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KRATKA OBRAZLOŽITEV
V Evropski uniji po ocenah živi 12 000 živalskih in rastlinskih vrst, ki se v njej niso naselile
po naravni poti. Njihovo število še narašča s pretokom ljudi, večjim obsegom trgovine in
podnebnimi spremembami. Okrog 10 do 15 % teh vrst se lahko razmnožuje hitro in
nenadzorovano, kar ima resne gospodarske in okoljske posledice.
Komisija je v oceni učinka navedla, da stroški te škode morda že dosegajo 12 milijard eurov
na leto, zaradi škode in izgubljene proizvodnje. Resne so tudi posledice za biotsko
raznovrstnost. Problem se zaostruje, sega prek meja in zahteva usklajeno ukrepanje. Predlogi
Komisije so namenjeni preprečevanju širjenja teh vrst, njihovemu izkoreninjenju in po potrebi
njihovemu obvladovanju.
Določen bo seznam invazivnih tujerodnih vrst, za katere bodo prepovedani vnos v Unijo,
posedovanje, prodaja, pridelava ali izpust v okolje. Države članice lahko po potrebi sprejmejo
izredne ukrepe za nadzor ter bodo morale pripravite akcijske načrte za odkrivanje prihoda teh
vrst in ravnanje z njimi, če so že navzoče.
Sprejeti bodo morale tudi različne ukrepe za obnovo prizadetih ekosistemov.
Ker bo to vključevalo omejitve trgovanja, bo morda treba urediti vprašanja v zvezi z
notranjim trgom in Svetovno trgovinsko organizacijo.
Razume se, da Svet ne nasprotuje načelu pristopa, ki ga predlaga Komisija, čeprav bo treba o
stroških in učinkovitosti predlaganih ukrepov še razpravljati.
V Parlamentu je za to zadevo pristojen Odbor za okolje. V tem osnutku se je zato
pripravljavec mnenja pri predlogih omejil na vidike, ki so lahko pomembni za morsko okolje
ali ribogojstvo.
Bistveni prvi korak mora biti sprememba predloga Komisije, naj se število vrst na seznamu,
ki zadevajo Unijo, omeji na 50. Zamisel je povsem nestvarna in v nasprotju z lastno oceno
Komisije, da bodo posledice, če se problem ne odpravi, drage. Samo v Belgiji, na primer, so
za 28 rastlinskih vrst ugotovili, da se ne smejo saditi. Prednostno razvrščanje je potrebno,
vendar bi bilo treba seznam Unije pripraviti na podlagi ustreznega mnenja znanstvene
svetovalne skupine.
Nekatere vrste, ki so naravno navzoče v nekaterih delih Evropske unije, se lahko izkažejo za
problematične, če se izpuščajo v državah članicah z drugačnimi okoljskimi razmerami.
Pripravljavec mnenja meni, da bi morale v tem primeru veljati enake omejitve ter da bi bili
potrebni enaki ukrepi kot za tuje vrste, ki zadevajo Unijo.
Pomemben dejavnik pri vnosu tujerodnih invazivnih vrst v vodno okolje je izpuščanje
balastnih voda z ladij, ki plujejo po celem svetu. Do trenutka pisanja osnutka so samo štiri
članice že ratificirale konvencijo o balastnih vodah. Parlament bi moral pozvati k skupnemu
prizadevanju, da bi vse obalne države članice prepričali v sprejetje konvencije.
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PREDLOGI SPREMEMB
Odbor za ribištvo poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor,
da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Ker je invazivnih tujerodnih vrst
precej, je pomembno zagotoviti prednostno
obravnavanje podmnožice invazivnih
tujerodnih vrst, za katere velja, da zadevajo
Unijo. Zato bi bilo treba oblikovati seznam
takih invazivnih tujerodnih vrst, za katere
velja, da zadevajo Unijo. Za invazivno
tujerodno vrsto bi moralo veljati, da zadeva
Unijo, če je škoda, ki jo povzroči v
prizadeti državi članici, tako velika, da
upravičuje sprejetje posebnih ukrepov,
katerih področje uporabe sega čez celotno
Unijo, vključno z državami članicami, ki še
niso prizadete ali najverjetneje celo ne
bodo. Zaradi zagotovitve, da podmnožica
invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo
Unijo, ostane sorazmerna, bi bilo treba
oblikovati seznam v skladu s pristopom
postopnega uvajanja, vključno z začetno
omejitvijo števila invazivnih tujerodnih
vrst, ki zadevajo Unijo, na
najpomembnejše 3 % od približno 1 500
invazivnih tujerodnih vrst v Evropi, ter se
osredotočiti na tiste vrste, ki povzročajo ali
bi lahko povzročile znatno gospodarsko
škodo, vključno s škodo zaradi izgube
biotske raznovrstnosti.

(10) Ker je invazivnih tujerodnih vrst
precej, je pomembno zagotoviti prednostno
obravnavanje podmnožice invazivnih
tujerodnih vrst, za katere velja, da zadevajo
Unijo. Zato bi bilo treba oblikovati seznam
takih invazivnih tujerodnih vrst, za katere
velja, da zadevajo Unijo. Za invazivno
tujerodno vrsto bi moralo veljati, da zadeva
Unijo, če je škoda, ki jo povzroči v
prizadeti državi članici, tako velika, da
upravičuje sprejetje posebnih ukrepov,
katerih področje uporabe sega čez celotno
Unijo, vključno z državami članicami, ki še
niso prizadete ali najverjetneje celo ne
bodo. Zaradi zagotovitve, da podmnožica
invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo
Unijo, ostane sorazmerna, bi bilo treba
oblikovati seznam v skladu s pristopom
postopnega uvajanja ter se osredotočiti na
tiste vrste, ki povzročajo ali bi lahko
povzročile znatno gospodarsko škodo,
vključno s škodo zaradi izgube biotske
raznovrstnosti.

Obrazložitev
Če bo število invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, omejeno, bo izvajanje zakonodaje
neučinkovito.
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Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Merila za uvrstitev na seznam
invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo
Unijo, so ključni instrument za uporabo teh
novih pravil. Komisija si bo po najboljših
močeh prizadevala, da bo predlog seznama,
pripravljenega na podlagi navedenih meril,
predložila odboru v enem letu po začetku
veljavnosti tega akta. Merila bi morala
vključevati oceno tveganja v skladu z
veljavnimi določbami sporazumov
Svetovne trgovinske organizacije o uvedbi
omejitve trgovanja z vrstami.

(11) Merila za uvrstitev na seznam
invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo
Unijo, so ključni instrument za uporabo teh
novih pravil. Komisija si bo po najboljših
močeh prizadevala, da bo predlog seznama,
pripravljenega na podlagi navedenih meril,
predložila odboru v enem letu po začetku
veljavnosti tega akta. Merila bi morala
vključevati oceno tveganja v skladu z
veljavnimi določbami sporazumov
Svetovne trgovinske organizacije o uvedbi
omejitev trgovanja z vrstami. Določiti bi
jih morala skupina strokovnjakov, ki bi jo
imenovala Komisija, Svet in Evropski
parlament.

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Nekatere vrste, ki so v Uniji
invazivne, so lahko v nekaterih najbolj
oddaljenih regijah Unije domorodne in
obratno. V sporočilu Komisije z naslovom
„Najbolj oddaljene regije: prednost
Evrope18 “ je bilo ugotovljeno, da izjemna
biotska raznovrstnost najbolj oddaljenih
regij kliče po razvoju in izvajanju ukrepov
za preprečevanje in obvladovanje
invazivnih tujerodnih vrst v navedenih
regijah, kot so opredeljene v Pogodbi o
delovanju Evropske unije, ob upoštevanju
sklepov Evropskega sveta 2010/718/EU z
dne 29. oktobra 2010 o spremembi

(15) Nekatere vrste, ki so v Uniji
invazivne, so lahko v nekaterih najbolj
oddaljenih regijah Unije domorodne in
obratno. V sporočilu Komisije z naslovom
„Najbolj oddaljene regije: prednost
Evrope“18 je bilo ugotovljeno, da izjemna
biotska raznovrstnost najbolj oddaljenih
regij kliče po razvoju in izvajanju ukrepov
za preprečevanje in obvladovanje
invazivnih tujerodnih vrst v navedenih
regijah, kot so opredeljene v Pogodbi o
delovanju Evropske unije, ob upoštevanju
sklepov Evropskega sveta 2010/718/EU z
dne 29. oktobra 2010 o spremembi
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položaja otoka Saint-Barthélemy19 v
razmerju do Evropske unije in
2012/419/EU z dne 11. julija 2012 o
spremembi položaja Mayotteja v razmerju
do Evropske unije20. Zato bi morale vse
določbe teh novih pravil veljati v najbolj
oddaljenih regijah Unije, razen določb
glede invazivnih tujerodnih vrst, ki
zadevajo Unijo in so v navedenih regijah
domorodne. Da bi omogočili potrebno
zaščito biotske raznovrstnosti v takih
regijah, je poleg tega nujno, da zadevne
države članice za dopolnitev seznama
invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo
Unijo, sestavijo posebne sezname
invazivnih tujerodnih vrst za svoje najbolj
oddaljene regije, za katere bi morala ta
pravila prav tako veljati.

položaja otoka Saint-Barthélemy v
razmerju do Evropske unije19 in
2012/419/EU z dne 11. julija 2012 o
spremembi položaja Mayotteja v razmerju
do Evropske unije20. Zato bi morale vse
določbe teh novih pravil veljati v najbolj
oddaljenih regijah Unije, razen določb
glede invazivnih tujerodnih vrst, ki
zadevajo Unijo in so v navedenih regijah
domorodne. Da bi omogočili potrebno
zaščito biotske raznovrstnosti v takih
regijah, je poleg tega nujno, da zadevne
države članice v vseh ustreznih primerih
za dopolnitev seznama invazivnih
tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, sestavijo
in posodobijo posebne sezname invazivnih
tujerodnih vrst za svoje najbolj oddaljene
regije, za katere bi morala ta pravila prav
tako veljati. Seznam je odprt in se
dopolnjuje, ko se odkrijejo nove invazivne
tujerodne vrste, ki po oceni pomenijo
tveganje. Nekatere vrste, ki so v Uniji
invazivne, so lahko v nekaterih delih
Unije in najbolj oddaljenih regijah Unije
domorodne, in obratno.

__________________

__________________

18

COM(2008)642 konč.

18

COM(2008)642 konč.

UL L 325, 09.12.2010, str. 4.

19

UL L 325, 09.12.2010, str. 4.

UL L 204, 31.07.2012, str. 131.

20

UL L 204, 31.07.2012, str. 131.

19
20

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 20
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Velik del invazivnih tujerodnih vrst se
v Unijo vnese nenamerno. Zato je bistveno
obvladovati poti nenamernega vnosa.
Ukrepi na tem področju bi morali biti
postopni, saj je izkušenj z njim relativno
malo. Ukrepanje bi moralo vključevati
prostovoljne ukrepe, kot so ukrepi,

(20) Velik del invazivnih tujerodnih vrst se
v Unijo vnese nenamerno. Zato je bistveno
obvladovati poti nenamernega vnosa.
Ukrepi na tem področju bi morali biti
postopni, saj je izkušenj z njim relativno
malo. Ukrepanje bi moralo vključevati
prostovoljne ukrepe, kot so ukrepi,

PE521.601v03-00

SL

6/17

AD\1015652SL.doc

predlagani v smernicah Mednarodne
pomorske organizacije za nadzor in
obvladovanje biološkega obraščanja
organizmov na ladjah, in obvezne ukrepe,
graditi pa bi bilo treba na izkušnjah,
pridobljenih v Uniji in državah članicah z
obvladovanjem določenih poti vnosa,
vključno z ukrepi, vzpostavljenimi na
podlagi Mednarodne konvencije za nadzor
in ravnanje z ladijskimi balastnimi vodami
in sedimenti.

predlagani v smernicah Mednarodne
pomorske organizacije za nadzor in
obvladovanje biološkega obraščanja
organizmov na ladjah, in obvezne ukrepe,
graditi pa bi bilo treba na izkušnjah,
pridobljenih v Uniji in državah članicah z
obvladovanjem določenih poti vnosa,
vključno z ukrepi, vzpostavljenimi na
podlagi Mednarodne konvencije za nadzor
in ravnanje z ladijskimi balastnimi vodami
in sedimenti. Komisija v skladu s tem
sprejme vse ustrezne ukrepe, da bi države
članice spodbudila k ratifikaciji
konvencije, vključno s spodbujanjem
možnosti za razpravo med državnimi
ministri. Ne glede na določbe o akcijskih
načrtih držav članic iz člena 11 Komisija
tri leta od začetka izvajanja te uredbe
poroča o izvajanju zgoraj omenjenih
prostovoljnih ukrepov držav članic in po
potrebi predstavi zakonodajne predloge,
da bi te ukrepe vključili v pravo Unije.
Komisija bi si morala v primeru zamude
pri začetku veljavnosti Konvencije
prizadevati za usklajeno delovanje držav
članic, pomorskih držav, ki niso članice
EU, in mednarodnih organizacij za
pomorski prevoz, da bi pripravile ukrepe
za preprečevanje nenamernega vnosa vrst
po tej poti.

Obrazložitev
Do takrat, ko je Komisija pripravljala oceno učinka, so samo štiri članice ratificirale
konvencijo; Inštitut za evropsko okoljsko politiko v poročilu za Komisijo (2010) pa ugotavlja,
da sta izpuščanje neobdelanih balastnih voda in obraščanje na ladjah daleč najpomembnejša
vzroka za nenameren vnos tujerodnih vrst. Če se prostovoljni ukrepi ne bodo izkazali za
uspešne, bi morala zato Komisija razmisliti o zakonodajnem ukrepu na tem področju.

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
(27a) Izvajanje te uredbe, zlasti določanje
in posodabljanje seznama invazivnih
tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo,
elementi ocene tveganja, izredni ukrepi in
ukrepi za hitro izkoreninjenje v zgodnji
fazi vdora, morajo temeljiti na trdnih
znanstvenih dokazih. Zato je potrebno
učinkovito sodelovanje ustreznih članov
znanstvene skupnosti. Mnenje
znanstvenikov bi bilo treba dejavno
pridobiti v okviru rednega posvetovanja z
njimi, zlasti tako da bi se ustanovil
namenski organ („znanstvena svetovalna
skupina“), ki bi svetoval Komisiji.
Obrazložitev

Z znanstvenim svetovanjem strokovnjakov ustreznega področja bo zagotovljeno učinkovito in
dosledno izvajanje zakonodaje.
Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 3
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) „invazivne tujerodne vrste, ki zadevajo
Unijo“ pomeni invazivne tujerodne vrste,
za katerih negativni vpliv se šteje, da je
tak, da zahteva usklajeno delovanje na
ravni Unije v skladu s členom 4(2);

(3) „invazivne tujerodne vrste, ki zadevajo
Unijo,“ pomenijo invazivne tujerodne
vrste, ki bodisi niso domorodne v Uniji
bodisi so domorodne v nekaterih regijah
Unije, vendar tujerodne v drugih, ali
taksonomske skupine vrst, za katerih
negativni vpliv se šteje, da je tak, da
zahteva usklajeno delovanje na ravni Unije
v skladu s členom 4(2);

Obrazložitev
Nekatere vrste, ki so v eni regiji Unije domorodne, so lahko v drugi tujerodne in invazivne. V
skladu s tem bi bilo treba za te vrste uvesti pristop diferenciacije med državami članicami.
Vključitev taksonomskih skupin vrst s podobnimi ekološkimi zahtevami na seznam Unije bo
prispevala k preprečevanju preusmeritev trgovanja k drugim vrstam in olajšala izvajanje
uredbe.
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Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 16 a (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
(16a) „namerni izpust“ pomeni proces, s
katerim se organizem za kakršne koli
namene umesti v okolje brez potrebnih
ukrepov za preprečitev njegovega pobega
ali širjenja.
Obrazložitev

Dodatna opredelitev v skladu s spremembami v predlogu spremembe 12 (člen 10(1)).

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) ob upoštevanju razpoložljivih
znanstvenih dokazov je zanje ugotovljeno,
da so tujerodne za ozemlje Unije, kamor se
ne štejejo najbolj oddaljene regije;

(a) ob upoštevanju najboljših in
najnovejših razpoložljivih znanstvenih
dokazov je zanje ugotovljeno, da so
tujerodne za ozemlje Unije, kamor se ne
štejejo najbolj oddaljene regije;

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka b
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) ob upoštevanju razpoložljivih
znanstvenih dokazov je zanje ugotovljeno,
da so se zmožne naseliti kot preživetja
sposobne populacije in se širiti v okolju v
sedanjih razmerah ali ob predvidljivih
AD\1015652SL.doc

(b) ob upoštevanju najboljših in
najnovejših razpoložljivih znanstvenih
dokazov je zanje ugotovljeno, da so se
zmožne naseliti kot preživetja sposobne
populacije in se širiti v okolju v sedanjih
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podnebnih spremembah kjer koli v Uniji,
kamor se ne štejejo najbolj oddaljene
regije;

razmerah ali ob predvidljivih podnebnih
spremembah kjer koli v Uniji, kamor se ne
štejejo najbolj oddaljene regije;

Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
3a. Za primere invazivnih vrst, ki zadevajo
Unijo in so domorodne v nekaterih njenih
regijah in tujerodne v drugih, lahko
države članice Komisijo zaprosijo za
odstopanje od določb iz člena 7(1).
Komisija odstopanje odobri na podlagi
ocene predloženih dokazov, ki vključujejo:
a) dokaz, da je vrsta v zadevni državi
članici domorodna in/ali neinvazivna;
b) dokaz, da je država članica sprejela
ustrezne ukrepe na podlagi
previdnostnega načela in po možnosti
skupaj z drugimi zadevnimi državami
članicami, da se vrsta ne bi razširila v
druge regije Unije, kjer lahko pomeni
invazivno tveganje.
Obrazložitev

Če država članica ugotovi, da je vrsta, ki je v drugi državi članici domorodna in neinvazivna,
na njenem ozemlju invazivna, bi morala druga država članica imeti možnost, da ob
izpolnjevanju določenih obveznosti nadzor te vrste izvaja z diferenciranim pristopom.
Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Seznam iz odstavka 1 vsebuje največ
petdeset vrst, vključno z vrstami, ki se
lahko dodajo zaradi izrednih ukrepov,
predvidenih v členu 9.
PE521.601v03-00
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Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 a (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
4a. Komisija vsako leto oceni odstopanja v
skladu z odstavkom 3a člena 4. Pri oceni
upošteva mnenje znanstvene svetovalne
skupine iz člena 21a.

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka e
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) opisa sedanje razširjenosti vrste,
vključno z vprašanjem, ali je vrsta že
navzoča v Uniji ali sosednih državah;

(e) opisa sedanje razširjenosti vrste,
vključno z navedbo, ali je vrsta kot
domorodna ali tujerodna vrsta že navzoča
v Uniji ali sosednih državah;

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka g
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) količinske napovedi stroškov škode na
ravni Unije, ki kažejo pomen za Unijo, da
se nadalje upraviči ukrepanje, ker bi
celotna škoda prevladala nad stroški
ublažitve;

(g) ocene potencialnih stroškov na ravni
Unije;

Obrazložitev
Potencialna tveganja in stroške, ki jih prinašajo invazivne tujerodne vrste, je težko izmeriti.
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Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka h
(h) opisa morebitnih načinov uporabe in
koristi, ki izhajajo iz teh načinov uporabe
vrste.

(h) opisa možnih načinov uporabe in
koristi v zvezi s to vrsto.

Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice prepovejo kakršen koli
namerni izpust v okolje, to je proces, s
katerim se organizem iz katerega koli
namena umesti v okolje brez potrebnih
ukrepov za preprečitev njegovega pobega
ali širjenja, ko gre za invazivno tujerodno
vrsto, ki ni invazivna tujerodna vrsta, ki
zadeva Unijo, za katero države članice na
podlagi znanstvenih dokazov menijo, da bi
bil škodljiv vpliv, povzročen z njenim
izpustom ali širjenjem, čeprav ni
popolnoma potrjen, znatnega pomena na
njihovem nacionalnem ozemlju
(„invazivne tujerodne vrste, ki zadevajo
državo članico“).

1. Države članice prepovejo kakršen koli
namerni izpust v okolje, ko gre za
invazivno tujerodno vrsto, ki ni invazivna
tujerodna vrsta, ki zadeva Unijo, za katero
države članice na podlagi najboljših
razpoložljivih znanstvenih dokazov
menijo, da bi bil škodljiv vpliv, povzročen
z njenim izpustom ali širjenjem, znatnega
pomena na njihovem nacionalnem ozemlju
(„invazivne tujerodne vrste, ki zadevajo
državo članico“).

Obrazložitev
Opredelitve bi morale biti v členu 3.

Predlog spremembe 17
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – točka b
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) razširjenost na njihovem ozemlju
navzočih invazivnih tujerodnih vrst, ki
PE521.601v03-00
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(b) razširjenost invazivnih tujerodnih vrst,
ki zadevajo Unijo in ki so navzoče na
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njihovem ozemlju ter v njihovih sladkih in
morskih vodah, vključno z informacijami
o vzorcih selitev in razmnoževanja;
Obrazložitev

S temi informacijami bodo druge države lažje obveščene o potencialnem tveganju nekaterih
morskih invazivnih tujerodnih vrst.
Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – točka f a (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
(fa) informacije o sprejetih ukrepih za
obveščanje javnosti o navzočnosti
tujerodnih vrst in o morebitnih zahtevah
državljanom glede ravnanja.
Obrazložitev

Državljani lahko v mnogih primerih sodelujejo pri preprečevanju nadaljnjega širjenja
tujerodnih vrst. Zato je pomembno, da države članice sprejmejo ukrepe za redno obveščanje
javnosti.
Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Člen 21 a (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
Člen 21 a
Znanstvena svetovalna skupina
1. Komisija ustanovi znanstveno
svetovalno skupino, ki jo sestavljajo
neodvisni znanstveniki z ustreznim
strokovnim znanjem na posebnem
področju preprečevanja in obvladovanja
vnosa invazivnih tujerodnih vrst. Naloge
te skupine so zlasti, da:
a) odkriva nove invazivne vrste, ki bi
lahko zadevale Unijo, in predlaga, naj se

AD\1015652SL.doc

13/17

PE521.601v03-00

SL

uvrstijo na seznam Unije;
b) pregleda oceno tveganja, ki jo opravijo
države članice;
c) pregleda prošnje držav članic za
odstopanje od določb iz člena 4(1) in (2), v
skladu s členom 4(3)(a) in (4)(a).
Obrazložitev
Z znanstvenim svetovanjem strokovnjakov ustreznega področja bo zagotovljeno učinkovito in
dosledno izvajanje zakonodaje.

Predlog spremembe 20
Predlog uredbe
Člen 21 b (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
Člen 21b
Skupina za znanstveno presojo
1. Ustanovi se skupina za znanstveno
presojo.
Naloga skupine za znanstveno presojo je,
da za Komisijo in odbor iz člena 22
pripravi mnenje o naslednjih zadevah:
(a) pripravljanju in posodabljanju
seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki
zadevajo Unijo;
(b) znanstvenih in tehničnih vprašanjih v
zvezi z vrsto dopustnih znanstvenih
dokazov iz člena 4(2)(b) in uporabo
elementov iz člena 5(1)(a) do (h), vključno
z metodologijo, ki se uporablja pri oceni
takih elementov, v skladu s členom 5(2);
(c) ocenah tveganja, izvedenih v skladu s
členom 5(1);
(d) izrednih ukrepih, ki se sprejmejo za
Unijo v skladu s členom 9(4) glede
invazivnih tujerodnih vrst, ki niso
uvrščene na seznam iz člena 4(1)
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(e) na zahtevo Komisije ali pristojnih
organov držav članic o katerih koli drugih
znanstvenih ali tehničnih vprašanjih v
zvezi z izvajanjem te uredbe.
2. Komisija imenuje člane skupine za
znanstveno presojo na podlagi njihovih
izkušenj in strokovnega znanja, ustreznih
za izvajanje nalog iz odstavka 1, pri čemer
upošteva geografsko porazdeljenost, ki
odraža raznolikost znanstvenih problemov
in pristopov v Uniji. Komisija določi
število članov v skladu s potrebami.
Obrazložitev
Za uspešno izvajanje te uredbe, zlasti njenih ukrepov za preprečevanje, je potreben neodvisen
svetovalni organ. Da bi lahko napovedali, kateri organizmi bi lahko bili vneseni ali kateri bi
lahko povzročili težave, potrebujemo znanstveno in tehnično svetovanje. Zato bi bilo treba
ustanoviti skupino neodvisnih znanstvenih in tehničnih strokovnjakov. Ključni nalogi te
skupine bi bili med drugim priprava mnenja, katere vrste je treba uvrstiti na seznam, in
pregledovanje ocen tveganja.

Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Člen 21 – naslov
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sodelovanje javnosti

Sodelovanje javnosti in zainteresiranih
strani ter izmenjava informacij

Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 a (novo)
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe
1a. Da bi olajšala učinkovito in pregledno
izmenjavo informacij o izvajanju različnih
vidikov uredbe, Komisija ustanovi in
redno sklicuje forum za invazivne
tujerodne vrste, ki ga sestavljajo
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predstavniki držav članic, zadevnih panog
in sektorjev ter nevladnih organizacij, ki
spodbujajo varstvo okolja in dobrobit
živali.
Komisija zlasti upošteva priporočila
foruma o sestavljanju in posodabljanju
seznama iz člena 4(1) in izrednih ukrepih,
ki se sprejmejo za Unijo na podlagi
člena 9(4), v zvezi z invazivnimi
tujerodnimi vrstami, ki niso uvrščene na
seznam iz člena 4(1). Komisija uporablja
forum tudi za spodbujanje izmenjave
informacij o razširjenosti vrst in možnimi
načini za njihovo obvladovanje, vključno
s humanimi metodami nadzora.
Obrazložitev
Zainteresirane strani bi morale imeti možnost, da se vključijo v pripravo seznama vrst, ki
zadevajo Evropo, in ukrepov za podporo preprečevanja in uporabo humanih metod nadzora.
Za učinkovito in dejavno izmenjavo informacij med državami članicami, zadevnimi panogami
in sektorji, zadevnimi nevladnimi organizacijami in Komisijo je potreben forum, ki bo deloval
na pregleden način.
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