ZAKON O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU
(ZMR–2C)
BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Zakonu o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) se v 1. členu v
prvem odstavku v 1. točki prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»- Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/218 z dne 6. februarja 2017 o registru ribiške flote
Unije (UL L št. 34 z dne 9. 2. 2017, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/218/EU),«.
V drugi alineji se besedilo »Uredbo (EU) št. 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št.
1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009
ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z
dne 29. 5. 2015, str. 1)« nadomesti z besedilom »Uredbo (EU) 2019/1241 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih
ekosistemov s tehničnimi ukrepi, o spremembi uredb Sveta (ES) št. 2019/2006, (ES) št.
1224/2009 ter uredb (EU) št. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 in
(EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Sveta (ES) št.
894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št.
2187/2005 (UL L 198 z dne 25. 7. 2019, str. 105)«.
V tretji alineji se besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2015/1962 z dne 28. oktobra
2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 o določitvi podrobnih pravil za
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za
zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L št. 287 z dne 31. 10. 2015, str.
6)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/863 z dne 22. junija 2020
o popravku nemške jezikovne različice Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 o določitvi
podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega
sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L št. 200 z
dne 26. 4. 2020, str. 1)«.
V četrti alineji se besedilo »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/87 z dne 20. oktobra 2016
o načrtu za zavržke za ribolov na romba v Črnem morju (UL L št. 14 z dne 18. 1. 2017, str.
9)« nadomesti z besedilom »Uredbo (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
20. junija 2019 o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi
ukrepi, o spremembi uredb Sveta (ES) št. 2019/2006, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št.
1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 in (EU) 2019/1022 Evropskega
parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št.
2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 (UL L 198 z dne 25.
7. 2019, str. 105)«.

2. člen
V 17. členu v prvem odstavku v prvi alineji za besedo »prve« doda besedilo »in druge«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov se izda na podlagi:
- javnega poziva, objavljenega na osrednjem spletnem mestu državne uprave;
- predpisane vloge;
- veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov in
- pozitivnega strokovnega mnenja Zavoda za ribištvo Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
zavod).«.
3. člen
V 19. členu se v prvem odstavku v 4. točki za besedo »marikulturi« doda vejica in besedilo
»razen na podlagi posebnega dovoljenja za izlov orad zaradi preprečitve škod na
školjčiščih«.
4. člen
V 20. členu se v prvem
»2017/218/EU«.

odstavku besedilo »26/2004/ES« nadomesti z besedilom

5. člen
V 21.a členu se v prvem in četrtem odstavku besedilo »26/2004/ES« nadomesti z besedilom
»2017/218/EU«.
6. člen
V 32. členu se v četrtem odstavku za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»- izlov orad zaradi preprečevanja škod na školjčiščih na podlagi posebnega dovoljenja za
gospodarski ribolov in«.
Dosedanja druga alineja postane tretja alineja.
7. člen
V 51. členu se v prvem odstavku v 3. točki črta besedilo »z odločbo«.
V 10. točki se besedilo »za marikulturo« nadomesti z besedilom »marikulturi, razen na
podlagi posebnega dovoljenja za izlov orad zaradi preprečitve škod na školjčiščih«.
KONČNA DOLOČBA
8. člen

(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

