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Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja  

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 

akta.) 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 
 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 

označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 

izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 

poševnim tiskom. 

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira Unije za 

zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju in podporo 

znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko (prenovitev) 

(COM(2015)0294 – C8-0160/2015 – 2015/0133(COD)) 

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2015)0294), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C8-0160/2015), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 16. septembra 

20151, 

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 10. februarja 20162, 

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 

sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov3, 

– ob upoštevanju členov 104 in 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A8-0150/2016), 

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 

Komisije predlog Komisije ne vključuje bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem 

opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih 

določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija 

obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb; 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo 

prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega 

parlamenta, Sveta in Komisije; 

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 

bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

3.. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

                                                 
1 UL C 13, 15.1.2016, str. 201.  
2 UL C 120, 5.4.2016, str. 40.  
3 UL C 77, 28.3.2002, str. 1. 
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Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Skupna ribiška politika je bila 

spremenjena z Uredbo (EU) št. 1380/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta21. Cilji 

skupne ribiške politike in zahteve za 

zbiranje podatkov v ribiškem sektorju so 

določeni v členih 2 in 25 navedene uredbe. 

Poleg tega je bila z Uredbo (EU) 

št. 508/2014 Evropskega parlamenta in 

Sveta22 spremenjena struktura finančne 

podpore državam članicam za dejavnosti 

zbiranja podatkov. 

(2) Skupna ribiška politika je bila 

spremenjena z Uredbo (EU) št. 1380/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta21. Cilji 

skupne ribiške politike in zahteve za 

zbiranje podatkov v ribiškem sektorju so 

določeni v členih 2 in 25 navedene uredbe. 

Poleg tega je bila z Uredbo (EU) 

št. 508/2014 Evropskega parlamenta in 

Sveta22 spremenjena struktura finančne 

podpore državam članicam za dejavnosti 

zbiranja podatkov o ribištvu. 

__________________ __________________ 

21Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o skupni ribiški politiki in o 

spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 

in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi 

uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 

639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES 

(UL L354, 28.12.2013, str.22)  

21Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o skupni ribiški politiki in o 

spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 

in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi 

uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 

639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES 

(UL L354, 28.12.2013, str.22)  

22Uredba (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). 

22Uredba (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). 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7a) Iz praktičnih razlogov bi treba 

vzpostaviti enotni evropski register za 

zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov 

o ribiškem sektorju ter izmenjavo 

informacij. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7b) Določiti bi treba prednostne naloge 

in zbirati podatke tako, da se zagotovi 

kakovost pridobljenih informacij. Okvir za 

zbiranje podatkov bi treba razširiti na vse 

flote ter resno razmisliti o izvajanju 

dejavnosti, potrebnih za ugotovitev stanja 

vseh pomembnih staležev, vendar vedno 

na podlagi analize stroškov in koristi ter 

zaradi poenostavitve. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) V opredelitev izraza „rekreacijski 

ribolov“ bi morale biti vključene vse 

negospodarske ribolovne dejavnosti ne 

glede na njihov specifični namen, da bi se 

tako zajele vse oblike ribolovnih 

dejavnosti, ki lahko vplivajo na staleže rib. 

(9) V opredelitev izraza „rekreacijski 

ribolov“ bi morale biti vključene vse 

negospodarske ribolovne dejavnosti ne 

glede na njihov specifični namen, da bi se 

tako zajele vse oblike ribolovnih 

dejavnosti, ki lahko vplivajo na staleže rib 

in ekosisteme, da se zagotovi, da se pri 

upravljanju ribištva v celoti upoštevata 

vpliv in družbeno-ekonomska vrednost 

tega ribolova. 
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Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Potrebni so popolni, zanesljivi, 

celoviti in harmonizirani podatki, da bi 

lahko ocenili vpliv, ki ga ima rekreacijski 

ribolov na staleže in ekosisteme, in da bi 

ta vpliv v celoti upoštevali pri upravljanju 

ribištva na regionalni ravni. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Opredelitev izraza „končni 

uporabniki“ bi morala biti usklajena z 

opredelitvijo izraza „končni uporabniki 

znanstvenih podatkov“ iz Uredbe (EU) št. 

1380/2013 in bi morala zajemati tudi 

znanstvene organe z interesom za okoljske 

vidike upravljanja ribištva. 

(10) Opredelitev izraza „končni 

uporabniki“ bi morala biti usklajena z 

opredelitvijo izraza „končni uporabniki 

znanstvenih podatkov“ iz Uredbe (EU) št. 

1380/2013 in bi morala zajemati tudi 

znanstvene organe in neprofitne 

organizacije z interesom za okoljske vidike 

upravljanja ribištva. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Opredeliti bi bilo treba potrebe 

končnih uporabnikov po podatkih in 

določiti, kateri podatki se morajo zbirati v 

okviru te uredbe. Ti podatki bi morali 

vključevati ekosistemske podatke o vplivu 

ribištva in podatke o trajnosti akvakulture. 

Za čim večje zmanjšanje upravnega 

bremena je potrebno tudi zagotoviti, da se 

podatki, ki se zbirajo v skladu s to uredbo, 

ne zbirajo tudi v skladu z drugo 

(13) Opredeliti bi bilo treba potrebe 

končnih uporabnikov po podatkih in 

določiti, kateri podatki se morajo zbirati v 

okviru te uredbe. Ti podatki bi morali 

vključevati ekosistemske podatke o vplivu 

ribištva in podatke o trajnosti akvakulture 

ter družbeno-ekonomske podatke o 

ribištvu in akvakulturi. Za čim večjo 

poenostavitev in zmanjšanje upravnega 

bremena je potrebno tudi zagotoviti, da se 
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zakonodajo EU. podatki, ki se zbirajo v skladu s to uredbo, 

ne zbirajo tudi v skladu z drugo 

zakonodajo EU. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13a) Razpoložljivost podatkov je treba 

bolj prilagoditi potrebam upravljanja ter 

zagotoviti, da analize stroškov in koristi 

ali stroškov in uporabe ne ogrozijo 

kakovosti in dostopnosti podatkov. Za 

pridobitev nekaterih podatkov je 

nemogoče nadomestiti raziskave na morju 

s cenejšimi metodami. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (14a) V nekaterih državah članicah so 

znanstveniki in končni uporabniki izrazili 

močno željo po popolnoma zanesljivih 

podatkih iz Uredbe (ES) št. 1224/2009. V 

nekaterih primerih zaradi nepravilnega 

izvajanja pravil o nadzoru nadzornih 

podatkov ni mogoče uporabiti za 

statistične in znanstvene namene. Države 

članice bi morale v svojih delovnih 

načrtih določiti, ali naj se za namene 

znanstvenih raziskav vključijo tudi 

podatki, ki jih običajno zajema ta uredba. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Zaradi preverjanja izvajanja 

dejavnosti zbiranja podatkov s strani držav 

članic morajo države članice o teh v 

določeni obliki poročati Komisiji. 

(19) Zaradi preverjanja izvajanja 

dejavnosti zbiranja podatkov s strani držav 

članic morajo države članice o teh poročati 

Komisiji v jasno določeni in 

standardizirani obliki, ki naj zmanjša 

upravno breme. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) V skladu s ciljem skupne ribiške 

politike, da se na države članice prenese 

večja odgovornost in da se končne 

uporabnike bolj vključi v zbiranje 

podatkov, bi bilo treba regionalno 

sodelovanje razširiti tako, da bi se iz 

enega samega srečanja razvil nepretrgan 

proces sodelovanja, ki bi ga za vsako 

morsko regijo usklajevale regionalne 

usklajevalne skupine. 

(21) Ker je za skupno ribiško politiko 

posebno pomembno zbiranje in 

posredovanje podatkov, da lahko 

upravljanje ribištva temelji na najboljšem 

razpoložljivem znanstvenem znanju, je 

bistvenega pomena, da se zberejo jasni, 

zanesljivi in natančni podatki o flotah in 

njihovih ribolovnih dejavnostih, 

okoljskem vplivu in zavržkih, v skladu z 

ustreznimi standardnimi statističnimi 

načeli, da se lahko podjetja v ribiškem 

sektorju analizirajo z ekonomskega 

vidika. 

Obrazložitev 

Preden se regionalnim usklajevalnim organom podeli nadzor nad regionalnim zbiranjem 

podatkov, je treba določiti vrsto ključnih vidikov, kot je sestava teh organov, njihova vloga in 

veljavnost njihovih sporazumov. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

 Uvodna izjava 21 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21a) Da se zagotovi ustrezna usklajenost 

podobnih politik zbiranja podatkov, zlasti 

v zvezi z uporabljenimi metodami ter s 
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kakovostnimi in zanesljivostnimi cilji, ki 

jih je treba doseči, bi morale države 

članice uporabiti evropski statistični 

kodeks ravnanja ter okvir za zagotavljanje 

kakovosti evropskega statističnega 

sistema. 

 

 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21b) Okvir za zbiranje podatkov bi treba 

razširiti na vse flote. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21c) Zelo je pomembno, da zbiratelji 

podatkov načrtujejo svoje delo v 

sodelovanju s končnimi uporabniki na 

regionalni ravni, da se zagotovi, da so 

zbrani podatki čim bolj merodajni. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21d) Ocene ribjih staležev, ki so bistvene 

za znanstveno mnenje o trajnostni ravni 

ulova, so odvisne od kakovostnih 

podatkov. Vendar so podatki pogosto 

rezultat nepopolnega in netočnega 

poročanja, tudi zaradi nezakonitega, 

neprijavljenega in zakonsko neurejenega 
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ribolova ter ulova pri rekreacijskem 

ribolovu, ki ni vključen v oceno. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21e) Za nadzor in oceno učinkovitosti 

izvajanja obveznosti iztovarjanja in 

uskladitev zbiranja podatkov z zahtevami 

revidirane skupne ribiške politike je 

potrebno zbiranje, upravljanje in uporaba 

kakovostnih podatkov o obveznosti 

iztovarjanja. V celoti je treba oceniti 

potrebo po podatkih v podporo obveznosti 

iztovarjanja. Potrebna je posebna kratko- 

do srednjeročna strategija, da bi se 

omogočila polna uporaba orodij za nadzor 

in spremljanje, ki se uporabljajo za 

izvrševanje obveznosti iztovarjanja. V 

strategiji bi bilo treba upoštevati potrebo 

po podatkih za njegovo izvajanje in 

krepitev zmogljivosti sektorja in uprav za 

uporabo novih tehnologij in razvoj 

tehnične infrastrukture. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 f (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21f) Okrepiti je treba vlogo in strukturo 

regionalnih usklajevalnih skupin, kar jim 

bo v prihodnosti morda omogočilo 

pridobitev pravnega statusa. 

 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 g (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21g) Regionalne usklajevalne skupine bi 

si morale prizadevati za vzpostavitev 

regionalnih nadnacionalnih podatkovnih 

baz ter začeti vse potrebne pripravljalne 

ukrepe za izpolnitev tega cilja. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 h (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21h) Eden od ciljev te uredbe je okrepiti 

regionalno sodelovanje v skladu z 

regionalizacijo skupne ribiške politike, 

zlasti prek regionalnih usklajevalnih 

skupin. Med različnimi morskimi regijami 

je treba harmonizirati postopke zbiranja, 

analize in dostopnosti podatkov za končne 

uporabnike. Do sedaj je bilo težko to 

doseči, zlasti tam, kjer je potrebno 

sodelovanje med državami članicami 

Unije in tretjimi državami pri dejavnostih, 

ki so pomembne za regionalne 

usklajevalne skupine. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 i (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21i) Za pravilno izvajanje Direktive 

2008/56/ES je treba zbirati kakovostne 

podatke o naključnem ulovu zaščitenih 

vrst (na primer morskih ptic, morskih 

sesalcev in želv) in vplivu ribištva na 

habitate, občutljiva morska območja in 

prehranske verige. 
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Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 j (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21j) Načrti iztovarjanja bodo zagotavljali 

nove, obsežne in pogoste podatke. Te je 

treba v celoti izkoristiti za trajnostno 

upravljanje ribištva ter oceno in 

spremljanje staležev in ekosistemov. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 k (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21k) Trenutno so podatki o staležih 

pomanjkljivi za približno polovico vsega 

iztovora iz evropskega dela atlantskega 

morja in Baltskega morja v izključnem 

evropskem upravljanju. V Sredozemskem 

in Črnem morju, ki ju upravlja Generalna 

ribiška komisija za Sredozemlje, so 

podatki o staležih pomanjkljivi za 

približno 80  % iztovora. 

Obrazložitev 

Študija Evropskega parlamenta, Tematski sektor, Data deficient fisheries in the EU waters 

(Pomanjkljivi podatki o ribolovu v vodah EU), Evropska unija, junij 2013. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 l (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21l) V skladu z nedavnimi priporočili 

Generalne komisije za ribištvo v 

Sredozemlju Sredozemsko morje ne bi 

smelo šteti za enotno in homogeno 

morsko regijo: zahodno, osrednje, 
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Jadransko, Črno in vzhodno morje so štiri 

podregije, ki se geografsko, 

oceanografsko in ekološko razlikujejo. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 m (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21m) Za pravilno izvajanje Direktive 

2008/56/ES je treba zbirati podatke o 

naključnem ulovu zaščitenih vrst, 

vključno z morskimi pticami, morskimi 

sesalci in želvami, in vplivu ribištva na 

habitate, občutljiva morska območja in 

ekosisteme. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 22 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Države članice bi morale določiti 

način zbiranja podatkov, da pa bi se 

omogočilo združevanje podatkov na 

regionalni ravni, bi se morale države 

članice o minimalnih zahtevah glede 

kakovosti, zajetja in združljivosti podatkov 

dogovoriti na regionalni ravni. Ko se na 

regionalni ravni doseže splošen dogovor o 

metodah, bi morale regionalne usklajevalne 

skupine regionalni delovni načrt predložiti 

Komisiji v sprejetje. 

(22) Države članice bi morale določiti 

način zbiranja podatkov, da pa bi se 

omogočilo smiselno združevanje podatkov 

na regionalni ravni, bi se morale države 

članice o minimalnih zahtevah glede 

kakovosti, zajetja in združljivosti podatkov 

dogovoriti na regionalni ravni ter 

upoštevati dejstvo, da se nekateri 

regionalni vodni bazeni upravljajo skupaj 

s tretjimi državami, ki so suverene ali 

imajo jurisdikcijo nad vodami v teh 

regijah. Ko se na regionalni ravni doseže 

splošen dogovor o metodah, bi morale 

regionalne usklajevalne skupine regionalni 

delovni načrt, dosežen na podlagi tega 

sporazuma, predložiti Komisiji v sprejetje. 

Zato je treba jasno opredeliti cilje, vlogo 

in pristojnosti predlaganih regionalnih 

usklajevalnih skupin ter vlogo organov, 

odgovornih za sprejemanje potrebnih 
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ukrepov.  

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 22 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (22a) Glede dejavnosti regionalnih 

usklajevalnih skupin bi treba okrepiti 

sodelovanje med državami članicami in 

tretjimi državami, ki imajo suverenost ali 

jurisdikcijo nad vodami v isti regiji, da se 

čim bolj harmonizirajo zbiranje, obdelava 

in izmenjava podatkov ter postopki za 

dostopanje do teh podatkov. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Zakonodaja Unije ne bi več smela 

določati metodologij za zbiranje podatkov. 

Določbe o posebnih metodah zbiranja 

podatkov bi bilo torej treba nadomestiti z 

opisom postopka za njihovo določitev. Ta 

postopek bi moral zlasti vključevati 

sodelovanje med državami članicami in 

uporabniki podatkov v okviru regionalnih 

usklajevalnih skupin ter potrditev s strani 

Komisije preko delovnih načrtov, ki jih 

predložijo države članice. 

(23) Zakonodaja Unije ne bi smela več 

natančno določati metodologij za zbiranje 

podatkov. Določbe o posebnih metodah 

zbiranja podatkov bi bilo torej treba 

nadomestiti z opisom postopka za njihovo 

določitev. Ta postopek bi moral biti v 

skladu z minimalnimi zahtevami Unije 

glede kakovosti, zajetja in združljivosti 

podatkov ter bi moral zlasti vključevati 

sodelovanje med državami članicami in 

uporabniki podatkov v okviru regionalnih 

usklajevalnih skupin ter potrditev s strani 

Komisije preko delovnih načrtov, ki jih 

predložijo države članice. 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Podatke, na katere se nanaša ta 

uredba, bi bilo treba vnesti v računalniško 

podprte nacionalne zbirke podatkov, da bi 

bili dostopni Komisiji in  lahko bili 

na voljo  podatkov Õ. V 

 vseh uporabnikov podatkov Õ 

 bi moralo biti Õ, da so podatki, pri 

katerih osebna identifikacija ni mogoča, 

 brez omejitev Õ na voljo vsem, ki se 

zanimajo za analizo teh podatkov. 

(24) Podatke, na katere se nanaša ta 

uredba, bi bilo treba vnesti v računalniško 

podprte in javnosti dostopne nacionalne 

zbirke podatkov, da bi bili dostopni 

Komisiji in da bi lahko bili na voljo 

uporabnikom podatkov. V interesu vseh 

uporabnikov podatkov bi moralo biti, da so 

podatki, pri katerih osebna identifikacija ni 

mogoča, brez omejitev na voljo vsem, ki se 

zanimajo za analizo teh podatkov. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (24a) Zavedati se je treba, da bodo v 

prihodnosti mogoče prednostno 

obravnavane vrste, za katere sedaj ne 

velja nikakršen zaščitni načrt. Zato je 

treba zagotoviti dostop do podatkov v 

časovnih obdobjih, potrebnih za 

učinkovito znanstveno spremljanje stanja 

ribolovnih virov. 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (24b) Zmanjšala se je pogostost zbiranja 

podatkov, kar lahko vpliva na spremljanje 

in na določitev obdobij, zlasti za podatke, 

ki se lahko hitro spremenijo in imajo velik 

vpliv na ukrepe za upravljanje. 
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Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 25 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (25a) Poudariti je treba pomen 

znanstvenih raziskav za oceno stanja 

ribjih staležev, zlasti v Sredozemskem 

morju, kjer je zaradi skoraj izključno 

mešanega ribolova težko oblikovati 

znanstvene ocene na podlagi spremljanja 

gospodarskega ribištva, ki pogosto temelji 

na nezadostnem ali napačnem poročanju. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 25 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (25b) Izvesti bi bilo treba nadaljnje 

znanstvene raziskave za oceno stanja 

ribjih staležev, zlasti v Sredozemlju, kjer je 

treba izboljšati njihovo stanje in kjer je 

težko izvesti znanstvene raziskave, ki bi 

temeljile na spremljanju gospodarskega 

ribištva, saj so skoraj vsa ribištva mešana. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe poročevalca potrebuje pojasnitev, saj so se v Sredozemlju izvedli posebni 

raziskovalni programi ter se je razvila strategija, s pomočjo katere opazovalci v glavnih 

pristaniščih in na ribjih trgih zbirajo podatke. 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 25 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (25c) V severnem Atlantiku poteka 19 

znanstvenih raziskav v skladu z okvirom 

za zbiranje podatkov za ribištvo, v 
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Sredozemlju in Črnem morju pa le dve, 

zato je treba povečati število znanstvenih 

raziskav v Sredozemskem in Črnem 

morju. 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 25 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (25d) Če je le mogoče, je treba zagotoviti, 

da se izvede čim več znanstvenih raziskav 

ter da se izvedejo v skladu s potrebami 

vsakega ribolovnega območja posebej, da 

se izboljša znanje o ribolovnih virih ter da 

se najboljše znanstvene raziskave 

uporabijo, da se oceni, katera oblika 

upravljanja najbolj ustreza določenemu 

območju. 

Obrazložitev 

Navajanje števila raziskav je manj pomembno, kot je zagotoviti državam članicam, da 

prilagodijo metode svojim izrecnim potrebam. 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 25 e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (25e) Kadar zaradi nezadostnih podatkov 

ni mogoče določiti posebnih ciljev za 

dosego največjega trajnostnega donosa, se 

v večletnih načrtih določijo ukrepi, 

temelječi na previdnostnem pristopu, s 

katerimi se zagotovi vsaj primerljiva 

stopnja ohranjenosti zadevnih staležev. 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 27 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (27a) Poudariti je treba pomen družbeno-

ekonomskih podatkov za sektorje ribištva 

in akvakulture, harmonizacija teh 

podatkov pa lahko srednjeročno prispeva 

k večji harmonizaciji in krepitvi družbenih 

pravil v teh sektorjih. 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 28 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Treba je zagotoviti, da končni 

uporabniki prejmejo podatke v relativno 

kratkih rokih, saj morajo za omogočanje 

trajnostnega ribolova zagotavljati 

pravočasno svetovanje. Tudi druge 

zainteresirane strani bi morale prejeti 

podatke v določenem roku. 

(28) Zagotoviti je treba, da končni 

uporabniki prejmejo podatke hitro in v 

standardizirani obliki, z jasnimi sistemi 

kodifikacije, da lahko v kratkem času 

odgovorijo, saj morajo za omogočanje 

trajnostnega ribolova zagotavljati 

pravočasno svetovanje. Tudi druge 

zainteresirane strani bi morale prejeti 

podatke v določenem roku. 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 28 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (28a) Zagotoviti bi treba zaupnost 

informacij, pridobljenih z zbiranjem 

osnovnih podatkov, ter skladnost z 

zakonodajo o varstvu podatkov. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 30 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (30a) Zaradi poenostavitve in 

racionalizacije bi treba podatke, ki jih je 

treba zbrati, določiti na podlagi njihove 

vrednosti in povpraševanja ter učinka, ki 

ga lahko ima njihova analiza. 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 30 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (30b) Poudariti je treba pomen določitve 

meril za zbiranje informacij, ob 

upoštevanju njihove uporabnosti in 

povpraševanja ter ekonomskega pomena 

in socialnega učinka, ki ju lahko ima 

njihova analiza. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 30 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (30c) Za dvig ženske prepoznavnosti v 

ribiškem sektorju bi treba pri zbiranju 

podatkov o fizičnih osebah upoštevati 

spol, zlasti pri podatkih iz točk (d), (e) in 

(f) člena 5(2) te uredbe o socialno-

ekonomskih vidikih ribištva, akvakulture 

in predelave ribiških proizvodov. 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 34 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(34) V skladu z načelom sorazmernosti je (34) V skladu z načelom sorazmernosti je 
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nujno in primerno, da se za dosego 

osnovnega cilja, tj. izboljšanja kakovosti 

podatkov v ribiškem sektorju, dostopa do 

njih in njihove razpoložljivosti, vzpostavi 

okvir za zbiranje, upravljanje in uporabo 

podatkov. V skladu s členom 5(4) Pogodbe 

o Evropski uniji ta uredba ne presega 

tistega, kar je potrebno za doseganje 

zastavljenih ciljev – 

nujno in primerno, da se za dosego 

osnovnega cilja, tj. izboljšanja kakovosti 

podatkov v ribiškem sektorju, dostopa do 

njih in njihove razpoložljivosti, vzpostavi 

okvir in splošne smernice za zbiranje, 

upravljanje in uporabo podatkov, z dovolj 

fleksibilnosti glede metod za njegovo 

izvajanje, da se lahko upoštevajo 

značilnosti posameznih primerov. V 

skladu s členom 5(4) Pogodbe o Evropski 

uniji ta uredba ne presega tistega, kar je 

potrebno za doseganje zastavljenih ciljev – 

 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta uredba določa pravila za zbiranje, 

upravljanje in uporabo bioloških, 

tehničnih, okoljskih, socialnih in 

ekonomskih podatkov v zvezi z ribiškim 

sektorjem v okviru skupne ribiške politike. 

1. Da bi prispevala k doseganju ciljev 

skupne ribiške politike iz člena 2 Uredbe 

(EU) št. 1380/2013, ta uredba določa 

pravila za zbiranje, upravljanje in uporabo 

bioloških, tehničnih, okoljskih, socialnih in 

ekonomskih podatkov v zvezi z ribiškim 

sektorjem, kot je določeno v členu 25 

Uredbe (EU) št. 1380/2013. 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Za podatke, ki se zbirajo v skladu z 

drugimi pravnimi akti, ta uredba določa le 

pravila za njihovo uporabo. 

2. Za podatke, ki se zbirajo v skladu z 

drugimi pravnimi akti o upravljanju 

ribištva, ta uredba določa le pravila za 

njihovo uporabo. 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog uredbe 

Člen 3 – točka c 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) „rekreacijski ribolov“ pomeni 

negospodarske ribolovne dejavnosti, ki 

izkoriščajo žive vodne vire ; 

(c) „rekreacijski ribolov“ pomeni 

negospodarske ribolovne dejavnosti, ki 

žive morske vodne vire izkoriščajo za 

rekreacijo, turizem ali šport; 

 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog uredbe 

Člen 3 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) „morske regije“ pomenijo geografska 

območja iz  člena 4(2) Uredbe (EU) št. 

1380/2013, območje, ki so ga vzpostavile 

regionalne organizacije za upravljanje 

ribištva, ali območje, opredeljeno v 

izvedbenem aktu iz člena 5(6) ; 

(d) „morska regija“ pomeni geografsko 

območje iz člena 4(2) Uredbe (EU) 

št. 1380/2013 ali območje, ki so ga 

vzpostavile regionalne organizacije za 

upravljanje ribištva; 

Obrazložitev 

V členu 5(6) ni sklicevanja na izvedbeni akt. Da bi se izognili morebitni zmedi, se zdi bolj 

smiselno ohraniti opredelitev morske regije iz Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter morskih regij, 

kakor so jih že določile regionalne organizacije za upravljanje ribištva. 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog uredbe 

Člen 4 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Vzpostavitev večletnih programov Unije Vzpostavitev večletnega programa Unije 

Obrazložitev 

Za Unijo velja samo en program. To ne vpliva na možnost, da Komisija program spremeni. 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija se v skladu s členom 23 

pooblasti za sprejetje delegiranih aktov za 

vzpostavitev večletnih programov Unije za 

zbiranje in upravljanje bioloških, tehničnih, 

okoljskih, socialnih in ekonomskih 

podatkov v zvezi z ribiškim sektorjem. 

1. Komisija se v skladu s členom 23 

pooblasti za sprejetje delegiranih aktov za 

vzpostavitev večletnega programa Unije 

za zbiranje in upravljanje bioloških, 

tehničnih, okoljskih, socialnih in 

ekonomskih podatkov v zvezi z ribiškim 

sektorjem. 

Obrazložitev 

Za Unijo velja samo en program. To ne vpliva na možnost, da Komisija program spremeni. 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Večletni programi Unije se vzpostavijo 

po posvetovanju z regionalnimi 

svetovalnimi skupinami iz člena 8, 

Znanstvenim, tehničnim in gospodarskim 

odborom za ribištvo (STECF) ter drugimi 

zadevnimi znanstvenimi svetovalnimi 

telesi. 

2. Večletni program Unije se vzpostavi po 

posvetovanju z regionalnimi svetovalnimi 

skupinami iz člena 8, Znanstvenim, 

tehničnim in gospodarskim odborom za 

ribištvo (STECF) ter drugimi zadevnimi 

znanstvenimi svetovalnimi telesi. 

Obrazložitev 

Za Unijo velja samo en program. To ne vpliva na možnost, da Komisija program spremeni. 

 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) potrebo po informacijah za upravljanje 

skupne ribiške politike; 

(a) potrebo po informacijah za upravljanje 

in učinkovito izvajanje skupne ribiške 

politike, vključno s potrebo po upravljanju 

ribištva, ki temelji na ekosistemu, vplivom 

rekreacijskega ribolova in potrebami 
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skupne ribiške politike, kjer se te potrebe 

po informacijah prekrivajo z drugimi 

zakonskimi akti, kot je okvirna direktiva o 

morski strategiji, o celostni pomorski 

politiki in direktivi o pticah in o habitatih; 

 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) potrebo po podatkih in njihovo 

ustreznost za odločitve v zvezi z 

upravljanjem ribištva in zaščito 

ekosistema, vključno z občutljivimi 

vrstami in habitati; 

(b) potrebo po celostnih in zanesljivih 

kakovostnih podatkih in njihovo ustreznost 

za odločitve v zvezi z upravljanjem ribištva 

in zaščito ekosistemov, vključno z 

občutljivimi vrstami in habitati; 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 – točka b a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) potrebo po harmoniziranih podatkih, 

ki so v skladu s pravimi, standardiziranimi 

statističnimi načeli, ki omogočajo oceno 

vpliva na ekosisteme in ribje staleže in ki 

se upoštevajo pri upravljanju na 

regionalni ravni; 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) obstoječe časovne vrste podatkov; (e) obstoječe časovne vrste podatkov in 

potrebo po izogibanju prekinitve 

časovnega zaporedja podatkov; 
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Predlog spremembe  54 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) potrebo po izogibanju podvajanja 

zbiranja podatkov; 

(f) potrebo po poenostavitvi in izogibanju 

podvajanja zbiranja podatkov; 

 

 

 

Predlog spremembe  55 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 – točka f a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fa) potrebo po podatkih za ribištva, kjer 

so podatki pomanjkljivi; 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 – točka f b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fb) potrebo po zbiranju informacij o 

flotah, ki še niso bile vključene v zbiranje; 

 

 

Predlog spremembe  57 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Večletni programi Unije določajo: 1. Večletni program Unije določa: 
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Predlog spremembe  58 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) zahteve glede podatkov za dosego 

ciljev iz člena 25 Uredbe (EU) 

št. 1380/2013; 

(a) podroben seznam zahtev glede 

podatkov za dosego ciljev iz členov 2, 6, 9 

in 25 Uredbe (EU) št. 1380/2013; 

 

Predlog spremembe  59 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) pragove ribolovnih dejavnosti, pod 

katerimi državam članicam ni treba zbirati 

podatkov ali izvesti raziskav. 

(c) pragove ribolovnih in akvakulturnih 

dejavnosti, pod katerimi državam članicam 

ni treba obvezno zbirati podatkov ali 

izvesti raziskav. 

 

Predlog spremembe  60 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) biološke podatke o ulovu ali prilovu 

vseh staležev v okviru gospodarskega in, 

kjer je to primerno, rekreacijskega ribolova 

Unije v vodah Unije in zunanjih vodah, da 

se omogoči upravljanje in ohranjanje na 

podlagi ekosistemskega pristopa, kar je 

potrebno za izvajanje skupne ribiške 

politike; 

(a) biološke podatke o ulovu ali prilovu 

vseh staležev v okviru gospodarskega in, 

kjer je to primerno, rekreacijskega ribolova 

Unije v vodah Unije in zunanjih vodah, 

vključno z diadromnimi vrstami rib 

gospodarskega pomena, da se omogoči 

upravljanje in ohranjanje na podlagi 

ekosistemskega pristopa, kar je potrebno za 

izvajanje skupne ribiške politike; 

 

Predlog spremembe  61 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka a a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) podatke o ribjih staležih ter njihovem 

ohranjanju in upravljanju; 

 

Predlog spremembe  62 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka a b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ab) merljive cilje, potrebne za izvajanje 

večletnih načrtov iz člena 9 Uredbe (EU) 

št. 1380/2013, kot so stopnje smrtnosti 

zaradi ribolova in biomasa drstitvenega 

staleža; 

 

Predlog spremembe  63 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) ekosistemske podatke za ocenitev 

vpliva ribištva Unije na morske ekosisteme 

v vodah Unije in zunanjih vodah, vključno 

s podatki o prilovu neciljnih vrst, zlasti 

vrst, zaščitenih z mednarodnim pravom ali 

pravom Unije, podatki o vplivih ribištva na 

morske habitate in podatki o vplivih 

ribištva na prehranjevalne splete; 

(b) ekosistemske podatke za ocenitev 

vpliva ribištva Unije na morske ekosisteme 

v vodah Unije in zunanjih vodah, vključno 

s podatki o prilovu neciljnih vrst, zlasti 

vrst, zaščitenih z mednarodnim pravom ali 

pravom Unije, podatki o vplivih ribištva na 

morske habitate in podatki o vplivih 

ribištva na prehranjevalne splete, 

pridobljeni, med drugim, z analizo ulova 

in občutljivih morskih območij, kot so 

območja odraščanja in morsko dno, 

poraščeno s pozejdonovko (morski 

travniki); 

 

Predlog spremembe  64 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka c 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) podatke o dejavnosti plovil Unije v 

vodah Unije in zunanjih vodah, vključno s 

podatki o stopnjah ribolova ter ribolovnem 

naporu in zmogljivosti flote Unije; 

(c) podatke o floti Unije in njenih 

dejavnosti v vodah Unije in zunanjih 

vodah, vključno s podatki o stopnjah 

ribolova ter ribolovnem naporu in 

zmogljivosti flote Unije; 

 

Predlog spremembe  65 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) socialno-ekonomske podatke o ribištvu, 

da se omogoči ocena socialno-ekonomske 

uspešnosti ribiškega sektorja Unije; 

(d) socialno-ekonomske podatke o ribištvu, 

tudi o rekreacijskem ribolovu, da se 

omogoči ocena socialno-ekonomske 

uspešnosti ribiškega sektorja Unije; 

 

Predlog spremembe  66 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) socialno-ekonomske podatke in podatke 

o trajnosti akvakulture, da se omogoči 

ocena socialno-ekonomske uspešnosti in 

trajnosti sektorja akvakulture Unije, 

vključno z njegovim okoljskim vplivom; 

(e) socialno-ekonomske podatke in podatke 

o trajnosti akvakulture morskih in 

diadromnih vrst, da se omogoči ocena 

socialno-ekonomske uspešnosti in trajnosti 

sektorja akvakulture Unije, vključno z 

njegovim okoljskim vplivom; 

 

Predlog spremembe  67 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) socialno-ekonomske podatke o sektorju 

predelave rib, da se omogoči ocena 

socialno-ekonomske uspešnosti tega 

(f) socialno-ekonomske podatke o sektorju 

predelave ribjih proizvodov in proizvodov 

iz akvakulture, da se omogoči ocena 

socialno-ekonomske uspešnosti tega 
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sektorja. sektorja. 

Obrazložitev 

Sektorja predelave in trženja sta pogosto obravnavana kot dopolnilna in ju ni mogoče ločiti. 

To je skladno s členom 6(5)(b) Uredbe (EU)508/2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in 

ribištvo. 

 

Predlog spremembe  68 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Podatki iz odstavka 1(a) se lahko zbirajo 

v skladu s to uredbe le, če se ne zbirajo v 

skladu z drugimi pravnimi okviri Unije. 

3. Podatki iz odstavka 1(a) se zbirajo v 

skladu s to uredbe le, če se ne zbirajo v 

skladu z drugimi pravnimi okviri Unije. 

Vendar lahko zbiranje podatkov v skladu 

s to uredbo vključuje zahteve za podatke, 

vključene v Uredbo (ES) št. 1224/2009, za 

primer, če do sedaj zbrani podatki v 

skladu s to uredbo ne ustrezajo tehničnim 

standardom, ki se zahtevajo za znanstvene 

in statistične namene. Če se države 

članice odločijo, da morajo podatki, ki jih 

je treba zbrati v skladu s to uredbo, 

vključevati zahteve za podatke v skladu z 

Uredbo (ES) št. 1224/2009, to jasno 

navedejo v svojih nacionalnih delovnih 

načrtih. 

 

Predlog spremembe  69 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 4 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) potrebe po informacijah za upravljanje 

skupne ribiške politike; 

(a) potrebe po informacijah za upravljanje 

skupne ribiške politike, vključno s 

skladnostjo z okoljsko zakonodajo Unije, 

zlasti s ciljem o dosegi dobrega okoljskega 

stanja do leta 2020, kot je določeno v 

členu 1(1) Direktive 2008/56/ES; 
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Predlog spremembe  70 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 4 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) potrebe po informacijah za 

ovrednotenje načrtov upravljanja, 

vključno s spremljanjem spremenljivk v 

ekosistemu; 

(c) potrebe po informacijah za 

ovrednotenje ohranitvenih ukrepov iz 

člena 7 Uredbe (EU) št. 1380/2013, 

vključno s spremljanjem spremenljivk v 

ekosistemu; 

Obrazložitev 

Načrti upravljanja so le eden od možnih ohranitvenih ukrepov. Področje uporabe je treba 

razširiti, vse ohranitvene ukrepe pa vključiti v vsebino večletnega programa. 

 

Predlog spremembe  71 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 4 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) potrebe po informacijah za ribištva, 

za katere primanjkuje podatkov; 

 

Predlog spremembe  72 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 4 – točka d b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (db) informacije, ki so potrebne za 

zaključek ali prilagoditev izrednih 

ukrepov, ki so prvotno temeljili na 

previdnostnem načelu; 

 

Predlog spremembe  73 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 4 – točka e 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) potrebe po izogibanju podvajanju 

raziskav in 

(e) potrebe po izogibanju podvajanju 

raziskovalnih anket in 

 

Predlog spremembe  74 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 4 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) potrebe po izogibanju prekinitvam 

kontinuitete podatkov, ki izhajajo iz 

raziskav. 

(f) potrebe po izogibanju prekinitvam 

kontinuitete podatkov, ki izhajajo iz 

raziskav, in potrebe po ohranitvi 

zanesljivega časovnega niza podatkov. 

 

Predlog spremembe  75 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice, brez poseganja v njihove 

sedanje obveznosti glede zbiranja podatkov 

v skladu s pravom Unije, zbirajo podatke v 

okviru operativnega programa iz člena 18 

Uredbe (EU) št. 508/2014 ter delovnega 

načrta, pripravljenega v skladu z večletnim 

programom Unije in členom 21 Uredbe 

(EU) št. 508/2014. 

1. Države članice, brez poseganja v njihove 

sedanje obveznosti glede zbiranja podatkov 

v skladu s pravom Unije, zbirajo podatke v 

okviru operativnega programa iz člena 18 

Uredbe (EU) št. 508/2014 ter delovnega 

načrta, pripravljenega v skladu z večletnim 

programom Unije in členom 21 Uredbe 

(EU) št. 508/2014 do 31. oktobra v letu, ki 

je predhodno letu, v katerem se bo delovni 

načrt uporabil, razen če se bo še naprej 

uporabljal obstoječi načrt, v tem primeru 

pa o tem uradno obvestijo Komisijo. 

Obrazložitev 

Člen 21, ESPR, opozorilo na rok za pojasnilo. 

 

Predlog spremembe  76 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 2 – točka d 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) na kateri način in kdaj se podatki 

potrebujejo; 

(d) v kakšni obliki in kdaj morajo biti 

podatki posredovani končnim 

uporabnikom, ob upoštevanju rokov iz 

zahtev po podatkih; 

 

Predlog spremembe  77 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 2 – točka f a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fa) kateri podatki se zbirajo za nadzorne 

namene in kateri se zbirajo v okviru te 

uredbe. 

 

Predlog spremembe  78 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Vsaka država članica pri pripravi 

svojega delovnega načrta usklajuje svoja 

prizadevanja z drugimi državami 

članicami, zlasti tistimi, ki so znotraj iste 

morske regije, da se zagotovi zadostno in 

učinkovito zajetje podatkov ter da se 

izogne podvajanju dejavnosti zbiranja 

podatkov. 

3. Pri pripravi svojih delovnih načrtov si 

države članice prizadevajo za tesno 

sodelovanje z regionalnimi organi in svoja 

prizadevanja usklajujejo z drugimi 

državami članicami, zlasti tistimi, ki so 

znotraj iste morske regije, da se zagotovi 

zadostno in učinkovito zajetje podatkov ter 

da se izogne nepotrebnemu podvajanju 

dejavnosti zbiranja podatkov. Dejavnosti 

in metode zbiranja podatkov zagotavljajo, 

da se podatke lahko primerja in vključi 

vsaj na regionalni ravni. 

 

Predlog spremembe  79 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Komisija z izvedbenimi akti določi 

uradni seznam nacionalnih 

korespondentov. Navedeni izvedbeni akti 

se sprejmejo v skladu s postopkom 

pregleda iz člena 24(2). 

Obrazložitev 

Ohraniti je treba najvišjo raven preglednosti za nacionalne korespondente. Komisija bo zato 

s pomočjo izvedbenih aktov vzpostavila uradni seznam, ki se ga lahko kadarkoli spremeni in 

bo na voljo javnosti. 

 

Predlog spremembe  80 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) usklajujejo pripravo letnega poročila iz 

člena 10; 

(a) zaradi boljše preglednosti ter v tesnem 

sodelovanju z ustreznimi regionalnimi 

organi usklajujejo pripravo nacionalnega 

delovnega načrta iz člena 6 in letnega 

poročila iz člena 10; 

 

Predlog spremembe  81 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) zagotavljajo prenos informacij znotraj 

države članice  in 

(b) zagotavljajo prenos informacij 

ustreznim organom znotraj države članice; 

in 

 

Predlog spremembe  82 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 – točka c 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) zagotavljajo prisotnost zadevnih 

strokovnjakov na sestankih, ki jih 

organizira Komisija, ter sodelovanje v 

zadevnih regionalnih usklajevalnih 

skupinah iz člena 8. 

(c) zagotavljajo prisotnost zadevnih 

strokovnjakov na sestankih skupin 

strokovnjakov, ki jih organizira Komisija, 

na sestankih iz člena 20 ter sodelovanje v 

zadevnih regionalnih usklajevalnih 

skupinah iz člena 8; 

 

Predlog spremembe  83 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) informirajo lokalne obalne organe, ki 

imajo zakonske ali ekonomske pristojnosti 

v zvezi z ribištvom. 

 

 

Predlog spremembe  84 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Države članice zagotovijo, da je njihov 

nacionalni korespondent ustrezno 

usposobljen in izkušen, da ima zadostna 

pooblastila za zastopanje svoje države 

članice na sestankih skupine 

strokovnjakov iz točke (c) odstavka 2 in se 

lahko pogaja o delitvi nalog v zvezi z 

vzorčenjem, analizo in znanstvenimi 

raziskavami. 

Obrazložitev 

V preteklosti je bilo nekaj primerov, ko nacionalni korespondenti niso imeli pooblastil za 

pogajanja, kadar je to bilo potrebno za razdelitev dela na regionalnih usklajevalnih 

sestankih. Zagotoviti je treba, da bodo vse države članice, ne pa samo nekatere, imele takšno 

pooblastilo, ki bo omogočilo pošteno in pravočasno delitev dela. 
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Predlog spremembe  85 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice v skladu s členom 25 

Uredbe (EU) št. 1380/2013 uskladijo svoje 

dejavnosti z drugimi državami članicami in 

si prizadevajo za uskladitev svojih ukrepov 

s tretjimi državami, ki imajo suverenost ali 

jurisdikcijo nad vodami v isti morski 

regiji. V ta namen zadevne države članice 

v vsaki morski regiji vzpostavijo 

regionalno usklajevalno skupino. 

1. Države članice v skladu s členom 25 

Uredbe (EU) št. 1380/2013 uskladijo svoje 

dejavnosti z drugimi državami članicami. 

V ta namen zadevne države članice v vsaki 

morski regiji vzpostavijo regionalno 

usklajevalno skupino. 

 

Predlog spremembe  86 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Države članice si poleg tega 

prizadevajo za uskladitev svojih dejavnosti 

s tretjimi državami, ki imajo suverenost ali 

jurisdikcijo nad vodami v isti morski 

regiji, kot je določeno v členu 3(d). 

 

Predlog spremembe  87 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1b. Jasno bo treba opredeliti vlogo, cilje in 

pristojnosti regionalnih usklajevalnih 

skupin. 
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Predlog spremembe  88 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1c. V skladu s členom 21 je namen 

regionalnih usklajevalnih skupin, da 

usklajujejo prizadevanja držav članic za 

nadaljnje izboljšanje kakovosti, 

pravočasnosti in obsega podatkov, 

sodelovanje pri nadaljnjem izboljšanju 

zanesljivosti znanstvenega svetovanja, 

kakovosti delovnih programov in delovnih 

metod regionalnih organizacij za 

upravljanje ribištva, katerih pogodbenica 

ali opazovalka je Unija, in ustreznih 

mednarodnih znanstvenih teles. 

Obrazložitev 

Navesti je treba naloge regionalnih usklajevalnih skupin, da bodo lahko načrtovale svoje 

dejavnosti. 

 

Predlog spremembe  89 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1d. Naloge regionalnih usklajevalnih 

skupin so priprava in izvajanje postopkov 

in metod, zagotavljanje kakovosti in 

nadzora nad njo pri zbiranju in obdelavi 

podatkov za pripravo regionalnih 

delovnih načrtov iz člena 5(2)(a) in (b) ter 

člena 5(4) in regionalno usklajenih 

strategij vzorčenja. 

Obrazložitev 

Navesti je treba naloge regionalnih usklajevalnih skupin, da bodo lahko prednostno 

načrtovale svoje dejavnosti. 

 



 

RR\1093279SL.doc 37/52 PE569.773v02-00 

 SL 

Predlog spremembe  90 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Regionalne usklajevalne skupine 

sestavljajo strokovnjaki iz držav članic, 

Komisija in zadevni končni uporabniki 

podatkov. 

2. Regionalne usklajevalne skupine 

sestavljajo nacionalni korespondenti, 

strokovnjaki, ki jih imenujejo države 

članice, strokovnjaki Komisije in ustrezni 

končni uporabniki podatkov, vključno s 

svetovalnimi sveti in po potrebi s 

predstavniki ustreznih lokalnih organov. 

 

Predlog spremembe  91 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Regionalne usklajevalne skupine se 

usklajujejo med seboj in s Komisijo glede 

vprašanj, ki zadevajo več regij. 

4. Regionalne usklajevalne skupine se 

usklajujejo med seboj in s Komisijo glede 

vprašanj, ki zadevajo več morskih regij. 

 

Predlog spremembe  92 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Regionalne usklajevalne skupine lahko 

v obliki osnutka regionalnega delovnega 

načrta pripravijo skupna priporočila glede 

postopkov, metod ter zagotavljanja in 

nadzora kakovosti zbiranja in obdelave 

podatkov, kot je navedeno v odstavku 2(a) 

in (b) ter odstavku 4 člena 5, in glede 

regionalno usklajenih strategij vzorčenja. 

Pri tem regionalne usklajevalne skupine, 

kadar je to ustrezno, upoštevajo mnenje 

STECF. Ta priporočila se predložijo 

Komisiji, ki preveri, ali so osnutki skupnih 

priporočil skladni z določbami te uredbe in 

večletnim programom Unije in če so 

5. Regionalne usklajevalne skupine v 

obliki osnutka regionalnega delovnega 

načrta pripravijo skupna priporočila glede 

postopkov, metod ter zagotavljanja in 

nadzora kakovosti zbiranja in obdelave 

podatkov, kot je navedeno v odstavku 2(a) 

in (b) ter odstavku 4 člena 5, glede 

regionalno usklajenih strategij vzorčenja in 

ustreznega prispevka države članice k 

znanstveni raziskavi. Pri tem regionalne 

usklajevalne skupine, kadar je to ustrezno, 

upoštevajo mnenje STECF, 

Mednarodnega sveta za raziskovanje 

morja (ICES) ter po potrebi regionalnih 
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skladni, z izvedbenimi akti potrdi 

regionalne delovne načrte. 
organizacij za upravljanje ribištva. 
Komisija preveri, ali so osnutki skupnih 

priporočil skladni z določbami te uredbe in 

večletnim programom Unije in če so 

skladni, z izvedbenimi akti potrdi 

regionalne delovne načrte. 

 

Predlog spremembe  93 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Kadar delovne načrte potrdi Komisija, ti 

nadomestijo zadevne dele delovnih 

načrtov, ki jih pripravijo posamezne države 

članice. Države članice ustrezno 

posodobijo svoje delovne načrte. 

6. Kadar delovne načrte potrdi Komisija, ti 

nadomestijo zadevne dele delovnih 

načrtov, ki jih pripravijo posamezne države 

članice. Države članice ustrezno 

posodobijo svoje delovne načrte z 

odstranitvijo tistih delov, ki jih zajema 

regionalni delovni načrt. 

 

Predlog spremembe  94 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Komisija odobri delovne načrte in 

njihove spremembe v skladu s členom 

85(2) na osnovi vrednotenja, ki ga opravi 

STECF. 

3. Komisija odobri delovne načrte in 

njihove spremembe v skladu s členom 

85(2) na osnovi vrednotenja, ki ga opravi 

STECF. 

 Komisija do 31. decembra v letu, ki je 

predhodno letu, v katerem se bodo delovni 

načrti uporabljali, sprejme izvedbene akte 

za odobritev teh načrtov, kot določa člen 

21(2) Uredbe (EU) št. 508/2014. 

 Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 

skladu s postopkom pregleda iz člena 

24(2). 
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Predlog spremembe  95 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice vsako leto predložijo 

Komisiji poročilo o izvajanju delovnih 

načrtov. Predložijo jih do roka, Komisija 

lahko sprejme izvedbene akte, ki določajo 

pravila glede postopkov, v obliki in na 

naslov, ki jih določi Komisija v skladu s 

postopkom iz člena 27(2) časovnega 

razporeda za predložitev in odobritev 

letnih poročil. Navedeni izvedbeni akti se 

sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 

iz člena 24(2). 

1. Države članice vsako leto predložijo 

Komisiji poročilo o izvajanju delovnih 

načrtov. Poročilo se predloži najkasneje 

do 31. maja naslednjega referenčnega leta 

in je dostopno za javnost. Komisija lahko 

sprejme izvedbene akte, ki določajo pravila 

glede postopkov, oblike in različnih  

časovnih razporedov za predložitev in 

odobritev letnih poročil. Navedeni 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 24(2). 

 

Predlog spremembe  96 

Predlog uredbe 

Člen 11 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Dostop do območij vzorčenja Dostop do območij vzorčenja in 

podatkovnih virov 

 

 

Predlog spremembe  97 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. V zvezi z zbiranjem podatkov Komisija 

do [pet let od začetka veljavnosti te 

uredbe] vzpostavi enotno evropsko zbirko 

podatkov, da se poenostavi in olajša 

analiza podatkov na evropski ravni. 
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Predlog spremembe  98 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 

ki določajo podrobna pravila glede: 

3. Komisiji se v skladu s členom 23 podeli 

pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov, 

ki določajo podrobna pravila o: 

Obrazložitev 

Delegirani akti se zdijo primernejši za okrepitev nadzora Parlamenta nad to pomembno 

določbo, zlasti nad pogoji, pod katerimi morajo poveljniki plovil sprejeti na krov znanstvene 

opazovalce, in nadomestnih metod zbiranja podatkov. 

 

Predlog spremembe  99 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) pogojev, pod katerimi morajo kapitani 

ribiških plovil Unije na krov sprejeti 

znanstvene opazovalce, kot določa 

odstavek 2, in alternativnih metod za 

zbiranje podatkov ter pravil, ki jih morajo 

države članice upoštevati pri spremljanju 

teh pogojev in metod ter poročanju o njih. 

(b) pogojih, pod katerimi morajo kapitani 

ribiških plovil Unije na krov sprejeti 

znanstvene opazovalce, kot določa 

odstavek 2, in alternativnih metodah za 

zbiranje podatkov, ko iz popolnoma 

upravičenih razlogov ni možna prisotnost 

opazovalcev na krovu, ter o pravilih, ki jih 

morajo države članice upoštevati pri 

spremljanju teh pogojev in metod ter 

poročanju o njih. 

 

 

Predlog spremembe  100 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 

skladu s postopkom pregleda iz člena 

24(2). 

črtano 
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Obrazložitev 

Predlagani delegirani akt iz člena 11 (3). Ni potrebe po postopku preučitve, ki zadeva le 

izvedbene akte. 

 

Predlog spremembe  101 

Predlog uredbe 

Člen 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 11 a 

 Zbiranje podatkov v zvezi z znanstvenim 

mnenjem 

 Ko Komisija zaradi zbiranja podatkov, kot 

navedeno v členu 5(2), prosi za 

znanstveno mnenje pristojnega 

znanstvenega organa, o tem pravočasno 

obvesti Evropski parlament in Svet in jima 

posreduje kopijo vložene zahteve, 

posredovane zadevnemu znanstvenemu 

organu. 

 

Predlog spremembe  102 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zaradi preverjanja 

obstoja osnovnih podatkov, zbranih v 

skladu s členom 64(1), razen socialno-

ekonomskih podatkov, zagotovijo, da so 

računalniško podprte nacionalne zbirke 

podatkov iz člena 1213(a) dostopne 

Komisiji. 

1. Države članice zaradi preverjanja 

obstoja osnovnih podatkov in njihove 

kakovosti, zbranih v skladu s členom 

64(1), razen socialno-ekonomskih 

podatkov, zagotovijo, da so računalniško 

podprte nacionalne zbirke podatkov iz 

člena 1213(a) dostopne Komisiji. 

 

Predlog spremembe  103 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice zaradi preverjanja 

socialno-ekonomskih podatkov, zbranih v 

skladu s členom 64(1), zagotovijo, da so 

računalniško podprte nacionalne zbirke 

podatkov iz člena 1213(b) dostopne 

Komisiji. 

2. Države članice zaradi preverjanja 

socialno-ekonomskih podatkov, zbranih v 

skladu s členom 64(1), sprejmejo vse 

potrebne ukrepe, da zagotovijo, da so 

računalniško podprte nacionalne zbirke 

podatkov iz člena 1213(b) dostopne 

Komisiji. 

 

Predlog spremembe  104 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice brez poseganja v 

obveznosti, ki izhajajo iz drugih predpisov 

 Unije Õ, in da Komisiji zagotovijo 

učinkovit in neoviran dostop do svojih 

računalniško podprtih nacionalnih zbirk 

podatkov iz odstavkov 1 in 2, sklenejo 

sporazume s Komisijo. 

3. Države članice brez poseganja v 

obveznosti, ki izhajajo iz drugih predpisov 

Unije, Komisiji zagotovijo učinkovit in 

neoviran dostop do svojih računalniško 

podprtih nacionalnih zbirk podatkov iz 

odstavkov 1 in 2. Komisija lahko sprejme 

izvedbene akte, s katerimi v sodelovanju z 

državami članicami določi posebne 

zahteve za dostop. Navedeni izvedbeni akti 

se sprejmejo v skladu s postopkom 

pregleda iz člena 24(2). 

Obrazložitev 

Zahteva po dvostranskih sporazumih med Komisijo in državo članico ni utemeljena, saj je 

zbiranje podatkov v pristojnosti Unije. Vendar pa lahko Komisija z izvedbenimi akti s 

postopkom pregleda določi posebne zahteve za dostop do podatkov v skladu z nacionalnim 

pravom. 

 

Predlog spremembe  105 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Države članice in Komisija z 

upoštevanjem pravil o varstvu podatkov 

zagotovijo zaupnost informacij. 
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Predlog spremembe  106 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice vzpostavijo ustrezne 

procese in elektronske tehnologije za 

zagotavljanje učinkovitega izvajanja člena 

25 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter po 

nepotrebnem ne omejujejo kar največjega 

možnega razširjanja podrobnih in zbirnih 

podatkov. 

1. Države članice vzpostavijo ustrezne 

procese in elektronske tehnologije za 

zagotavljanje učinkovitega izvajanja člena 

25 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter ne 

vsiljujejo nepotrebnih omejitev za dostop 

javnosti, da bi zagotovile največje možno 

širjenje podrobnih in zbirnih podatkov. 

 

Predlog spremembe  107 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice zagotovijo, da se zadevni 

podrobni in zbirni podatki posodobijo in 

dajo na voljo končnim uporabnikom v roku 

enega meseca od prejema zahteve za te 

podatke. Če podatke zahtevajo druge 

zainteresirane strani, države članice 

zagotovijo, da se podatki posodobijo in 

dajo na voljo v roku dveh mesecev od 

prejema zahteve za te podatke. 

3. Države članice zagotovijo, da se zadevni 

podrobni in zbirni podatki posodobijo in 

dajo na voljo končnim uporabnikom in 

drugim zainteresiranim stranem v roku 

dveh mesecev od prejema zahteve za te 

podatke. 

 Ne glede na odstavek 2 države članice 

omogočijo dostop javnosti do podrobnih 

in zbirnih podatkov v roku enega leta po 

tem, ko so bili zbrani in obdelani. 

 

Predlog spremembe  108 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Kadar se podrobni podatki zahtevajo za 

namen znanstvenega objavljanja, lahko 

4. Kadar so podrobni podatki namenjeni 

strokovni znanstveni objavi, lahko države 
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države članice, zaradi zaščite strokovnih 

interesov zbirateljev podatkov, zahtevajo, 

da se objava podatkov odloži za obdobje 

treh let od datuma, na katerega se podatki 

nanašajo. Države članice o takšni odločitvi 

in razlogih zanjo obvestijo končne 

uporabnike in Komisijo. 

članice, zaradi zaščite strokovnih interesov 

zbirateljev podatkov, zahtevajo, da se 

objava podatkov odloži za obdobje treh let 

od datuma, na katerega se podatki 

nanašajo. Države članice o takšni odločitvi 

in razlogih zanjo obvestijo končne 

uporabnike in Komisijo. 

 

Predlog spremembe  109 

Predlog uredbe 

Člen 17 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Združljivi sistemi za shranjevanje in 

izmenjavo podatkov 

Združljivi sistemi za harmonizacijo 

shranjevanja in izmenjave podatkov 

 

Predlog spremembe  110 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Da se za končne uporabnike in druge 

zainteresirane strani zmanjšajo stroški in 

olajša dostop do podatkov, države članice, 

Komisija, znanstvena svetovalna telesa in 

vsi zadevni končni uporabniki sodelujejo 

pri razvoju združljivih sistemov za 

shranjevanje in izmenjavo podatkov, pri 

čemer upoštevajo določbe Direktive 

2007/2/ES. Ti sistemi tudi olajšujejo 

širjenje informacij drugim zainteresiranim 

stranem. Regionalni delovni načrti iz člena 

8(6) so lahko podlaga za dogovor o takih 

sistemih. 

1. Da se za končne uporabnike in druge 

zainteresirane strani zmanjšajo stroški in 

olajša dostop do podatkov, države članice, 

Komisija, znanstvena svetovalna telesa in 

vsi zadevni končni uporabniki sodelujejo 

pri razvoju združljivih sistemov za 

harmonizacijo shranjevanja in izmenjave 

podatkov, pri čemer upoštevajo določbe 

Direktive 2007/2/ES. Ti sistemi tudi 

olajšujejo širjenje informacij drugim 

zainteresiranim stranem. Regionalni 

delovni načrti iz člena 8(6) so lahko 

podlaga za dogovor o takih sistemih. 

 

Predlog spremembe  111 

Predlog uredbe 

Člen 18 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če država članica zavrne predložitev 

podatkov na podlagi člena 16(4), lahko 

končni uporabnik zaprosi Komisijo za 

presojo pravilnosti zavrnitve. Če Komisija 

ugotovi, da zavrnitev ni bila ustrezno 

utemeljena, lahko od države članice 

zahteva, da končnemu uporabniku zagotovi 

podatke v enem mesecu. 

Če država članica v roku šestih mesecev od 

vložitve zahteve zavrne predložitev 

podatkov na podlagi člena 16(4), lahko 

končni uporabnik zaprosi Komisijo, da v 

roku enega meseca presodi o pravilnosti 

zavrnitve. Če Komisija v roku enega 

meseca ugotovi, da zavrnitev ni bila 

ustrezno utemeljena, lahko od države 

članice zahteva, da končnemu uporabniku 

zagotovi podatke v enem mesecu. 

 

Predlog spremembe  112 

Predlog uredbe 

Člen 21 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice in Komisija usklajujejo 

svoja prizadevanja in sodelujejo pri 

nadaljnjem izboljševanju kakovosti, 

pravočasnosti in zajetja podatkov, kar 

omogoča nadaljnja izboljšanja zanesljivosti 

znanstvenega svetovanja, kakovosti 

delovnih programov in delovnih metod 

regionalnih organizacij za upravljanje 

ribištva, katerih pogodbenica ali 

opazovalka je Unija, in ustreznih 

mednarodnih znanstvenih teles. 

1. Države članice, skupaj s pristojnimi 

regijami, in Komisija usklajujejo svoja 

prizadevanja in sodelujejo pri nadaljnjem 

izboljševanju kakovosti, pravočasnosti in 

zajetja podatkov, kar omogoča nadaljnja 

izboljšanja zanesljivosti znanstvenega 

svetovanja, kakovosti delovnih programov 

in delovnih metod regionalnih organizacij 

za upravljanje ribištva, katerih 

pogodbenica ali opazovalka je Unija, in 

ustreznih mednarodnih znanstvenih teles. 

 

Predlog spremembe  113 

Predlog uredbe 

Člen 22 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pet let po začetku veljavnosti te uredbe 

Komisija predloži Evropskemu parlamentu 

in Svetu poročilo o izvajanju in delovanju 

te uredbe. 

2. Tri leta po začetku veljavnosti te uredbe 

Komisija predloži Evropskemu parlamentu 

in Svetu poročilo o izvajanju in delovanju 

te uredbe. 
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Obrazložitev 

Ker je to prva revizija okvirne uredbe o zbiranju podatkov, bi bilo treba prvo spremljanje 

izvajanja in delovanja te uredbe opraviti prej kot v petih letih. 

 

Predlog spremembe  114 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov iz členov 4, 16 in 17 se prenese na 

Komisijo za nedoločen čas. 

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov iz členov 4, 11, 16 in 17 se prenese 

na Komisijo za obdobje petih let. 

Obrazložitev 

Tehnična uskladitev z novim sklicevanjem. V skladu z medinstitucionalnim sporazumom o 

boljši pripravi zakonodaje se pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov prenesejo za 

standardno obdobje petih let. 

 

Predlog spremembe  115 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Pooblastilo iz členov 4, 16 in 17 lahko 

kadar koli prekliče Evropski parlament ali 

Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati 

prenos pooblastila iz navedenega sklepa. 

Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 

na poznejši dan, ki je v njem določen. 

Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov. 

3. Pooblastilo iz členov 4, 11, 16 in 17 

lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu 

preneha veljati prenos pooblastila iz 

navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati 

dan po njegovi objavi v Uradnem listu 

Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v 

njem določen. Sklep ne vpliva na 

veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. 

Obrazložitev 

Tehnična uskladitev z novim sklicevanjem. 

 

Predlog spremembe  116 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 5 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 

4, 16 in 17, začne veljati le, če niti 

Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 

delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od 

uradnega obvestila Evropskemu 

parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta 

pred iztekom tega roka tako Evropski 

parlament kot Svet obvestila Komisijo, da 

mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na 

pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 

podaljša za dva meseca. 

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 

4, 11, 16 in 17, začne veljati le, če niti 

Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 

delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od 

uradnega obvestila Evropskemu 

parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta 

pred iztekom tega roka tako Evropski 

parlament kot Svet obvestila Komisijo, da 

mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na 

pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 

podaljša za dva meseca. 

Obrazložitev 

Tehnična uskladitev z novim sklicevanjem. 

 

Predlog spremembe  117 

Predlog uredbe 

Člen 24 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 24a 

 Prehodni ukrepi 

 V primeru, da Komisija do 31. decembra 

2016 ne uspe sprejeti večletnega 

programa Unije iz člena 4 te uredbe, se 

največ za eno leto samodejno podaljša 

program Skupnosti, ki velja do 31. 

decembra 2016, kot je navedeno v členu 3 

Uredbe (ES) št. 199/2008. 

Obrazložitev 

Da bi se izognili samodejnemu triletnemu podaljšanju programa v prejšnjem okviru, če 

Komisija ne bi uspela sprejeti novega večletnega programa, je treba uvesti prehodne ukrepe 

in ublažiti možne posledice samodejnega podaljšanja. 
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PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE 

Sklic D(2016)4243 

 

 

Alain Cadec 

predsednik Odbora za ribištvo 

ASP 13E205 

Bruselj 

 

 

 

Zadeva:  Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira Unije 

za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju in podporo 

znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko (prenovitev) 

 (COM(2015)0294 – C8-0160/2015– 2015/0133(COD)) 

 

Spoštovani predsednik! 

 

Odbor za pravne zadeve je omenjeni predlog preučil v skladu s členom 104 o prenovitvi 

pravnih aktov, kot je bil vključen v poslovnik Parlamenta. 

Odstavek 3 tega člena se glasi:  

 

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, 

razen tistih, ki so bile opredeljene kot take, o tem obvesti pristojni odbor. 

 

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 169 in 170, v pristojnem odboru dopustni predlogi 

sprememb le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe. 

Vendar če namerava pristojni odbor predložiti tudi predloge sprememb za kodificirane dele 

predloga v skladu s točko 8 Medinstitucionalnega sporazuma, o tem nemudoma obvesti Svet 

in Komisijo, slednja pa še pred glasovanjem v skladu s členom 58 odbor obvesti o svojem 

stališču glede predlogov sprememb in o tem, ali namerava predlog za prenovitev umakniti.“ 

Odbor za pravne zadeve na podlagi mnenja pravne službe, katere predstavniki so sodelovali 

na srečanjih posvetovalne skupine, ki je preučevala predlog prenovitve, in v skladu s 

priporočili poročevalca meni, da zadevni predlog ne vključuje vsebinskih sprememb, razen 

tistih, ki so v predlogu opredeljene kot take, in da predlog, kar zadeva kodifikacijo 

nespremenjenih določb predhodnih aktov s temi spremembami, preprosto kodificira obstoječa 

besedila in ne spreminja njihove vsebine. 

 

Odbor za pravne zadeve je na seji 28. januarja 2016 soglasno z 24 glasovi za1 odločil, da 

                                                 
1 Navzoči so bili naslednji poslanci: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, 

Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, 

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Heidi 
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priporoča Odboru za ribištvo kot pristojnemu odboru, naj nadaljuje preučevanje omenjenega 

predloga v skladu s členom 104. 

 

 

 

Lep pozdrav, 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: Mnenje posvetovalne delovne skupine 

                                                                                                                                                         
Hautala, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří 

Maštálka, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel 

Voss, Tadeusz Zwiefka. 
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PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE DELOVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB 
EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE 

 

 
 
 
POSVETOVALNA SKUPINA 
PRAVNIH SLUŽB 

 

  Bruselj, 17.12.2015 

 

 

 

MNENJE, 

 

 

NAMENJENO    EVROPSKEMU PARLAMENTU 

     SVETU 

     KOMISIJI 

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira Unije za zbiranje, 

upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju in podporo znanstvenemu 

svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko (prenovitev) 

 

COM(2015)0294, 18.6.2015 – 2015/0133 (COD) 

 

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem 

ponovnem sprejemu pravnih aktov, še zlasti s točko 9, se je posvetovalna delovna skupina, ki 

jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, srečala 21. oktobra in 

12. novembra 2015, da bi med drugim preučila omenjeni predlog, ki ga je predložila 

Komisija. 

 

Na teh srečanjih1 je posvetovalna delovna skupina po preučitvi predloga uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta o prenovitvi Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008 z dne 25. februarja 2008 o 

vzpostavitvi okvira Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju in 

podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko, soglasno ugotovila 

naslednje: 

 

1. V prvi navedbi sklicevanja bi morala biti navedba „(2)“ skupaj s številko člena 43 med 

puščicama, ki označujeta spremembo. 

 

2. S sivo barvo, ki se običajno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb v predlogih 

prenovitve, bi bilo treba osenčiti naslednje: 

 

– predlagano črtanje uvodnih izjav 8, 9, 10, 19, 21 in 23 Uredbe (ES) št. 199/2008; 

                                                 
1 Posvetovalna delovna skupina je svoje delo opravila na podlagi angleške različice predloga, ki je 

izvirna različica obravnavanega besedila. 
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– v uvodni izjavi 24 predlagane nadomestitve besed „se lahko poslali“ z „lahko bili na voljo“, 

besede „končnim“ z besedo „podatkov“ in besed „znanstvenikov je“ z besedami „vseh 

uporabnikov podatkov“, ter predlagani dodani besedi „brez omejitev“; 

– v uvodni izjavi 25 predlagani nadomestitvi besede „upravljanje“ z besedami „znanstveno 

mnenje za“ in besed „posebnih vprašanj“ z besedami „potreb upravljavcev ribolova“ (ki so 

predstavljene med puščicama, ki označujeta spremembo) ter celotno besedilo tretjega stavka 

(že črtano z dvojno črto); 

– v členu 3(c) predlagano črtanje končnih besed „izkoriščajo za rekreacijo ali šport“; 

– v členu 3(d) predlagano nadomestitev sklicevanja na „[Prilogo] I k Sklepu Sveta št. 

2004/585/ES“ z novim sklicevanjem na „[člen] 4(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013“ in 

predlagane dodane končne besede „ali območje, opredeljeno v izvedbenem aktu iz člena 

5(6)“; 

– predlagano črtanje točke (j) člena 2 Uredbe (ES) št. 199/2008; 

– v členu 9(3) osnutka predloga prenovitve predlagano črtanje končnih besed „in ocene 

stroškov, ki jo opravijo njene službe“; 

– celotno besedilo člena 10(1), drugi in tretji stavek; 

– predlagano črtanje točke (c) člena 7(3) Uredbe (ES) št. 199/2008; 

– celotno besedilo člena 11(1) osnutka predloga prenovitve; 

– predlagano črtanje odstavkov 1, 2 in 4 člena 11 Uredbe (ES) št. 199/2008; 

– v členu 11(2) osnutka predloga prenovitve predlagano nadomestitev besed „izvajalce 

vzorčenja, ki so dejavni v okviru sheme spremljanja na morju in ki jih določi telo, odgovorno 

za izvajanje nacionalnega programa“ z besedama „znanstvene opazovalce“; 

– predlagano črtanje člena 12 Uredbe (ES) št. 199/2008; 

– v členu 13(2)(c) osnutka predloga prenovitve predlagane dodane končne besede „in 

regionalne usklajevalne skupine iz člena 8“; 

– v členu 19 v naslovu in odstavkih 2 in 3 predlagano nadomestitev besede „končni“ (v 

ustreznem slovenskem sklonu in številu) z besedo „podatkov“; 

– v uvodnem besedilu člena 19(1), predlagano nadomestitev besed „Končni uporabniki“ z 

besedama „Uporabniki podatkov“; 

– v členu 21(1) predlagane dodane besede „kakovosti, pravočasnosti in zajetja podatkov, kar 

omogoča nadaljnja izboljšanja“; 

– predlagano črtanje člena 25 Uredbe (ES) št. 199/2008; 

– celotno besedilo člena 24 osnutka predloga prenovitve. 

 

Posvetovalna delovna skupina je po preučitvi predloga soglasno sklenila, da predlog ne 

vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take. V zvezi s 

kodifikacijo nespremenjenih določb iz predhodnega akta z vsebinskimi spremembami je 

posvetovalna delovna skupina sklenila tudi, da predlog vsebuje zgolj kodifikacijo obstoječega 

pravnega besedila brez vsebinskih sprememb. 

 

 

 

 

F. DREXLER    H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

pravni svetovalec   pravni svetovalec   generalni direktor 
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