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_____________________________________________________________ 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 
Navedba sklicevanja 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije ter zlasti člena 43(2), člena 
74, člena 77(2), člena 91(1), člena 100(2), 
člena 173(3), člena 175, člena 188, člena 

192(1), člena 194(2) in člena 195(2) 

Pogodbe, 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije ter zlasti člena 43(2), člena 

91(1), člena 100(2), člena 173(3), člena 

175, člena 188, člena 192(1), člena 194(2) 

in člena 195(2) Pogodbe, 

Obrazložitev 

V teh členih niso predvidene nobene dejavnosti, možnost izvzetja, ki jo imajo nekatere države 

članice, pa bi lahko zapletla izvajanje programa. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Komisija je v sporočilu o celostni 

pomorski politiki za Evropsko unijo 

(1) Komisija je v sporočilu o celostni 

pomorski politiki za Evropsko unijo 
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(COM(2007) 575, 10.10.2007) poudarila, 

da je glavni cilj celostne pomorske politike 

oblikovati in izvajati celostno, koherentno 

in skupno sprejemanje odločitev v zvezi z 
oceani, morji, obalnimi območji in 

pomorskimi sektorji. 

(KOM(2007) 575, 10.10.2007) poudarila, 

da je glavni cilj celostne pomorske politike 

oblikovati in izvajati celostno, usklajeno 
koherentno, pregledno in okolju prijazno 
sprejemanje odločitev v zvezi z oceani, 

morji ter obalnimi, otoškimi in najbolj 
oddaljenimi regijami in pomorskimi 
sektorji. 

Obrazložitev 

Predlagano besedilo je skladno s cilji iz členov 2 in 3. Ne v predlaganem besedilu ne v besedilu 

Komisije ne gre za dobesedni navedek. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 4 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Evropski parlament je v svoji 
resoluciji z dne 21. oktobra 2010 o 
celostni pomorski politiki (CPP) – ocena 
dosedanjega napredka in novi izzivi1 
izrecno podprl „namero, ki jo je izrazila 
Komisija, da v naslednjih dveh letih 
financira celostno pomorsko politiko s 50 
milijoni EUR, da bi nadaljevala 
predhodne projekte na področju politike, 
upravljanja, trajnosti in nadzora“. 

 ____________ 

 1 P7_TA(2010)0386. 

Obrazložitev 

Treba je navesti tudi zaveze Parlamenta, ne zgolj Sveta, za financiranje celostne pomorske 

politike. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Potrebna je nadaljnja finančna (5) Potrebno je nadaljnje financiranje 



 

 

 PE472.768/ 3 

 SL 

podpora EU, da bi Unija lahko izvajala in 
nadalje oblikovala celostno pomorsko 

politiko v skladu z resolucijo Evropskega 

parlamenta z dne 20. maja 2008 o celostni 

pomorski politiki ter sledila krovnim 

ciljem, ki jih je Komisija določila v modri 

knjigi oktobra 2007 in potrdila v poročilu o 

napredku oktobra 2009, Sveta za splošne 

zadeve pa jih je potrdil v sklepih z dne 

16. novembra 2009.  

EU, da bi Unija lahko izvajala in nadalje 

oblikovala celostno pomorsko politiko v 

skladu z resolucijo Evropskega parlamenta 

z dne 20. maja 2008 o celostni pomorski 

politiki ter sledila krovnim ciljem, ki jih je 

Komisija določila v modri knjigi oktobra 

2007 in potrdila v poročilu o napredku 

oktobra 2009, Svet za splošne zadeve pa 

jih je potrdil v sklepih z dne 16. novembra 

2009.  

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 5 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) Za obdobje po letu 2014 bo moralo 
biti na razpolago dovolj sredstev, da bo 
mogoče oblikovati in uresničiti cilje 
celostne pomorske politike, ne da bi pri 
tem zmanjšali sredstva za druge politike, 
hkrati pa je treba spodbuditi trajnostni 
razvoj pomorskih regij v Uniji, vključno z 
otoki in najbolj oddaljenimi regijami. 
Zato velja, da je treba to politiko vključiti 
v novo finančno perspektivo za obdobje 
2014–2021. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 5 b (novo)  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5b) Finančna podpora ukrepom celostne 
pomorske politike za pospešitev reševanja 
pomorskih vprašanj bo ugodno vplivala 
na ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo. 

Obrazložitev 

Poglabljanje celostne pomorske politike z oblikovanjem podpornega programa bi prispevalo k 

usklajenemu razvoju celotne Evropske unije ter k doseganju ciljev ekonomske, socialne in 

teritorialne kohezije iz člena 174 PDEU. 
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Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 6 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Financiranje EU mora biti usmerjeno v 

proučevanje ukrepov, namenjenih 

spodbujanju strateških ciljev celostne 

pomorske politike, med drugim v celostno 
gospodarjenje z morji na vseh ravneh, 
nadaljnje oblikovanje in izvajanje 
celostnih strategij za morske bazene, 
prilagojenih posebnim potrebam različnih 
evropskih morskih bazenov, v opredelitev 
trajnostnih meja človekovih dejavnosti v 
okviru Okvirne direktive o morski 
strategiji, ki predstavlja okoljski steber 
celostne pomorske politike, pri čemer je 
treba ustrezno upoštevati skupni učinek 
človekovih dejavnosti na podlagi 
ekosistemskega pristopa, nadaljnje 
sodelovanje zainteresiranih strani v 
celostnih programih gospodarjenja z 
morji, nadaljnje oblikovanje 
medsektorskih instrumentov za 
oblikovanje celostne politike kot tudi 
spodbujanje mednarodne razsežnosti 
celostne pomorske politike ter trajnostno 
gospodarsko rast, zaposlovanje, inovacije 
in konkurenčnost. 

(6) Financiranje EU mora biti usmerjeno v 

proučevanje ukrepov, namenjenih 

spodbujanju strateških ciljev celostne 

pomorske politike, ob ustreznem 
upoštevanju njihovih skupnih učinkov, na 
podlagi ekosistemskega pristopa k 
trajnostni gospodarski rasti, zaposlovanju, 
inovativnosti in konkurenčnosti v obalnih, 
otoških in najbolj oddaljenih regijah ter k 
spodbujanju mednarodne razsežnosti 
celostne pomorske politike. 

 (6a) Strateški cilji celostne pomorske 
politike vključujejo celostno pomorsko 
upravljanje na vseh ravneh, nadaljnji 
razvoj in izvajanje integriranih strategij 
morskega bazena, ki bosta prilagojena 
posebnim potrebam različnih morskih 
bazenov v Evropi, nadaljnji razvoj 
medsektorskih orodij za integrirano 
politiko odločanja z namenom izboljšanja 
sinergij ter usklajevanja s pomorstvom 
povezanih politik in instrumentov ter 
izmenjavo znanja, tesnejše sodelovanje 
zainteresiranih strani v celostnem 
programu gospodarjenja z morji, zaščito 
in trajnostno uporabo morskih in obalnih 
virov, opredelitev meja trajnosti 



 

 

 PE472.768/ 5 

 SL 

človekovih dejavnosti ter zaščite morskega 
in obalnega okolja ter biotske 
raznovrstnosti s pomočjo Okvirne 
direktive o morski strategiji in Okvirne 
direktive na področju vodne politike, ki sta 
okoljski steber celostne pomorske politike. 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe je posledica predlaganih sprememb člena 2. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 7 a (novo)  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7a) Program mora biti dobro usklajen z 
drugimi politikami Unije, ki imajo lahko 
pomorsko razsežnost, zlasti s strukturnimi 
skladi, z vseevropskim prometnim 
omrežjem, skupno ribiško politiko, 
turizmom, ukrepi v podporo okolju in 
podnebju, okvirnim programom za 
raziskave in razvoj ter energetsko politiko. 

Obrazložitev 

 

Vključujoč pristop celostne pomorske politike bi se moral uporabljati tudi pri iskanju sinergij z 

drugimi evropskimi politikami, ki imajo potencialno pomorsko razsežnost.  

 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 8 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Izvajanje programa v tretjih državah 

mora prispevati k oblikovanju ciljev države 

upravičenke in biti skladno z drugimi 

instrumenti EU na področju sodelovanja, 

vključno s cilji in prednostnimi nalogami 

ustreznih politik EU. 

(8) Izvajanje programa v tretjih državah 

mora prispevati k oblikovanju ciljev države 

upravičenke in biti skladno z drugimi 

instrumenti EU na področju sodelovanja, 

vključno s cilji in prednostnimi nalogami 

ustreznih politik EU, ustreznih delov 
evropskega pravnega reda ter ustreznih 



 

 

 PE472.768/ 6 

 SL 

mednarodnih konvencij. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 9  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Program mora dopolnjevati obstoječe in 

prihodnje finančne instrumente, ki so jih ali 

jih bodo zagotovile države članice na 

nacionalni ali podnacionalni ravni za 

spodbujanje varovanja in trajnostnega 

izkoriščanja oceanov, morij in obal. 

(9) Program mora dopolnjevati obstoječe in 

prihodnje finančne instrumente, ki so jih ali 

jih bodo zagotovile Unija in države članice 
na nacionalni ali podnacionalni ravni za 

spodbujanje varovanja in trajnostnega 

izkoriščanja oceanov, morij in obal ter za 
pomoč pri krepitvi učinkovitejšega 
sodelovanja med državami članicami ter 
obalnimi, otoškimi in najbolj oddaljenimi 
regijami, in ob upoštevanju prednostnih 
nalog ter napredka nacionalnih in 
lokalnih projektov. 

Obrazložitev 

 

Za uspešno celostno pomorsko politiko je ne glede na vprašanje financiranja treba spodbujati 

in krepiti sodelovanje ter dialog med državami članicami in njihovimi obalnimi regijami. 

 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 9 a (novo)  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Pri izvajanju programov je treba 
paziti, da se namesto nepotrebnega 
podvajanja struktur vključijo obstoječe 
sektorske pobude; 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 10 a (novo)  
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10a) Poleg tega je treba med pregledom 
programa pripraviti predlog za njegovo 
podaljšanje po letu 2013, skupaj s 
predlogom, v katerem bodo opredeljena 
ustrezna finančna sredstva.  

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 13 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Letne programe dela za izvajanje 
programa je treba sprejeti v skladu s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 
28. junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil. 

(13) Da bi bili pripravljeni na nepredviden 
razvoj dogodkov ter predpisali natančen, a 
prožen okvir za izvajanje, je treba 
Komisijo pooblastiti za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 290 
PDEU. Zlasti bi delegirani akti lahko bili 
potrebni za posodobitev operativnih ciljev 
ter za sprejetje delovnih programov na 
podlagi te uredbe. Zlasti je pomembno, da 
se Komisija pri svojem pripravljalnem delu 

ustrezno posvetuje, tudi na ravni 

strokovnjakov. 

Obrazložitev 

Glej obrazložitvi predlogov sprememb člena 3(4c) (novo) in člena 7.  

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 
Člen 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta uredba ustanavlja program za podporo 

ukrepom, namenjenih nadaljnjemu 

spodbujanju oblikovanja in izvajanja 

celostne pomorske politike (v nadaljnjem 

besedilu: program). 

Ta uredba ustanavlja program za podporo 

ukrepom, namenjenih nadaljnjemu 

spodbujanju oblikovanja in izvajanja 

celostne pomorske politike (v nadaljnjem 

besedilu: program), glavni cilj tega 
programa pa je kar najbolj okrepiti 
trajnostni razvoj in gospodarsko rast ter 
ekonomsko kohezijo obalnih, otoških in 
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najbolj oddaljenih regij EU s povezanimi 
in skladnimi pomorskimi politikami ter 
ustreznim mednarodnim sodelovanjem. 
Program podpira trajnostno rabo morij in 
oceanov ter širitev znanstvenih spoznanj.  

Obrazložitev 

Glavni cilj je treba jasno določiti in mora biti skladen s strategijo 2020. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 
Člen 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 1a 

 Pot naprej 

 1. Komisija izvaja program v skladu s 
finančno uredbo. Finančna pomoč iz 
programa bo na voljo zgolj, kadar ne bo 
drugih virov financiranja Unije. 

 2. Ukrepi, ki jih podpira program, 
ustrezajo ciljem in politikam Unije za 
obdobji do leta 2020 in leta 2050. Vse 
države članice, pomorski sektorji ter 
obalne, otoške in najbolj oddaljene regije 
bodo imeli koristi od programa, ustvarila 
pa se bo tudi resnična evropska dodana 
vrednost. Pri financiranju ukrepov v 
različnih morskih bazenih bo cilj 
zagotoviti ustrezno regionalno ravnovesje. 
Cilja programa bo z boljšim 
usklajevanjem ustvariti sinergije med 
različnimi politikami. 

 3. Kadar je to mogoče in ustrezno, si 
Komisija prizadeva za dejavno in 
učinkovito sodelovanje regionalnih in 
lokalnih oblasti, ekonomskih in socialnih 
partnerjev ter nevladnih organizacij in 
organizacij civilne družbe. 

 4. Pri izvajanju programa se spoštujeta 
dobro upravljanje in preglednost 
postopkov, program pa si prizadeva 
prispevati k preglednosti in dobremu 
upravljanju v vseh sorodnih sektorskih 
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politikah na ravni Unije ter na nacionalni 
in regionalni ravni. 

Obrazložitev 

Stavek je prestavljen iz člena 7. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 
Člen 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Splošni cilji Splošni cilji 

Splošni cilji programa so: Splošni cilji programa so: 

(a) spodbujati oblikovanje in izvajanje 

celostnega upravljanja pomorskih in 

obalnih zadev ter celostnih strategij za 
morske bazene; 

(a) spodbujati oblikovanje in izvajanje 

celostnega upravljanja pomorskih in 

obalnih zadev; 

 (aa) spodbujati oblikovanje in izvajanje 
strategij za morske bazene; 

(b) prispevati k oblikovanju medsektorskih 

instrumentov politike za vsa področja, 
povezana z morjem ali obalo;  

(b) prispevati k oblikovanju medsektorskih 

instrumentov, zlasti za pomorsko 
prostorsko načrtovanje, povezovanje 
pomorskega nadzora in znanja o morju za 
razvijanje sinergij ter za spodbujanje 
pomorske in obalne politike, zlasti na 
področju gospodarskega razvoja, 
zaposlovanja, varstva okolja, raziskav, 
pomorske varnosti, energije ter razvoja 
okolju prijaznih pomorskih tehnologij;  

(c) podpirati skupno oblikovanje politike 
ter spodbujati trajnostno izkoriščanje 
morskih in obalnih virov ter trajnostno 
gospodarsko rast, inovacije in 
zaposlovanje v pomorskih sektorjih in 
obalnih regijah v skladu s prednostnimi 
nalogami in ukrepi sektorskih politik; 

(c) spodbujati varstvo morskega okolja, 
zlasti njegove biotske raznovrstnosti, ter 
trajnostno izkoriščanje morskih in obalnih 

virov ter nadalje opredeliti trajnostne meje 
človekovih dejavnosti, ki vplivajo na 
morsko okolje, zlasti v okviru Okvirne 
direktive o morski strategiji in okvirne 
direktive Unije na področju vodne 
politike; 

(d) nadalje opredeliti trajnostne meje 
človekovih dejavnosti, ki vplivajo na 

morsko okolje, v okviru Okvirne direktive 

o morski strategiji; 

 

 (da) podpirati trajnostno „modro“ 



 

 

 PE472.768/ 10 

 SL 

gospodarsko rast, zaposlovanje, inovacije 
in nove tehnologije v pomorskih sektorjih 
ter obalnih, otoških in najbolj oddaljenih 
regijah EU; 

(e) izboljšati in okrepiti zunanje 

sodelovanje in usklajevanje v zvezi s cilji 

celostne pomorske strategije. 

(e) izboljšati in okrepiti zunanje 

sodelovanje in usklajevanje v zvezi s cilji 

celostne pomorske politike na podlagi 
spodbujanja razprave na mednarodnih 
forumih. Ratifikacija in izvajanje 
Konvencije Združenih narodov o 
pomorskem mednarodnem pravu 
(UNCLOS) ter drugih ustreznih 
mednarodnih aktov je pri tem 
poglavitnega pomena.  

 (ea) okrepiti prepoznavnost pomorske 
Evrope. 

Obrazložitev 

Struktura splošnih ciljev bi morala omogočiti jasno dodelitev operativnih ciljev vsakemu 

splošnemu cilju. K tem ciljem je treba dodati tudi podporo politiki Unije na področju 

pomorskega prava in prepoznavnost celostne pomorske politike. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 
Člen 3 – naslov 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Posebni cilji Operativni cilji 

Obrazložitev 

Glede na vsebino teh ciljev je ustreznejši predlagani naslov. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. V skladu s cilji iz člena 2(a), (b), (c) in 
(d) je cilj program: 

1. V skladu s ciljem iz člena 2(a) (celostno 
gospodarjenje z morji) mora program: 

(a) spodbujati države članice ali regije k 
oblikovanju ali uvedbi celostnega 

(a) spodbujati države članice in regije EU 
k oblikovanju, uvedbi ali izvajanju 
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gospodarjenja z morji; celostnega gospodarjenja z morji; 

(b) spodbujati in krepiti dialog in 

sodelovanje z zainteresiranimi stranmi in 

med njimi o medsektorskih zadevah, 
povezanih s celostno pomorsko politiko; 

(b) spodbujati in krepiti dialog in 

sodelovanje ter usklajevanje z državami 
članicami, regijami EU, zainteresiranimi 
stranmi, državljani, organizacijami civilne 
družbe in socialnimi partnerji ter med 
njimi, ob hkratnem zagotavljanju popolne 
preglednosti; 

(c) lažje izkoriščati sinergije, izmenjevati 

informacije in najboljše prakse na 
področju pomorske politike, vključno z 
njenim oblikovanjem in procesi 
sprejemanja odločitev kot tudi sektorskimi 
politikami, ki vplivajo na regionalna 
morja in obalna območja; 

(c) lažje izkoriščati sinergije, izmenjevati 

informacije, metode, standarde in 
najboljše prakse; 

(d) spodbujati ustanovitev forumov in za 
medsektorsko sodelovanje, v katere bi bili 

vključeni interesi industrije, raziskovalnih 
skupnosti, regij, nacionalnih organov in 
nevladnih organizacij; 

(d) spodbujati forume in omrežja za 
medsektorsko sodelovanje, v katere bi bili 

vključeni predstavniki javnih, lokalnih in 
regionalnih nacionalnih organov, 
industrije, raziskovalnih skupnosti, 

socialnih partnerjev, organizacij civilne 
družbe in nevladnih organizacij;  

(e) pospeševati oblikovanje skupnih metod 
in pristopov. 

 

Obrazložitev 

Struktura ciljev bi morala omogočiti jasno dodelitev operativnih ciljev splošnemu cilju. 

Operativni cilji bi morali biti natančneje opredeljeni. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. V skladu s ciljem iz člena 2(aa) 
(strategije za morske bazene) mora 
program: 

 (a) podpirati oblikovanje in izvajanje 
celostnih strategij za vse evropske morske 
bazene ob upoštevanju posebnosti 
morskih in podmorskih bazenov ter 
veljavne makroregionalne strategije, in 
zlasti tistih strategij, v katerih je 
izmenjava informacij med državami že 
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preverjena ter v katerih obstajajo 
operativne mednacionalne strukture; 

 (b) spodbujati in krepiti dialog in 
sodelovanje z državami članicami, 
regijami, zainteresiranimi stranmi, 
državljani, organizacijami civilne družbe 
in socialnimi partnerji ter med njimi; 

 (c) lažje izkoriščati sinergije, izmenjevati 
informacije, metode, standarde in 
najboljše prakse. 

Obrazložitev 

Struktura ciljev bi morala omogočiti jasno dodelitev operativnih ciljev splošnemu cilju. 

Operativni cilji bi morali biti natančneje opredeljeni. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. V skladu s ciljem iz člena 2(b) je cilj 
programa oblikovati: 

2. V skladu s ciljem iz člena 2(b) 

(instrumenti) mora program: 

(a) skupno okolje za izmenjavo informacij 
na področju pomorstva EU, ki spodbuja 

medsektorske in čezmejne dejavnosti 

nadzora ter krepi varno uporabo morskega 

prostora, ob upoštevanju oblikovanja 

sektorskih politik nadzora, pri čemer se 
ustrezno prispeva k potrebnemu 
oblikovanju teh politik; 

(a) prispevati k razvoju skupnega okolja 
za izmenjavo informacij na področju 

pomorstva EU, ki spodbuja medsektorske 

in čezmejne dejavnosti nadzora ter krepi 

varno in okolju prijazno uporabo 
morskega prostora, ob upoštevanju 

oblikovanja sektorskih politik nadzora; 

(b) pomorsko prostorsko načrtovanje in 
celostno upravljanje obalnega pasu, pri 
čemer sta oba temeljni sredstvi za 
upravljanje na podlagi ekosistemskega 
pristopa, ter trajnostni razvoj morskih 
območij in obalnih regij; 

(b) lajšati sodelovanje držav članic na 
področju pomorskega prostorskega 
načrtovanja obalnega pasu ter razvoj 
povezav med kopnim in morjem, na 
primer v zvezi z razvojem poskusnih in 
drugih ukrepov, ki združujejo proizvodnjo 
vetrne energije ter ribogojstvo; 

(c) obsežno in javno dostopno 
visokokakovostno zbirko pomorskih 
podatkov in znanja, ki olajšuje izmenjavo, 

ponovno uporabo in razširjanje teh 

podatkov med različne skupine 

uporabnikov ter z uporabo spletnih orodij 

zagotavlja vizualizacijo pomorskih 

(c) prispevati k razvoju obsežne in javno 
dostopne visokokakovostne baze 
pomorskih podatkov in znanja, ki olajšuje 

izmenjavo, ponovno uporabo in razširjanje 

teh podatkov med različne skupine 

uporabnikov ter z uporabo spletnih orodij 

zagotavlja vizualizacijo pomorskih 
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informacij. informacij kadarkoli je to mogoče, z 
uporabo programov, ki so že razviti v ta 
namen. 

Obrazložitev 

Struktura ciljev bi morala omogočiti jasno dodelitev operativnih ciljev splošnemu cilju. 

Operativni cilji bi morali biti natančneje opredeljeni. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. V skladu s ciljem iz člena 2(d) (varstvo 
okolja in trajnostno izkoriščanje) mora 
program: 

 (a) prispevati k opredelitvi in razvijanju 
meja trajnostnih človekovih dejavnosti, ki 
vplivajo na morsko okolje; 

 (b) lajšati oblikovanje metod in 
standardov; 

 (c) lajšati usklajevanje med državami 
članicami in drugimi akterji pri uporabi 
ekosistemskega pristopa in 
previdnostnega načela; 

 (d) spodbujati ukrepe za blažitev posledic 
podnebnih sprememb na morsko, obalno 
in otoško okolje, s posebnim poudarkom 
na tistih območij, ki so v tem oziru najbolj 
občutljiva; 

 (e) izboljševati pogoje za morsko in 
obalno okolje ter preprečiti in zmanjšati 
onesnaženost, vključno z morskimi 
odpadki; 

 (f) prispevati k ohranitvi ekosistemov in 
biotske raznovrstnosti; 

 (g) spodbujati raziskave, ki naj ocenijo 
sedanje stanje v ogroženih ekosistemih, za 
oblikovanje podlage za načrtovanje na 
regionalni in nacionalni ravni ter za 
prepoznavanje zakonodajnih 
pomanjkljivosti v zvezi z nezakonitim, 
nereguliranim in neprijavljenim 
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ribolovom; 

Obrazložitev 

Struktura ciljev bi morala omogočiti jasno dodelitev operativnih ciljev splošnemu cilju. 

Operativni cilji bi morali biti natančneje opredeljeni. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 2 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. V skladu s ciljem iz člena 2(da) (rast, 
zaposlovanje in inovacije) program: 

 (a) spodbuja pobude za rast in 
zaposlovanje v pomorskem sektorju ter v 
obalnih in otoških regijah; 

 (b) podpira usposabljanje, izobraževanje 
in poklicne možnosti v pomorskih 
poklicih, kot je poklicno usposabljanje za 
vse, ki so odgovorni za morsko plovbo in 
ladje; 

 (c) podpira ukrepe za promocijo 
pomorskih poklicev in spodbujanje 
mobilnosti mladih v pomorskih sektorjih; 

 (d) spodbuja raziskave in razvoj ter okolju 
prijazne tehnologije, morske obnovljive 
vire energije,okolju prijazni ladijski 
promet ter pomorski prevoz na kratkih 
razdaljah; 

 (e) podpira ukrepe za razvoj in 
spodbujanje strategije za obalni, morski in 
otoški turizem; 

Obrazložitev 

Struktura ciljev bi morala omogočiti jasno dodelitev operativnih ciljev splošnemu cilju. 

Operativni cilji bi morali biti natančneje opredeljeni. 
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Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavka 3 in 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. V skladu s ciljem iz člena 2(e) in z 
namenom, da se dopolnijo sektorske 
politike, je cilj programa izboljšati in 
krepiti sodelovanje na področju 
medsektorskih ukrepov s: 

3. V skladu s ciljem iz člena 2(e) 

(mednarodna razsežnost) mora program: 

 (a) zagovarjati mednarodno gospodarjenje 
z morji in sodelovanje s tretjimi državami 
na podlagi vladavine prava s 
spodbujanjem svetovnega članstva v 
Konvenciji Združenih narodov o 
pomorskem mednarodnem pravu; 

 (aa) spodbujati sklenitev, ratifikacijo in 
izvajanje mednarodnih sporazumov. 

 (b) dopolnjevati sektorske politike z 
izboljšanim sodelovanjem, in sicer z 
izmenjavo najboljših praks ter po potrebi z 
izboljšanjem dialoga na mednarodni ravni 
na ustreznih forumih; 

 (c) okrepiti sodelovanje na področju 
medsektorskih ukrepov s: 

(a) tretjimi državami, tudi tistimi državami, 
ki mejijo na evropski morski bazen, 

– tretjimi državami, zlasti tistimi državami, 
ki mejijo na evropski morski bazen, 

(b) akterji v tretjih državah,  – kjer je to potrebno in primerno, drugimi 
akterji v tretjih državah, kot so regionalne 
agencije, raziskovalne ustanove, nevladne 
organizacije in podjetja,  

(c) mednarodnimi partnerji in 
organizacijami, zlasti v zvezi z 

mednarodnimi zavezami za obnovo 

ekosistemov in drugimi primernimi 

sporazumi. 

– mednarodnimi partnerji, organizacijami 

in akti, zlasti v zvezi z mednarodnimi 
zavezami za obnovo ekosistemov in 

drugimi primernimi sporazumi. 

4. Posebni cilji iz odstavka 3 se izvajajo v 
skladu s posebnimi cilji iz odstavkov 1 in 2 
ter instrumenti EU na področju 
sodelovanja, pri čemer se upoštevajo cilji 
nacionalnih in regionalnih razvojnih 

strategij. 

Ti operativni cilji se izvajajo v skladu z 
instrumenti EU na področju zunanjih 
odnosov in pristopa, pri čemer se 
upoštevajo cilji nacionalnih in regionalnih 

razvojnih strategij. Spodbuja se izvajanje 
tistih okoljskih standardov v tretjih 
državah, ki so vsaj enaki standardom, 
veljavnim v Uniji. 
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Obrazložitev 

Struktura ciljev bi morala omogočiti jasno dodelitev operativnih ciljev splošnemu cilju. 

Operativni cilji bi morali biti natančneje opredeljeni. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 4 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. V skladu s ciljem iz člena 2(eb) 
(prepoznavnost) mora program podpirati 
orodja za komunikacijo in razširjanje 
informacij, namenjenih javnosti in 
zasebnim interesnim skupinam, o 
celostnem pristopu k pomorskim zadevam. 

Obrazložitev 

Struktura ciljev bi morala omogočiti jasno dodelitev operativnih ciljev splošnemu cilju. 

Operativni cilji bi morali biti natančneje opredeljeni. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 4 c (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4c. Da bi se upoštevali dogodki, ki niso 
bili predvideni ob sprejemanju te uredbe, 
lahko Komisija ta člen spremeni z 
delegiranimi akti v skladu s členom 13 in 
ob upoštevanju pogojev iz členov 13a in 
13b. 

Obrazložitev 

Operativni cilji bi morali biti natančno opredeljeni, kljub temu pa je potrebno nekaj prožnosti. 

Zato je potrebna možnost, da se cilji spremenijo med obdobjem izvajanja. Ker so operativni 

cilji nebistvene določbe tega zakonodajnega akta, ki se splošno uporabljajo, je treba uporabiti 

člen 290 PDEU o delegiranih aktih. 
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Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 
Člen 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V okviru programa se lahko odobri 

finančna pomoč za ukrepe, ki so v skladu s 
cilji iz členov 2 in 3, na primer: 

V okviru programa se lahko odobri 

finančna pomoč za naslednje vrste 
ukrepov, ki so v skladu s cilji iz členov 2 in 
3: 

(a) študije in programi sodelovanja; (a) študije in programi sodelovanja na 
področju raziskav ter operativni programi 
sodelovanja, vključno s programi 
izobraževanja in poklicnega 
usposabljanja; 

(b) obveščanje javnosti in izmenjava 

najboljših praks, spodbujanje 

ozaveščenosti in s tem povezane 

komunikacijske dejavnosti in dejavnosti 

razširjanja informacij, vključno z 

oglaševalskimi kampanjami, prireditve ter 

vzpostavljanje in vzdrževanje spletišč; 

(b) obveščanje javnosti in izmenjava 

najboljših praks, spodbujanje 

ozaveščenosti in s tem povezane 

komunikacijske dejavnosti in dejavnosti 

razširjanja informacij, vključno z 

oglaševalskimi kampanjami, prireditve ter 

vzpostavljanje in vzdrževanje spletišč ter 
ustreznih družabnih omrežij in 
podatkovnih baz; 

(c) konference, seminarji, delavnice in 
forumi, namenjeni zainteresiranim 

stranem; 

(c) konference, seminarji, delavnice, 

forumi, namenjeni zainteresiranim stranem 
in dejavnosti usposabljanja za zadevne 
poklicne skupine; 

(d) zbiranje, spremljanje in vizualizacija 

znatne količine podatkov in najboljših 

praks ter podatkovna zbirka o regionalnih 
projektih, ki jih financira Unija, ter 

zagotavljanje dostopa le-teh javnosti, kjer 

je to primerno, tudi z ustanovitvijo 

sekretariata za opravljanje ene ali več teh 

nalog; 

(d) zbiranje, spremljanje in vizualizacija 

znatne količine podatkov in najboljših 

praks ter baz podatkov o regionalnih 
projektih, ki jih financira Unija, ter 

zagotavljanje dostopa le-teh javnosti, kjer 

je to primerno, tudi z ustanovitvijo 

sekretariata za opravljanje ene ali več teh 

nalog, ter prednostno obravnavanje tistih 
projektov, ki predvidevajo zbiranje in 
obdelavo podatkov v skladu z usklajenimi 
in enotnimi merili; 

(e) ukrepi v zvezi z medsektorskimi 

instrumenti, vključno s testnimi projekti. 

(e) ukrepi v zvezi z medsektorskimi 

instrumenti, vključno s testnimi projekti. 

Obrazložitev 

Treba je pripraviti izčrpen seznam vrst ukrepov. 
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Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 
Člen 6 – odstavek 1  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Finančna pomoč v okviru programa se 

lahko odobri fizičnim ali pravnim osebam 

zasebnega ali javnega prava, vključno z 
agencijami Evropske unije. 

1. Finančna pomoč iz Instrumenta je lahko 
dodeljena fizičnim ali pravnim osebam 

zasebnega ali javnega prava. . 

 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 
Člen 6 – odstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Program naj koristi državam članicam 
in njihovim zainteresiranim stranem. 

Obrazložitev 

V skladu s predlaganim glavnim ciljem (ki naj bi se vstavil v člen 1) je rast v Uniji prednostna 

naloga, vendar tretjih držav in zainteresiranih strani v tretjih državah ne bi smeli izključiti iz 

seznama možnih upravičencev.  

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 
Člen 6 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. V programu lahko sodelujejo tudi tretje 

države, zainteresirane strani iz tretjih držav 

ter mednarodne organizacije ali organi, ki 
si prizadevajo za dosego enega ali več 

splošnih in posebnih ciljev iz členov 2 in 3. 

2. V programu lahko sodelujejo tudi tretje 

države, zainteresirane strani iz tretjih 

držav, mednarodne organizacije, nevladne 
organizacije ali drugi organi, ki si 
prizadevajo za dosego enega ali več 

splošnih in operativnih ciljev iz členov 2 in 
3 v skladu s členom 2(e) in členom 3(3). 

Obrazložitev 

V skladu s predlaganim glavnim ciljem (ki naj bi se vstavil v člen 1) je rast v Uniji prednostna 

naloga, vendar tretjih držav in zainteresiranih strani v tretjih državah ne bi smeli izključiti iz 
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seznama možnih upravičencev.  

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 
Člen 6 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Upravičenost za sodelovanje v postopku 

se določi v ustreznih razpisih za zbiranje 

predlogov ali pozivih k oddaji ponudb. 

3. Upravičenost za sodelovanje v postopku 

se opredeli v delovnem programu in 
določi v ustreznih razpisih za zbiranje 

predlogov ali pozivih k oddaji ponudb. 

Obrazložitev 

Opredelitve upravičenosti so splošna pravila, ki dopolnjujejo ta zakonodajni akt, zato jih je 

treba določiti z delegiranimi akti. 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 
Člen 7 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Izvedbeni postopki Delovni programi 

1. Komisija izvaja program v skladu s 
finančno uredbo. 

 

2. Komisija za izvajanje programa v skladu 

s cilji iz členov 2 in 3 sprejme letne 
programe dela v skladu s postopkom iz 
člena 13(2). 

2. Komisija kot okvir za izvajanje 
programa v skladu s cilji iz členov 2 in 3 z 
delegiranimi akti v skladu s členom 13 in 
pod pogoji iz členov 13a in 13b sprejme za 
ustrezno obdobje enega ali več delovnih 
programov. 

3. V letnem programu dela so glede 
nepovratnih sredstev podrobno navedeni: 

3. V programih dela so glede nepovratnih 
sredstev podrobno navedeni: 

(a) prednostne naloge leta, cilji, ki naj bi se 
izpolnili, in predvideni rezultati s 

proračunskimi sredstvi, odobrenimi za 

proračunsko leto; 

(a) prednostne naloge obdobja, cilji, ki naj 
bi se izpolnili, in predvideni rezultati s 

proračunskimi sredstvi, odobrenimi za 

vsako proračunsko leto; 

(b) naslovi in vsebina ukrepov; (b) naslovi in vsebina ukrepov; 

(c) izvedbene podrobnosti; (c) izvedbene podrobnosti; 

(d) bistvena merila za izbor in odobritev, ki 

se uporabljajo za izbiro predlogov; 

(d) bistvena merila za izbor in odobritev, ki 

se uporabljajo za izbiro predlogov; 
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(e) po potrebi okoliščine, ki na podlagi 
ene od izjem, določenih v členu 168 
Uredbe Komisije (ES, Euratom) 
št. 2342/2002 upravičujejo, da se 
nepovratna sredstva odobrijo brez razpisa 
za zbiranje predlogov; 

 

(f) najvišji proračun in največja možna 

stopnja sofinanciranja ukrepa; kadar je 

predvidenih več stopenj, merila za uporabo 

vsake stopnje; 

(f) najvišji proračun in največja možna 

stopnja sofinanciranja ukrepa; kadar je 

predvidenih več stopenj, merila za uporabo 

vsake stopnje; 

(g) časovni razpored razpisov za zbiranje 

predlogov. 

(g) časovni razpored razpisov za zbiranje 

predlogov. 

4. V letnem programu dela so glede 
pogodb za izvedbo javnih naročil podrobno 

navedeni: 

4. V delovnih programih so glede pogodb 
za izvedbo javnih naročil podrobno 

navedeni: 

(a) naslovi in vsebina ukrepov; (a) naslovi in vsebina ukrepov; 

(b) najvišji znesek za ukrep; (b) najvišji znesek za ukrep; 

(c) namen ukrepov; (c) namen ukrepov; 

(d) izvedbene podrobnosti; (d) izvedbene podrobnosti; 

(e) okvirno časovno obdobje za začetek 

postopkov za dodelitev javnih naročil. 

(e) okvirno časovno obdobje za začetek 

postopkov za dodelitev javnih naročil. 

5. Dejavnosti iz člena 9 niso zajete v 

letnem programu dela. 
5. Dejavnosti iz člena 9 niso zajete v 

programih dela. 

Obrazložitev 

Našteti elementi so splošna pravila, ki dopolnjujejo ta zakonodajni akt, zato jih je treba določiti 

z delegiranimi akti. Ker ta program traja zgolj 2,5 let, se Komisija ne bi smela omejiti na letno 

načrtovanje, če so ustreznejša drugačna programska obdobja. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 
Člen 8 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Proračunska sredstva za izvajanje 

programa se vključijo v letna odobrena 

sredstva splošnega proračuna Evropske 

unije. Razpoložljiva letna proračunska 

sredstva odobri proračunski organ v mejah 

finančnega okvira. 

2. Proračunska sredstva za izvajanje 

programa se vključijo v letna odobrena 

sredstva splošnega proračuna Evropske 

unije. Razpoložljiva letna proračunska 

sredstva in ustrezno nomenklaturo odobri 
proračunski organ v mejah veljavnega 
finančnega okvira, ne da bi s tem ogrozil 
izvajanje sedanjih programov in 
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dejavnosti, in se tako izogne 
prerazporeditvi znotraj ustreznega 
razdelka v veljavnem finančnem okviru. 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Proračunska sredstva, dodeljena 
programu, se financirajo iz razpoložljive 
razlike do zgornje meje iz razdelka 2 
večletnega finančnega okvira za obdobje 
2007–2013 brez poseganja v odločitev 
proračunskega organa. 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 
Člen 8 a (novo)  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 8a 

 Področja za financiranje posameznih 
ciljev 

 Finančna sredstva iz člena 8 se z 
delegiranimi akti v skladu s členom 13 ter 
ob upoštevanju pogojev iz členov 13a in 
13b namenijo za naslednja področja: 

 (a) celostno gospodarjenje z morji ter z 
morskimi bazeni povezane dejavnosti;  

 (b) orodja za oblikovanje celostne 
pomorske politike; 

 (c) spodbujanje mednarodne razsežnosti 
celostne pomorske politike in 
prepoznavnosti pomorske Evrope; 

 (d) opredelitev trajnostnih meja 
pomorskih dejavnosti z okvirno direktivo o 
morski strategiji ter trajnostno 
gospodarsko rast, zaposlovanje in 
inovacije; 
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Predlog uredbe 
Člen 10 – odstavek 6 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Komisija stori tudi vse potrebno, da 
preveri, ali se financirani ukrepi izvajajo 

ustrezno ter v skladu z določbami te uredbe 

in finančne uredbe. 

6. Komisija preveri, ali se financirani 

ukrepi izvajajo ustrezno ter ali so skladni z 
ukrepi drugih sektorskih politik in 
instrumenti ter v skladu z določbami te 
uredbe in finančne uredbe 
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Predlog uredbe 
Člen 12 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ocenjevanje Poročanje, ocenjevanje in podaljšanje 

 Evropski parlament in Svet je treba redno 
in sproti obveščati o delu Komisije. 

Komisija predloži Evropskemu parlamentu 

in Svetu poročilo o naknadnem 

ocenjevanju najpozneje do 

31. decembra 2014. 

Komisija predloži Evropskemu parlamentu 

in Svetu:  

 (a) poročilo o napredku najpozneje do 31. 
decembra 2012. Poročilo o napredku 
vključuje oceno učinka programa na 
druge politike Unije. 

 (b) poročilo o naknadnem ocenjevanju 
najpozneje do 31. decembra 2014. 

 Komisija po potrebi poda zakonodajni 
predlog za podaljšanje programa z 
ustreznim finančnim okvirjem po letu 
2013. 

Obrazložitev 

Poročanje je najpomembnejši del odgovornega izvajanja in ga je treba okrepiti. Pred 

morebitnim zakonodajnim predlogom za naslednji program celostne pomorske politike je 

potrebno poročilo o napredku. 
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Predlog uredbe 
Člen 13 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Svetovalni odbor Izvajanje pooblastila 

1. Komisiji pri pripravi letnih programov 
dela iz člena 7(2) pomaga svetovalni 
odbor. 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 3(4c) ter člena 7 in člena 8a 
se prenese na Komisijo za obdobje iz člena 
8(1). 

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 3 in 7 
Sklepa 1999/468/ES, pri čemer se 
upoštevajo določbe člena 8 Sklepa. 

2. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o njem sočasno obvesti 
Evropski parlament in Svet. 

 3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se dodeli Komisiji pod pogoji, 
določenimi v členih 13a in 13b. 

Obrazložitev 

V zakonodajnih aktih morajo biti izrecno opredeljeni pogoji, ki se uporabljajo za prenos 

pooblastila. 
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Predlog uredbe 
Člen 13 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 13a 

Preklic prenosa 

 1. Evropski parlament ali Svet lahko 
kadar koli prekličeta prenos pooblastil iz 
členov 3(4b) in 7(2). 

 2. Institucija, ki je začela notranji 
postopek o morebitnem preklicu 
pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti 
drugo institucijo in Komisijo v razumnem 
roku pred sprejetjem končne odločitve ter 
pri tem navede pooblastila, ki bi se lahko 
preklicala, in možne razloge za preklic. 

 3. S sklepom o preklicu pooblastil 
prenehajo veljati pooblastila, navedena v 
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tem sklepu. Sklep začne veljati takoj ali na 
dan, ki je v naveden v sklepu. Sklep ne 
vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov. Odločitev se objavi v 
Uradnem listu Evropske unije. 

Obrazložitev 

V zakonodajnih aktih morajo biti izrecno opredeljeni pogoji, ki se uporabljajo za prenos 

pooblastila. 
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Predlog uredbe 
Člen 13 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 13b 

Nasprotovanje delegiranim aktom 

 1. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotuje delegiranemu aktu v dveh 
mesecih od datuma uradnega obvestila. 
Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se navedeni rok podaljša za dva 
meseca. 

 2. Če do izteka obdobja iz odstavka 1 
delegiranemu aktu ne nasprotuje niti 
Evropski parlament niti Svet, se ta objavi 
v Uradnem listu Evropske unije in začne 
veljati z dnem, navedenim v delegiranem 
aktu. Delegirani akt se lahko objavi v 
Uradnem listu Evropske unije in začne 
veljati pred iztekom navedenega roka, če 
sta Evropski parlament in Svet Komisijo 
obvestila, da ne nameravata vložiti 
ugovora. 

 3. Če Evropski parlament ali Svet 
ugovarjata sprejetemu delegiranemu aktu 
v roku iz odstavka 1, ta akt ne začne 
veljati. Institucija, ki nasprotuje, navede 
razloge za nasprotovanje delegiranemu 
aktu. 

Obrazložitev 

V zakonodajnih aktih morajo biti izrecno opredeljeni pogoji, ki se uporabljajo za prenos 
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pooblastila. 

 

 

 

 


