti ne le, ko je treba zaščititi nove vrste, temveč na primer tudi, 

ko je treba vrsto zaščititi še na drugem območju, ali v primeru, ko zaščita vrste ni več 

potrebna. 

 

Predlog spremembe 38 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Ukrepi, sprejeti v skladu z 5. Ukrepi, sprejeti v skladu z 



 

PE595.707v02-00 18/27 AD\1119219SL.docx 

SL 

odstavkom 4 tega člena, so namenjeni 

uresničevanju cilja iz člena 4(1)(b). 

odstavkom 4 tega člena, so namenjeni 

uresničevanju cilja iz točk (b) in (ca) člena 

4(1). 

 

Predlog spremembe 39 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Če so ujete kot prilov, se vrste iz 

odstavka 1 ne poškodujejo in osebki se 

takoj izpustijo. 

2. Če so ujete kot prilov, se vrste iz 

odstavka 1 ne poškodujejo in osebki se 

takoj izpustijo. Upravljavci ribiških plovil 

za vrste iz odstavka 1 evidentirajo podatke 

o vrstah, ulovljenih kot prilov in 

izpuščenih, in jih posredujejo ustreznim 

organom, in sicer v skladu z Izvedbenim 

sklepom Komisije (EU) 2016/12511a. 

 __________________ 

 1a Sklep Komisije (EU) 2016/1701 z dne 

19. avgusta 2016 o določitvi pravil o obliki 

za predložitev delovnih načrtov za zbiranje 

podatkov v sektorjih ribištva in 

akvakulture (notificirano pod 

dokumentarno številko C(2016) 5304) UL 

L 260, 27.9.2016, str. 153. 

Obrazložitev 

V Izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2016/1251 o zbiranju podatkov je navedeno, da je 

mogoče prilov občutljivih vrst evidentirati v ladijskem dnevniku. Poleg tega ribiči pogosto 

sodelujejo z znanstveniki in jih oskrbujejo z mrtvimi osebki. To je pomembno, saj se tako 

pridobi več znanja o teh vrstah. 

 

Predlog spremembe 40 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Ne glede na odstavka 1 in 2 se 

dovoli obdržati na krovu, pretovarjati in 

iztovarjati osebke morskih vrst iz odstavka 

1, ki so bili ujeti kot prilov, vse dokler je ta 

3. Ne glede na odstavka 1 in 2 se 

dovoli obdržati na krovu, pretovarjati in 

iztovarjati osebke morskih vrst iz odstavka 

1, ki so bili ujeti kot prilov, vse dokler je ta 



 

AD\1119219SL.docx 19/27 PE595.707v02-00 

 SL 

dejavnost potrebna za zagotovitev pomoči 

pri regeneraciji posameznih živali in če so 

bili zadevni pristojni nacionalni organi o 

tem vnaprej v celoti obveščeni. 

dejavnost potrebna za zagotovitev pomoči 

pri regeneraciji posameznih živali ali če je 

osebek mrtev in ga je zato mogoče 

uporabiti v znanstvene namene. Zadevni 

pristojni nacionalni organi so o tem v celoti 

obveščeni. 

Obrazložitev 

V Izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2016/1251 o zbiranju podatkov je navedeno, da je 

mogoče prilov občutljivih vrst evidentirati v ladijskem dnevniku. Poleg tega ribiči pogosto 

sodelujejo z znanstveniki in jih oskrbujejo z mrtvimi osebki. To je pomembno, saj se tako 

pridobi več znanja o teh vrstah. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Država članica lahko na podlagi 

najboljšega razpoložljivega znanstvenega 

mnenja za plovila, ki plujejo pod njeno 

zastavo, sprejme ukrepe za ublažitev ali 

omejitve uporabe nekaterega orodja na 

podlagi postopka iz člena 19 Uredbe (EU) 

št. 1380/2013. Takšni ukrepi čim bolj 

zmanjšajo in po možnosti odpravijo ulov 

vrst iz odstavka 1, so skladni s cilji iz člena 

2 Uredbe (EU) št. 1380/2013 in so vsaj 

enako strogi kot tehnični ukrepi, ki se 

uporabljajo na podlagi prava Unije. 

4. Država članica lahko na podlagi 

najboljšega razpoložljivega znanstvenega 

mnenja za plovila, ki plujejo pod njeno 

zastavo, sprejme ukrepe za ublažitev ali 

omejitve uporabe nekaterega orodja na 

podlagi postopka iz člena 19 Uredbe (EU) 

št. 1380/2013. Takšni ukrepi čim bolj 

zmanjšajo in po možnosti odpravijo ulov 

vrst iz odstavka 1 in drugih slučajno 

ulovljenih vrst, so skladni s cilji iz člena 2 

Uredbe (EU) št. 1380/2013 in so vsaj 

enako strogi kot tehnični ukrepi, ki se 

uporabljajo na podlagi prava Unije. 

 

Predlog spremembe 42 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Znotraj zadevnih območij iz Priloge 

II je prepovedano uporabljati ribolovno 

orodje iz navedene priloge. 

1. Znotraj zadevnih območij iz Priloge 

II je prepovedano uporabljati ribolovno 

orodje iz navedene priloge. Za posebna 

ohranitvena območja v skladu z Direktivo 

92/43/EGS in posebna območja varstva v 
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skladu z Direktivo 2009/147/ES je 

uporaba ribolovne opreme mogoča le v 

skladu s členom 6(2) in 6(3) Direktive 

92/43/EGS. 

 

Predlog spremembe 43 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) zagotavljanje zaščite nedoraslih 

morskih organizmov v skladu s členom 

15(11) in (12) Uredbe (EU) št. 1380/2013; 

(a) zagotavljanje zaščite nedoraslih 

morskih organizmov tako, da večina 

ulovljenih rib drstitveno starost doseže že 

pred ulovom, in v skladu s členom 15(11) 

in (12) Uredbe (EU) št. 1380/2013; 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Odstavek 1 se ne uporablja za 

ulove vrst, ki so izvzete iz uporabe 

obveznosti iztovarjanja v skladu s členom 

15(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013. 

2. Brez poseganja v odstavek 1 se 

prakse izpustov lahko uporabljajo za 

ulove vrst, ki so izvzete iz uporabe 

obveznosti iztovarjanja v skladu s členom 

15(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013. 

Obrazložitev 

Pri izpustu sortiranje poteka že v vodi. Zato je v skladu z namenom izjem od obveznosti 

iztovarjanja v primerih, ko je bila dokazana visoka stopnja preživetja. Višanje vrednosti ulova 

je gospodarska praksa, v skladu s katero se zavržejo ribe z nizko ceno, ki so že na krovu. Ta 

praksa ima lahko hude posledice za določene vrste glede na njihovo zmožnost preživetja, zato 

se za obveznosti iztovarjanja za ti dve praksi določi različen pristop. 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog uredbe 

Člen 17 – naslov 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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Vrste, za katere ne veljajo omejitve ulova Ulov neželenih vrst, za katere ne veljajo 

omejitve ulova 
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Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. V skladu s postopkom iz člena 18 

Uredbe (EU) št. 1380/2013 lahko države 

članice predložijo skupna priporočila, ki 

opredelijo ustrezne tehnične ukrepe na 

regionalni ravni in ki odstopajo od ukrepov 

iz odstavka 1. 

2. V skladu s postopkom iz člena 18 

Uredbe (EU) št. 1380/2013 lahko države 

članice predložijo skupna priporočila, ki 

opredelijo ustrezne tehnične ukrepe na 

regionalni ravni in ki odstopajo od ukrepov 

iz odstavka 1. Pri tem bi si države članice 

morale prizadevati za vključitev vseh 

deležnikov v čim večjem obsegu. 

 

Predlog spremembe 47 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Tehnični ukrepi, priporočeni v 

skladu z odstavkom 2, so glede na vzorce 

izkoriščanja in raven zaščite, ki je 

zagotovljena za občutljive vrste in habitate, 

najmanj enakovredni ukrepom iz odstavka 

1. 

3. Tehnični ukrepi, priporočeni v 

skladu z odstavkom 2, so namenjeni 

doseganju visoke okoljske trajnosti in so 

glede na vzorce izkoriščanja in raven 

zaščite, ki je zagotovljena za občutljive 

vrste in habitate, najmanj enakovredni 

ukrepom iz odstavka 1. 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog uredbe 

Člen 19 – naslov 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Regionalni ukrepi v okviru večletnih 

načrtov 

Tehnični ukrepi v okviru regionalizacije 
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Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija se pooblasti za 

vzpostavitev tehničnih ukrepov na 

regionalni ravni za doseganje ciljev 

večletnih načrtov iz členov 9 in 10 Uredbe 

(EU) št. 1380/2013. Ti ukrepi se 

vzpostavijo z delegiranimi akti, sprejetimi 

v skladu s členom 32 te uredbe in členom 

18 Uredbe (EU) št. 1380/2013. 

1. Komisija se pooblasti za 

vzpostavitev tehničnih ukrepov na 

regionalni ravni za doseganje ciljev 

večletnih načrtov iz členov 9 in 10 Uredbe 

(EU) št. 1380/2013. Ti ukrepi se 

vzpostavijo z delegiranimi akti, sprejetimi 

v skladu s členom 32 te uredbe in členom 

18 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ne glede 

na določbe člena 18(1) in (3) Uredbe (EU) 

št. 1380/2013 lahko Komisija te 

delegirane akte sprejme tudi, če ni 

skupnega priporočila iz navedenih 

odstavkov. 

 

Predlog spremembe 50 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Kadar države članice predložijo 

skupna priporočila za vzpostavitev 

tehničnih ukrepov iz odstavka 1, 

zagotovijo znanstvene dokaze, ki podpirajo 

sprejetje teh ukrepov. 

5. Kadar države članice predložijo 

skupna priporočila za vzpostavitev 

tehničnih ukrepov iz odstavka 1, 

zagotovijo znanstvene dokaze, ki podpirajo 

sprejetje teh ukrepov. Znanstveno mnenje 

se objavi najpozneje takrat, ko se Komisiji 

posreduje skupno priporočilo. 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Komisija lahko od STECF zahteva, 

da oceni skupna priporočila iz odstavka 5. 

6. Komisija od STECF zahteva, da 

oceni skupna priporočila iz odstavka 5. 

Obrazložitev 

Ocena Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF) ne bi smela 
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biti izbirna. V skladu s skupno ribiško politiko je odbor ustanovljen za to, da podaja tehtna 

znanstvena mnenja. Zato bi moral odbor STECF vedno oceniti skupna priporočila za 

vzpostavitev tehničnih ukrepov, saj vplivi teh tehničnih ukrepov na območja ali na neciljne 

vrste morda še niso bili celostno proučeni. 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 6 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. Sprejetje tehničnih ukrepov, v 

skladu z odstavkoma 1 in 2, je pogojeno s 

pozitivno oceno odbora STECF. 

Obrazložitev 

STECF bi moral podati znanstveno oceno vseh priporočil za spremembe, dopolnitve ali 

odstopanja od obstoječih tehničnih ukrepov, saj so lahko vplivi teh tehničnih ukrepov na 

območja ali na neciljne vrste še neznani ali še ne celostno proučeni. Tehnični ukrepi bi morali 

biti sprejeti šele, ko je podana pozitivna ocena. 
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Predlog uredbe 

Člen 22 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ko države članice predložijo 

skupna priporočila v skladu s členom 19 za 

spremembo ali določitev najmanjših 

referenčnih velikosti ohranjanja iz dela A 

prilog od V do X, spoštujejo cilj zaščite 

nedoraslih morskih organizmov. 

1. Ko države članice predložijo 

skupna priporočila v skladu s členom 19 za 

spremembo ali določitev najmanjših 

referenčnih velikosti ohranjanja iz dela A 

prilog od V do X, spoštujejo cilj zaščite 

nedoraslih morskih organizmov. Skupno 

priporočilo temelji na najboljših 

razpoložljivih znanstvenih dokazih in 

upošteva biološke razloge, zlasti zrelostno 

velikost vrst. Skupno priporočilo ne 

ogroža določb o nadzoru in izvrševanju, ki 

se nanašajo na iztovarjanje in trženje 

ribjih proizvodov. 
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Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 1 – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ko države članice predložijo skupna 

priporočila v skladu s členom 19, da se 

omogoči vzpostavitev zapor v realnem 

času in določb o spremembi ribolovnega 

območja, katerih cilj je zagotoviti zaščito 

koncentracij drstečih se rib ali lupinarjev, 

vključijo naslednje elemente: 

Ko države članice predložijo skupna 

priporočila v skladu s členom 19, da se 

omogoči vzpostavitev zapor v realnem 

času in določb o spremembi ribolovnega 

območja, katerih cilj je zagotoviti zaščito 

koncentracij drstečih se rib ali lupinarjev 

ali občutljivih vrst, vključijo naslednje 

elemente: 

Obrazložitev 

Občutljive vrste, kot so opredeljene v členu 6 (7), so vrste, ki jih je treba zaščititi, da bi 

dosegli dobro okoljsko stanje v skladu z Direktivo 2008/56(ES). Zapore v realnem času bi 

morale biti ena od možnosti za zaščito teh vrst. 
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Predlog uredbe 

Člen 24 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ko države članice predložijo 

skupna priporočila v skladu s členom 19, 

da se v določenem morskem bazenu 

omogoči ali razširi uporaba inovativnih 

ribolovnih orodij, vključno z vlečnimi 

mrežami z električnim tokom, kot je 

opisano v delu E Priloge V, predložijo 

oceno verjetnega vpliva uporabe teh orodij 

na ciljne vrste ter na občutljive vrste in 

habitate. 

1. Ko države članice predložijo 

skupna priporočila v skladu s členom 19, 

da se v določenem morskem bazenu 

omogoči ali razširi uporaba inovativnih 

ribolovnih orodij, vključno z vlečnimi 

mrežami z električnim tokom, kot je 

opisano v delu E Priloge V, predložijo 

oceno verjetnega vpliva uporabe teh orodij 

na ciljne vrste, na druge vrste v 

ekosistemu ter na habitate. Ocena temelji 

na uporabi inovativnega orodja med 

preizkusnim obdobjem; taka uporaba je 

omejena na 5% plovil, ki so trenutno 

namenjena tej ribolovni dejavnosti, in 

mora trajati najmanj dve leti. 

 

Predlog spremembe 56 

Predlog uredbe 

Člen 24 – odstavek 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Uporaba inovativnih ribolovnih 

orodij ni dovoljena, če navedena ocena 

pokaže, da bo njihova uporaba negativno 

vplivala na občutljive habitate in neciljne 

vrste. 

3. Uporaba inovativnih ribolovnih 

orodij ni dovoljena, če navedena ocena 

pokaže, da bo njihova uporaba neposredno 

ali kumulativno negativno vplivala na 

morske habitate, vključno z občutljivimi 

habitati, ali neciljne vrste. 

Predlog spremembe  57 

Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ukrepi iz odstavka 1 so namenjeni 

uresničevanju ciljev iz člena 3, zlasti 

zaščiti koncentracij nedoraslih ali drstečih 

se vrst rib ali lupinarjev. 

2. Ukrepi iz odstavka 1 so namenjeni 

uresničevanju ciljev iz člena 3, zlasti 

zaščiti koncentracij nedoraslih ali drstečih 

se vrst rib ali lupinarjev. Ti ukrepi so vsaj 

tako strogi kot tehnični ukrepi, ki veljajo v 

skladu s pravom Unije. 
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