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PR_COD_1app

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. 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 določitvi upravljalnih, 
ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju Konvencije o krepitvi 
Medameriške komisije za tropske tune, in spremembi Uredbe Sveta (EU) št. 520/2007 
(COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2020)0308),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0203/2020),

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

– ob upoštevanju člena 59 in člena 52(1) Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A9-0231/2020),

1. sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

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

Namen in vsebina predloga

Namen predloga je prenos nadzornih, ohranitvenih in upravljalnih ukrepov, ki jih je sprejela 
Medameriška komisija za tropske tune (v nadaljnjem besedilu: IATTC).

Ta predlog spremembe Uredbe Sveta (ES) št. 520/2007 določa upravljalne, ohranitvene in 
nadzorne ukrepe v zvezi z ribolovom na območju IATTC ter za staleže tuna in tunu podobnih 
vrst, drugih vrst rib, ki jih ulovijo plovila, ki lovijo tuna ter tunom podobne vrste in vrste, ki 
spadajo v isti ekosistem. Uredba se uporablja za plovila EU, ki lovijo na območju Konvencije 
IATTC.

Opozoriti je treba, da ima EU v povprečju tri plovila z zaporno plavarico in trideset plovil s 
parangali, ki lovijo na območju Konvencije IATTC, glavna staleža, ki ju lovi flota EU, pa sta 
tropski tun in mečarica.

Določbe nekaterih resolucij IATTC so bile nazadnje prenesene v okviru naslova IV Uredbe 
Sveta (ES) št. 520/2007 z dne 7. maja 2007 o nekaterih tehničnih ukrepih za ohranitev 
nekaterih staležev izrazito selivskih vrst. Namen tega predloga je upoštevati spremembe, do 
katerih je prišlo od sprejetja te uredbe, vendar še niso vključene v zakonodajo EU. Člen 3(5) 
Pogodbe o Evropski uniji določa, da mora EU strogo upoštevati mednarodno pravo, kar 
vključuje skladnost z resolucijami IATTC.

Predlagana uredba:

– vsebuje določbe o vsebini, področju uporabe in cilju predloga ter opredelitve (poglavje I);

– v njej se obravnavajo ohranitveni in upravljalni ukrepi, vključno z določbami v zvezi s 
plovili z zapornimi plavaricami za ribolov tropskih tunov, prepovedjo ribolova v bližini 
oceanografskih boj, določbami o ribolovu v bližini naprav za zbiranje rib, njihovo 
namestitvijo in konstrukcijo ter sklopom pravil za pretovarjanje v pristanišču (poglavje II);

– določa ukrepe za zaščito nekaterih morskih vrst na območju, ki ga vključuje Konvencija 
IATTC, kot so oceanski dolgoplavuti morski pes, svilnati morski pes, kladvenice in raže iz 
družine Mobulidae. Ti ukrepi vključujejo naloge, povezane z zagotavljanjem in objavo 
podatkov, ter ukrepe, povezane z zaščito morskih želv in morskih ptic (poglavje III);

– vsebuje določbe o programu opazovanja IATTC (poglavje IV);

– določa zahteve za plovila, vključno s tistimi, ki se nanašajo na regionalni register plovil 
IATTC, naloge v zvezi s poročanjem in protokol za zapečatenje bazenov (poglavje V);

– vsebuje informacije o nalogah v zvezi s poročanjem, povezane s podatkovnim statističnim 
programom, in zahteve za program dokumentov za veleoke tune (poglavje VI);

– omogoča prenos pooblastil na Komisijo, da bi poskrbela za spremembe ukrepov, za katere 
se pričakuje, da bodo pogoste, in da bi se ribiškim plovilom Unije zagotovili enaki pogoji kot 
plovilom drugih pogodbenic IATTC (poglavje VII).

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2006/0030(CNS)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2006/0030(CNS)&l=en
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Stališče poročevalca

Poročevalec je seznanjen s predlogom Komisije in predlaga sprejetje zakonodajnega predloga 
brez sprememb v skladu s členom 52(1) Poslovnika Evropskega parlamenta.
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POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
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