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30.3.2011 A7-0017/ 001-010 
 
 
PREDLOGI SPREMEMB 001-010  
vlagatelj: Odbor za ribištvo 
 
Poročilo 
João Ferreira A7-0017/2011 
Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 z dne 22. maja 2006 o vzpostavitvi finančnih 
ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava 
 
Predlog uredbe  (KOM(2010)0145 – C7-0107/2010 – 2010/0080(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Predlog spremembe 1 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Uvodna izjava 17 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (17a) Izrazi, uporabljeni v Uredbi (ES) št. 
861/2006, morajo biti prilagojeni Pogodbi 
o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju 
Evropske unije, ki sta začeli veljati 
1. decembra 2009. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 – točka 2 a (novo)  
Uredba (ES) št. 861/2006 
Člen 3 – točka b a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Členu 3 se doda naslednja točka: 

 „(ba) ohranjanje obalnega ribolova 
vzporedno z razvojem industrijskega 
ribolova;“ 
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Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 – točka 3  
Uredba (ES) št. 861/2006 
Člen 5  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Finančni ukrepi Skupnosti iz členov 9, 10 
in 11 prispevajo k izboljšanju zbiranja, 
upravljanja in uporabe podatkov in 
znanstvenih nasvetov glede stanja staležev, 
ravni ribolova in vpliva, ki ga ima ribištvo 
na staleže in pomorski ekosistem, in 
delovanju ribiške industrije v vodah 
Skupnosti in zunaj nje s tem, da se 
zagotavlja finančna podpora državam 
članicam za vzpostavitev večletnih zbirnih 
in znanstveno utemeljenih podatkovnih 
nizov, ki vključujejo biološke, tehnične, 
okoljske in socialno-ekonomske 
informacije.“ 

„Finančni ukrepi Skupnosti iz členov 9, 10 
in 11 prispevajo k izboljšanju zbiranja, 
upravljanja in uporabe podatkov in 
znanstvenih nasvetov glede stanja staležev, 
ravni ribolova in vpliva, ki ga ima ribištvo 
na staleže, pomorski ekosistem, stopnjo 
trgovinske odvisnosti od trga Unije za 
ribiške proizvode ter proizvode iz 
ribogojstva in delovanje ribiške industrije v 
vodah Skupnosti in zunaj nje s tem, da se 
zagotavlja finančna podpora državam 
članicam za vzpostavitev večletnih zbirnih 
in znanstveno utemeljenih podatkovnih 
nizov, ki vključujejo biološke, tehnične, 
okoljske in socialno-ekonomske 
informacije.“ 

 
 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 – točka 5 – točka a 
Uredba (ES) št. 861/2006 
Člen 8 – točka a – točka i 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„(i) naložbe v zvezi z dejavnostmi nadzora, 
ki ga izvajajo upravni organi ali zasebni 
sektor, v: 

„(i) naložbe v zvezi z dejavnostmi nadzora, 
ki ga izvajajo pristojni nacionalni organi, 
upravni organi ali zasebni sektor, v: 

– nakup in namestitev tehnologije, 
vključno s strojno in programsko opremo, 
sistemi za spremljanje plovil in omrežji IT, 
ki omogočajo zbiranje, upravljanje, 
vrednotenje in analiziranje podatkov ter 
razvoj metod vzorčenja in izmenjavo 
podatkov v zvezi z ribištvom; 

– nakup in/ali razvoj in namestitev 
tehnologije, vključno s strojno in 
programsko opremo, sistemi za spremljanje 
plovil, omrežji IT za zbiranje, upravljanje, 
vrednotenje in analiziranje podatkov ter 
razvoj metod vzorčenja in izmenjavo 
podatkov v zvezi z ribištvom in s spletnimi 
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stranmi v zvezi z nadzorom; 

– nakup in namestitev komponent, ki so 
potrebne za zagotovitev prenosa podatkov 
od udeležencev, ki sodelujejo pri ribolovu 
in trženju ribiških proizvodov, zadevnim 
organom v državah članicah in Skupnosti, 
vključno s potrebnimi komponentami za 
sisteme za elektronsko zapisovanje in 
poročanje (ERS), sisteme za spremljanje 
plovil (VMS) in sisteme samodejnega 
prepoznavanja (AIS); 

– nakup in/ali razvoj in namestitev 
komponent, ki so potrebne za zagotovitev 
prenosa podatkov od udeležencev, ki 
sodelujejo pri ribolovu in trženju ribiških 
proizvodov, zadevnim organom v državah 
članicah in Skupnosti, vključno s 
potrebnimi komponentami za sisteme za 
elektronsko zapisovanje in poročanje 
(ERS), sisteme za spremljanje plovil 
(VMS) in sisteme samodejnega 
prepoznavanja (AIS); 

– izvajanje programov, katerih namen je 
izmenjava in analiza podatkov med 
državami članicami; 

– izvajanje programov, katerih namen je 
izmenjava in analiza podatkov med 
državami članicami; 

– nakup in posodobitev sredstev za 
nadzor;“ 

– nakup in/ali razvoj in posodobitev 
sredstev za nadzor;“ 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 – točka 5 – točka c 
Uredba (ES) št. 861/2006 
Člen 8 – točka a – točka iii 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„(iii) izvajanje pilotnih projektov v zvezi z 
nadzorom ribištva, vključno z razvojem 
spletnih strani v zvezi z nadzorom;“ 

„(iii) izvajanje pilotnih projektov v zvezi z 
nadzorom ribištva;“ 

 
 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 – točka 6 
Uredba (ES) št. 861/2006 
Člen 9 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ukrepi na področju zbiranja, upravljanja in 
uporabe osnovnih podatkov 

„Ukrepi na področju zbiranja, upravljanja 
in uporabe osnovnih podatkov 

Na področju zbiranja, upravljanja in 
uporabe podatkov so do finančne pomoči 
upravičeni naslednji izdatki v okviru 

Na področju zbiranja, upravljanja in 
uporabe podatkov so do finančne pomoči 
upravičeni naslednji izdatki v okviru 
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večletnih nacionalnih programov: večletnih nacionalnih programov: 

(a) izdatki za zbiranje bioloških, 
tehnoloških, okoljskih in socialno-
ekonomskih podatkov v zvezi s 
komercialnim in rekreacijskim ribolovom, 
vključno z vzorčenjem, spremljanjem in 
raziskavami na morju ter za zbiranje 
socialno-ekonomskih podatkov v 
ribogojstvu in predelovalni industriji, kot je 
določeno v večletnem programu Skupnosti; 

(a) izdatki za zbiranje bioloških, 
tehnoloških, okoljskih in socialno-
ekonomskih podatkov v zvezi s 
komercialnim in rekreacijskim ribolovom, 
vključno z vzorčenjem, spremljanjem in 
raziskavami na morju ter za zbiranje 
okoljskih in socialno-ekonomskih 
podatkov v ribogojstvu in predelovalni 
industriji, kot je določeno v večletnem 
programu Skupnosti; 

(b) izdatki, ki so nastali za ukrepe v zvezi z 
upravljanjem, razvojem, izboljševanjem in 
izkoriščanjem podatkov iz točke (a); 

(b) izdatki, ki so nastali za ukrepe v zvezi z 
upravljanjem, razvojem, izboljševanjem in 
izkoriščanjem podatkov iz točke (a); 

(c) izdatki, ki so nastali zaradi ukrepov v 
zvezi z uporabo podatkov iz točke (a), kot 
so ocene bioloških parametrov, priprava 
podatkovnih sklopov za znanstveno analizo 
in svetovanje; 

(c) izdatki, ki so nastali zaradi ukrepov v 
zvezi z uporabo podatkov iz točke (a), kot 
so ocene bioloških parametrov, priprava 
podatkovnih sklopov za znanstveno analizo 
in svetovanje; 

(d) izdatki zaradi sodelovanja na 
regionalnih usklajevalnih sestankih in 
zadevnih strokovnih sestankih regionalnih 
organizacij za upravljanje ribištva, v 
katerih Skupnost sodeluje kot pogodbenica 
ali opazovalka, in izdatki za seje 
mednarodnih organov, zadolženih za 
znanstveno svetovanje.“ 

(d) izdatki zaradi sodelovanja na 
regionalnih usklajevalnih sestankih in 
zadevnih strokovnih sestankih regionalnih 
organizacij za upravljanje ribištva, v 
katerih Skupnost sodeluje kot pogodbenica 
ali opazovalka, in izdatki za seje 
mednarodnih organov, zadolženih za 
znanstveno svetovanje.“ 

Obrazložitev 

Glede na čedalje večji pomen ribogojstva in razvojno perspektivo tega sektorja bi morala 

ureditev zbiranja, upravljanja in uporabe veljati za osnovne okoljske in socialno-ekonomske 

podatke.   

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 – točka 9 – točka c a (novo) 
Uredba (ES) št. 861/2006 
Člen 12 – točka d – točka ii 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) V točki (d) se točka (ii) nadomesti z 
naslednjim: 

 „zagotavljanje obsežnega dostopa do 
podatkov in pojasnjevalnega gradiva, ki 
se še zlasti nanaša na predloge Komisije, 
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s pripravo spletnih strani pristojnih služb 
Komisije na internetu, in izdajanje redne 
publikacije ter organizacija 
informativnih in izobraževalnih 
seminarjev za oblikovalce mnenj.“ 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 – točka 14 – točka a  
Uredba (ES) št. 861/2006 
Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„1. Zahtevki držav članic za finančne 
ukrepe Skupnosti se predložijo Komisiji do 
31. oktobra pred letom zadevnega 
izvajanja.“ 

„1. Zahtevki držav članic za finančne 
ukrepe Skupnosti se predložijo Komisiji do 
15. novembra pred letom zadevnega 
izvajanja.“ 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 – točka 16 
Uredba (ES) št. 861/2006 
Člen 22 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Finančni prispevek Skupnosti za izdatke 
držav članic za zbiranje, upravljanje in 
uporabo osnovnih podatkov v zvezi z 
ribištvom iz člena 9 se zagotovi v skladu s 
postopki iz tega oddelka.“ 

„Finančni prispevek Skupnosti za izdatke 
držav članic za zbiranje, upravljanje in 
uporabo osnovnih podatkov iz člena 9 se 
zagotovi v skladu s postopki iz tega 
oddelka.“ 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 – točka 19 
Uredba (ES) št. 861/2006 
Člen 32 a 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ne glede na člen 32 te uredbe druga alinea 
člena 3 ter člena 4 in 6 Odločbe 
2000/439/ES, kot tudi priloga k tej 

Ne glede na člen 32 te uredbe se pravila iz 
člena 3, druga alinea, člena 4 in člena 6 
Odločbe 2000/439/ES, kot se je 
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odločbi, še naprej veljajo za nacionalne 
programe za leta 2007 in 2008 na 
področju zbiranja in upravljanja 
podatkov.“ 

uporabljala 31. decembra 2006, ter 
pravila iz Priloge k tej odločbi smiselno 
uporabljajo za nacionalne programe za 
zbiranje in upravljanje podatkov za leti 
2007 in 2008.“ 

 
 


