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PR_COD_1amCom

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 spremembi Uredbe (EU) 2019/833 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o določitvi ukrepov za ohranjanje 
in izvrševanje, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo 
severozahodnega Atlantika
(COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2020)0215),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0157/2020),

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

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A9-0000/2020),

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

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.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Od sprejetja Uredbe (EU) 2019/833 
Evropskega parlamenta in Sveta2 je 
Organizacija za ribištvo severozahodnega 
Atlantika (NAFO) na 41. letnem zasedanju 
sprejela več pravno zavezujočih odločitev 
za ohranjanje ribolovnih virov v okviru 
svojih pristojnosti.

(1) Od sprejetja Uredbe (EU) 2019/833 
Evropskega parlamenta in Sveta2 je 
Organizacija za ribištvo severozahodnega 
Atlantika (NAFO) na 41. in 42. letnem 
zasedanju leta 2019 in 2020 sprejela več 
pravno zavezujočih odločitev za ohranjanje 
ribolovnih virov v okviru svojih 
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pristojnosti.

__________________ __________________
2 Uredba (EU) 2019/833 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o 
določitvi ukrepov za ohranjanje in 
izvrševanje, ki se uporabljajo na upravnem 
območju Organizacije za ribištvo 
severozahodnega Atlantika, spremembi 
Uredbe (EU) 2016/1627 ter razveljavitvi 
uredb Sveta (ES) št. 2115/2005 in (ES) št. 
1386/2007 (UL L 141, 28.5.2019, str. 1).

2 Uredba (EU) 2019/833 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o 
določitvi ukrepov za ohranjanje in 
izvrševanje, ki se uporabljajo na upravnem 
območju Organizacije za ribištvo 
severozahodnega Atlantika, spremembi 
Uredbe (EU) 2016/1627 ter razveljavitvi 
uredb Sveta (ES) št. 2115/2005 in (ES) št. 
1386/2007 (UL L 141, 28.5.2019, str. 1).

Or. en

Obrazložitev

Vključiti je treba sklic na zasedanje leta 2020, saj poročevalka nekatere sprejete sklepe vnaša 
v predloge sprememb.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Navedene odločitve so naslovljene 
na pogodbenice NAFO, vendar vsebujejo 
tudi obveznosti za upravljavce. Ukrepi 
NAFO za ohranjanje in izvrševanje so od 
začetka veljavnosti 2. decembra 2019 
zavezujoči za vse pogodbenice NAFO. Kar 
zadeva Unijo, jih je treba vključiti v pravo 
Unije, če še niso določeni v njem.

(2) Navedene odločitve so naslovljene 
na pogodbenice NAFO, vendar vsebujejo 
tudi obveznosti za upravljavce. Veljati so 
začeli novi ukrepi NAFO za ohranjanje in 
izvrševanje, ki so zavezujoči za vse 
pogodbenice NAFO. Kar zadeva Unijo, jih 
je treba vključiti v pravo Unije, če še niso 
določeni v njem.

Or. en

Obrazložitev

Spremeniti je treba sklic na začetek veljavnosti dveh različnih ukrepov za ohranjanje in 
izvrševanje, tj. leta 2019 in leta 2020, s katerimi so se uvedle spremembe, ki so zavezujoče za 
vse pogodbenice NAFO in so zdaj vključene v pravo Unije.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Uredba (EU) 2019/833
Člen 3 – točka 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) „spletišče za spremljanje, nadzor in 
sledenje“ pomeni spletišče NAFO za 
spremljanje, nadzor in sledenje, ki vsebuje 
informacije, pomembne za inšpekcijske 
preglede na morju in v pristanišču. 
Postopek za odobritev dostopa do tega 
spletišča posameznikom v pogodbenicah je 
določen v Prilogi II.XX k ukrepom za 
ohranjanje in izvrševanje iz točke 45 
Priloge k tej uredbi.“;

(31) „spletišče za spremljanje, nadzor in 
sledenje“ pomeni spletišče NAFO za 
spremljanje, nadzor in sledenje, ki vsebuje 
informacije, pomembne za inšpekcijske 
preglede na morju in v pristanišču. 
Postopek za odobritev dostopa do tega 
spletišča posameznikom v pogodbenicah je 
določen v Prilogi II.H k ukrepom za 
ohranjanje in izvrševanje iz točke 45 
Priloge k tej uredbi.“;

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na prilogo k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje ni pravilno.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b a (novo)
Uredba (EU) 2019/833
Člen 6 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) V členu 6(1) se vstavi naslednja 
točka:
„(fa) zapre usmerjeni ribolov trske v 
sektorju 3M med 24.00 po UTC 31. 
decembra 2020 in 24.00 po UTC 31. 
marca 2021;“

Or. en

Obrazložitev

Sklep, sprejet na zasedanju NAFO leta 2020, ki ga je treba vključiti v pravo Unije.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (EU) 2019/833
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 9a
Trska v sektorju 3M
1. Za plovila z več kot 1250 kg ulova 
trske iz sektorja 3M na krovu se 
uporabljajo naslednji nadzorni ukrepi:
(a) plovila iztovarjajo ali pretovarjajo 
ulov trske iz sektorja 3M samo v 
pristaniščih, določenih v skladu s členom 
39;
(b) plovilo ali njegov predstavnik v 
njegovem imenu vsaj 48 ur pred 
predvidenim prihodom v pristanišče 
pristojnemu pristaniškemu organu 
sporoči predvideni čas prihoda, ocenjeno 
količino trske iz sektorja 3M na krovu in 
informacije o sektorju oziroma sektorjih, 
kjer je bil opravljen kateri koli drug ulov 
trske na krovu;
(c) vsaka država članica v svojih 
pristaniščih pregleda vsak iztovorjeni ali 
pretovorjeni ulov trske iz sektorja 3M in 
pripravi poročilo o inšpekcijskem 
pregledu v obliki, predpisani v Prilogi 
IV.C k ukrepom za ohranjanje in 
izvrševanje iz točke 9 Priloge k tej uredbi, 
ter ga v 12 delovnih dneh od datuma 
končanega inšpekcijskega pregleda pošlje 
Komisiji in v vednost agenciji EFCA. V 
poročilu se opredelijo in navedejo 
podrobnosti o vsaki kršitvi te uredbe, 
odkriti med inšpekcijskim pregledom v 
pristanišču. Poročilo vključuje vse 
relevantne informacije, ki so na voljo v 
zvezi s kršitvami, odkritimi na morju med 
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trenutnim potovanjem ribiškega plovila, ki 
se pregleduje.
2. Vsaka država članica pregleda 
plovila z manj kot 1250 kg ulova trske iz 
sektorja 3M na krovu na podlagi 
obvladovanja tveganja.
3. Komisija ali organ, ki ga ta 
imenuje, poskrbi, da se informacije iz 
odstavka 1(c) brez odlašanja posredujejo 
izvršnemu sekretarju NAFO za objavo na 
spletišču za spremljanje, nadzor in 
sledenje.“;

Or. en

Obrazložitev

Sklep, sprejet na zasedanju NAFO leta 2020, ki ga je treba vključiti v pravo Unije.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a – točka i
Uredba (EU) 2019/833
Člen 10 – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) vsaka država članica Komisiji 
sporoči ime vsakega pristanišča, ki ga je za 
to določila, Komisija pa ga posreduje 
izvršnemu sekretarju NEAFC. Vse 
naknadne spremembe seznama, ki bodo 
nadomestile prejšnjega, se pošljejo 
najpozneje 20 dni pred začetkom 
učinkovanja sprememb.“;

(c) vsaka država članica Komisiji 
sporoči ime vsakega pristanišča, ki ga je za 
to določila, Komisija pa ga posreduje 
izvršnemu sekretarju NAFO. Vse 
naknadne spremembe seznama, ki bodo 
nadomestile prejšnjega, se pošljejo 
najpozneje 20 dni pred začetkom 
učinkovanja sprememb.“;

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na NEAFC ni pravilno, pravilno je sklicevanje na NAFO.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 a (novo)
Uredba (EU) 2019/833
Člen 14 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) V členu 14 se vstavi naslednji 
odstavek:
„3a. Plovila z vlečno mrežo, ki izvajajo 
usmerjeni ribolov trske v sektorju 3M, 
uporabljajo izločevalno rešetko za 
zmanjšanje ulova manjših posameznih 
trsk z najmanj 55 mm razdalje med 
prečkami. Izločevalna rešetka se namesti 
v zgornjo bočno ploskev vlečne mreže 
pred vrečo.“

Or. en

Obrazložitev

Sklep, sprejet na zasedanju NAFO leta 2020, ki ga je treba vključiti v pravo Unije.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 b (novo)
Uredba (EU) 2019/833
Člen 18 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(7b) V členu 18 se odstavek 1 
nadomesti z naslednjim:

1. Do 31. decembra 2020 nobeno 
plovilo ne izvaja dejavnosti pridnenega 
ribolova na nobenem od območij, 
ponazorjenih na sliki 3 ukrepov za 
ohranjanje in izvrševanje iz točke 14 
Priloge k tej uredbi ter opredeljenih s 
povezavo koordinat, določenih v 
preglednici 5 ukrepov za ohranjanje in 
izvrševanje iz točke 15 Priloge k tej uredbi, 
po številčnem zaporedju in nazaj do 

„1. Do 31. decembra 2021 nobeno 
plovilo ne izvaja dejavnosti pridnenega 
ribolova na nobenem od območij, 
ponazorjenih na sliki 3 ukrepov za 
ohranjanje in izvrševanje iz točke 14 
Priloge k tej uredbi ter opredeljenih s 
povezavo koordinat, določenih v 
preglednici 5 ukrepov za ohranjanje in 
izvrševanje iz točke 15 Priloge k tej uredbi, 
po številčnem zaporedju in nazaj do 
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koordinate 1. koordinate 1.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

Obrazložitev

Sklep, sprejet na zasedanju NAFO leta 2020, ki ga je treba vključiti v pravo Unije.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 c (novo)
Uredba (EU) 2019/833
Člen 18 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(7c) V členu 18 se odstavek 2 
nadomesti z naslednjim:

2. Do 31. decembra 2020 nobeno 
plovilo ne izvaja dejavnosti pridnenega 
ribolova na območju sektorja 3O, 
ponazorjenem na sliki 4 ukrepov za 
ohranjanje in izvrševanje iz točke 16 
Priloge k tej uredbi ter opredeljenem s 
povezavo koordinat, določenih v 
preglednici 6 ukrepov za ohranjanje in 
izvrševanje iz točke 17 Priloge k tej uredbi, 
po številčnem zaporedju in nazaj do 
koordinate 1.

„2. Do 31. decembra 2021 nobeno 
plovilo ne izvaja dejavnosti pridnenega 
ribolova na območju sektorja 3O, 
ponazorjenem na sliki 4 ukrepov za 
ohranjanje in izvrševanje iz točke 16 
Priloge k tej uredbi ter opredeljenem s 
povezavo koordinat, določenih v 
preglednici 6 ukrepov za ohranjanje in 
izvrševanje iz točke 17 Priloge k tej uredbi, 
po številčnem zaporedju in nazaj do 
koordinate 1.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

Obrazložitev

Sklep, sprejet na zasedanju NAFO leta 2020, ki ga je treba vključiti v pravo Unije.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 d (novo)
Uredba (EU) 2019/833
Člen 18 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(7d) V členu 18 se odstavek 3 
nadomesti z naslednjim:

3. Do 31. decembra 2020 nobeno 
plovilo ne izvaja dejavnosti pridnenega 
ribolova na območjih 1–13, ponazorjenih 
na sliki 5 ukrepov za ohranjanje in 
izvrševanje iz točke 18 Priloge k tej uredbi 
ter opredeljenih s povezavo koordinat, 
določenih v preglednici 7 ukrepov za 
ohranjanje in izvrševanje iz točke 19 
Priloge k tej uredbi, po številčnem 
zaporedju in nazaj do koordinate 1.

„3. Do 31. decembra 2021 nobeno 
plovilo ne izvaja dejavnosti pridnenega 
ribolova na območjih 1–13, ponazorjenih 
na sliki 5 ukrepov za ohranjanje in 
izvrševanje iz točke 18 Priloge k tej uredbi 
ter opredeljenih s povezavo koordinat, 
določenih v preglednici 7 ukrepov za 
ohranjanje in izvrševanje iz točke 19 
Priloge k tej uredbi, po številčnem 
zaporedju in nazaj do koordinate 1.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

Obrazložitev

Sklep, sprejet na zasedanju NAFO leta 2020, ki ga je treba vključiti v pravo Unije.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka c – točka ii
Uredba (EU) 2019/833
Člen 25 – odstavek 6 – pododstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

„Ulov se sporoči na ravni vrste na podlagi 
ustrezne kode alfa-3 iz Priloge I.C k 
ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz 
točke 11 Priloge k tej uredbi ali, če je 
Priloga I.C ne vsebuje, s seznama vrst za 
ribiško statistiko FAO (Aquatic Sciences 
and Fisheries Information System List of 

„Ulov se sporoči na ravni vrste na podlagi 
ustrezne kode alfa-3 iz Priloge I.C k 
ukrepom za ohranjanje in izvrševanje iz 
točke 11 Priloge k tej uredbi ali, če je 
Priloga I.C k ukrepom za ohranjanje in 
izvrševanje ne vsebuje, se uporabi seznam 
vrst za ribiško statistiko FAO (Aquatic 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
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Species for Fishery Statistics). Evidentira 
se tudi ocenjena teža ulovljenih morskih 
psov po izvlekih ali namestitvah.“;

Sciences and Fisheries Information System 
List of Species for Fishery Statistics). 
Evidentira se tudi ocenjena teža ulovljenih 
morskih psov po izvlekih ali namestitvah.“;

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s sklicevanji na priloge k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka b
Uredba (EU) 2019/833
Člen 35 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) ribolov na zaprtem območju v 
nasprotju s členom 9(5) in členom 18;“;

(e) ribolov na zaprtem območju v 
nasprotju s členom 9(5) ali členom 18;“;

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti z ukrepi za ohranjanje in izvrševanje za leto 2020.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka b a (novo)
Uredba (EU) 2019/833
Člen 35 – odstavek 1 – točka g

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(ba) V členu 35(1) se točka (g) 
nadomesti z naslednjim:

(g) uporaba neodobrene velikosti 
mrežnega očesa v nasprotju s členom 13;

„(g) uporaba neodobrene velikosti 
mrežnega očesa ali rešetke v nasprotju s 
členom 13 ali členom 14;“

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s sklepi, sprejetimi na zasedanju NAFO leta 2020.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka c
Uredba (EU) 2019/833
Člen 35 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) nepošiljanje sporočil o ulovu v 
nasprotju s členom 12(1) in členom 25;“;

(k) nepošiljanje sporočil o ulovu v 
nasprotju s členom 12(1) ali členom 25;

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti z ukrepi za ohranjanje in izvrševanje za leto 2020.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 19
Uredba (EU) 2019/833
Člen 50 – odstavek 2 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) tehničnimi specifikacijami za 
izločevalne mreže, rešetke in zatične verige 
pri ribolovu severne kozice iz člena 14(2);

(j) tehničnimi specifikacijami za 
izločevalne mreže, rešetke in zatične verige 
pri ribolovu severne kozice iz člena 14(2) 
ter tehničnimi specifikacijami za 
izločevalne rešetke ali dodatke iz člena 
14(3) in 14(3a);

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s sklepi, sprejetimi na zasedanju NAFO leta 2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 19
Uredba (EU) 2019/833
Člen 50 – odstavek 2 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) območnimi omejitvami dejavnosti 
pridnenega ribolova iz člena 18.“;

(k) območnimi omejitvami ali 
omejitvami glede obdobja za dejavnosti 
pridnenega ribolova iz člena 18.“;

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s sklepi, sprejetimi na zasedanju NAFO leta 2020.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 20 – točka b
Uredba (EU) 2019/833
Priloga – točka 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Priloga II.XX k ukrepom za 
ohranjanje in izvrševanje iz točke 31 člena 
3.“.

(45) Priloga II.H k ukrepom za 
ohranjanje in izvrševanje iz točke 31 člena 
3.“.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na prilogo k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje ni pravilno.
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OBRAZLOŽITEV

(1) Vsebina predloga

Komisija je 20. maja 2020 vložila predlog za spremembo Uredbe (EU) 2019/833, katerega 
cilj je, da se v pravo EU prenesejo ukrepi za ohranjanje in izvrševanje, ki jih je sprejela 
Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika (v nadaljnjem besedilu: NAFO), katere 
pogodbenica je od leta 1979 Evropska unija. Namen predloga je, da se v pravo Unije 
prenesejo predlogi za spremembe ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, ki jih je sprejela 
NAFO na svojem letnem zasedanju leta 2019. Vključuje tudi redakcijske izboljšave NAFO in 
besedilo prilagaja pravnemu okviru EU. 

NAFO je regionalna organizacija za upravljanje ribištva in je odgovorna za upravljanje 
ribolovnih virov v severozahodnem Atlantiku. Ukrepi NAFO za ohranjanje in upravljanje se 
uporabljajo izključno na območju upravljanja NAFO na odprtem morju. V skladu s pogoji 
konvencije NAFO je za sprejetje ukrepov za ohranjanje in izvrševanje odgovorna njena 
komisija, ustanovni organ, katerega članice so vse pogodbenice.  

Slednja tudi določa, da so ukrepi za ohranjanje, ki jih sprejme komisija, zavezujoči ter da jih 
morajo pogodbenice izvajati. Komisija NAFO na letnih zasedanjih sprejme nove ukrepe v 
obliki sklepov, o katerih izvršni sekretar naknadno uradno obvesti pogodbenice. Člen 3(5) 
Pogodbe o Evropski uniji določa, da Evropska unija dosledno spoštuje mednarodno pravo. To 
vključuje ravnanje, skladno z ukrepi NAFO za ohranjanje in izvrševanje. 

S tem predlogom se prenesejo ukrepi, ki jih je NAFO sprejela leta 2019 in so začeli veljati 
2. decembra ter se od takrat naprej uporabljajo.

(2) Stališče poročevalke

Poročevalka pozdravlja predlog spremembe uredbe, ki posodablja zakonodajo EU s prenosom 
novih ukrepov NAFO za ohranjanje in izvrševanje. 

Poudarja, da je kljub zmanjšanju števila plovil EU v letu 2020, ki imajo dovoljenje za ribolov 
v upravnem območju NAFO, na samo 47, obseg ulova vseeno velik glede na velikost flote. Po 
podatkih na spletnem mestu NAFO so v letu 2019 na tem območju lovila plovila petih držav 
članic, skupni ulov EU pa je znašal 51 076 ton. Portugalska in španska plovila so ulovila 
80 % celotnega ulova EU, in sicer 44,5 % (22 735 ton) portugalska in 35,5 % (18 151 ton) 
španska.

Zaradi izrazite občutljivost nekaterih ciljnih vrst, zlasti tistih z dolgim življenjskim ciklom, je 
bistveno zagotoviti skladnost z najboljšimi ohranitvenimi ukrepi za ribolov v teh vodah. Zato 
je treba uvesti standarde za ohranjanje in izvrševanje, da se zaščiti grenlandski morski pes, ki 
ima najdaljšo znano življenjsko dobo med vsemi vrstami vretenčarjev.  

Zagotoviti je treba, da vse ribiške flote Unije izvajajo skupno ribiško politiko, ne glede na 
njihovo geografsko območje delovanja, predvsem pa, da se čim bolj zmanjša vpliv 
izkoriščanja virov na habitate, druge vire in druge vrste. Poročevalka opozarja, da ribolovne 
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dejavnosti na območju konvencije vključujejo uporabo vlečnega orodja, kar lahko poškoduje 
morsko dno in habitate. Zato poziva Komisijo, naj na zasedanjih NAFO izrazi svoje mnenje 
in zlasti zagotovi, da bodo ukrepi za ohranjanje in upravljanje, ki jih je sprejela NAFO, v 
skladu z ambicioznimi cilji skupne ribiške politike. 

Ker je temeljnega pomena hitrost, s katero se spremembe ukrepov za ohranjanje in 
izvrševanje prenašajo v zakonodajo Unije, je poročevalka vložila številne predloge 
sprememb, ki neposredno izhajajo iz sklepov 42. letnega zasedanja NAFO septembra 2020. V 
zvezi s tem poudarja, da je treba vključiti določbe o ustavitvi ulova trske iz razdelka 3M med 
1. januarjem in 31. marcem 2021 ter uvesti posebne tehnične in nadzorne ukrepe za ulov trske 
v tem razdelku za preostanek leta. Zato poziva, naj se ti pomembni ukrepi nemudoma 
prenesejo in izvajajo, s čimer bi se izognili potrebi po nadaljnjih spremembah uredbe, da bi 
ukrepi za ohranjanje in izvrševanje, sprejeti leta 2020, postali del prava Unije.


