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II
(Nezakonodajni akti)

UREDBE
UREDBA KOMISIJE (EU) št. 220/2010
z dne 16. marca 2010
o sprejetju programa priložnostnih modulov, ki zajemajo leta 2013 do 2015, za vzorčno raziskavo
delovne sile, predvideno z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98
(Besedilo velja za EGP)

ter bo predvsem omogočal neposredno povezavo poda
tkov o nezgodah in poklicnih boleznih s položajem oseb
na trgu dela ter pridobitev informacij o nastajajočih
tveganjih (npr. zdravstvene težave, povezane z delom,
ki v nacionalni zakonodaji niso priznane kot poklicne
bolezni).

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 z dne 9. marca
1998 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skup
nosti (1) in zlasti člena 4(2) Uredbe,

(4)

Evropska strategija zaposlovanja v celoti odraža potrebo
po upoštevanju zaposlovanja kot vzroka za priseljevanje,
zlasti potrebo po izboljšanju položaja migrantov na trgu
dela. Smernice za zaposlovanje, sprejete z Odločbo Sveta
2008/618/ES (3), ki so sestavni del „Svežnja integriranih
smernic“, oblikovanega za spodbujanje rasti in delovnih
mest v Evropi kot del prenovljene lizbonske strategije,
zahtevajo, da se posebna pozornost nameni znatnemu
znižanju zaposlitvenih vrzeli za težje zaposljive osebe,
vključno z vrzeljo med državljani tretjih držav in državljani EU. Izrecno navajajo, da sta boj proti diskriminaciji
in vključevanje priseljencev ključna in zahtevajo ustrezno
upravljanje ekonomskih migracij za izboljšanje usklaje
vanja potreb trga delovne sile. Ustrezni podatki za
spremljanje teh vprašanj so izjemno pomembni, zlasti
glede na to, da bo potreba po delavcih migrantih zaradi
staranja delovne sile EU in predvidenega pomanjkanja
sposobnosti v prihodnjih letih še naraščala.

(5)

V kontekstu razprave o prožni varnosti in izražene
potrebe po večji prilagodljivosti podjetij in delavcev v
Evropi, ključnem vprašanju iz Evropske strategije zapo
slovanja in smernic za zaposlovanje, je treba pridobiti
podatke iz široke evropske raziskave o obsegu uporabe
različnih oblik novih načinov organizacije dela, ureditev
delovnega časa in izkušenj delavcev z njimi.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za
evropski statistični sistem –

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 577/98 je treba opredeliti
elemente programa priložnostnih modulov, ki zajemajo
leta 2013 do 2015.

(2)

Potrebni so dodatni viri (2) za nekatere sektorje z visokim
tveganjem nezgod pri delu ali poklicnih bolezni ter
drugih z delom povezanih zdravstvenih težav, ki pa jih
nacionalni sistemi socialne varnosti ponavadi ne zajemajo
ali jih samo delno zajemajo, na primer „Ribištvo in
gojenje vodnih organizmov“ (oddelek 03 NACE Rev. 2)
„Rudarstvo“ (področje B NACE Rev. 2) ali „Zdravstvo in
socialno varstvo“ (področje Q NACE Rev. 2).

(3)

Novi priložnostni modul o nezgodah pri delu in zdrav
stvenih težavah, povezanih z delom, bo pomenil znatno
dodano vrednost k informacijam, ki jih je mogoče
pridobiti iz evropske statistike o nezgodah pri delu
(ESAW) in evropske statistike poklicnih bolezni (EODS),

(1) UL L 77, 14.3.1998, str. 3.
(2) Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Izboljšanju kako
vosti in produktivnosti pri delu: strategija Skupnosti 2007–2012 za
zdravje in varnost pri delu, sprejeta 21.2.2007 – COM(2007) 62.

(3) UL L 198, 26.7.2008, str. 47.

L 67/2

SL

Uradni list Evropske unije

17.3.2010

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Sprejme se program priložnostnih modulov za vzorčno raziskavo delovne sile, ki zajemajo leta 2013 do
2015, kot je določeno v Prilogi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. marca 2010
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO
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PRILOGA
RAZISKAVA DELOVNE SILE
Večletni program priložnostnih modulov
1. NEZGODE PRI DELU IN DRUGE Z DELOM POVEZANE ZDRAVSTVENE TEŽAVE
Seznam spremenljivk: opredeliti pred decembrom 2011.
Referenčno obdobje: 2013. Države članice lahko predložijo podatke za vseh 52 tednov ali za drugo četrtletje leta.
Zadevne države članice in regije: opredeliti pred decembrom 2011.
Reprezentativnost rezultatov: opredeliti pred decembrom 2011.
Popolnost vzorca priložnostnega modula: Vzorec priložnostnega modula mora izpolnjevati zahteve iz točke 4 Priloge I k
Uredbi Komisije (ES) št. 377/2008 (1), tj. vzorec, uporabljen za zbiranje informacij o priložnostnih modulih, mora
vsebovati tudi informacije o strukturnih spremenljivkah.
Pošiljanje rezultatov: pred 31. marcem 2014.
2. POLOŽAJ MIGRANTOV IN NJIHOVIH NEPOSREDNIH POTOMCEV NA TRGU DELA
Seznam spremenljivk: opredeliti pred decembrom 2012.
Referenčno obdobje: 2014. Države članice lahko predložijo podatke za vseh 52 tednov ali za drugo četrtletje leta.
Zadevne države članice in regije: opredeliti pred decembrom 2012.
Reprezentativnost rezultatov: opredeliti pred decembrom 2012.
Popolnost vzorca priložnostnega modula: Vzorec priložnostnega modula mora izpolnjevati zahteve iz točke 4 Priloge I k
Uredbi (ES) št. 377/2008, tj. vzorec, uporabljen za zbiranje informacij o priložnostnih modulih, mora vsebovati tudi
informacije o strukturnih spremenljivkah.
Pošiljanje rezultatov: pred 31. marcem 2015.
3. ORGANIZACIJA DELA IN UREDITEV DELOVNEGA ČASA
Seznam spremenljivk: opredeliti pred decembrom 2013.
Referenčno obdobje: 2015. Države članice lahko predložijo podatke za vseh 52 tednov ali za drugo četrtletje leta.
Zadevne države članice in regije: opredeliti pred decembrom 2013.
Reprezentativnost rezultatov: opredeliti pred decembrom 2013.
Popolnost vzorca priložnostnega modula: Vzorec priložnostnega modula mora izpolnjevati zahteve iz točke 4 Priloge I k
Uredbi (ES) št. 377/2008, tj. vzorec, uporabljen za zbiranje informacij o priložnostnih modulih, mora vsebovati tudi
informacije o strukturnih spremenljivkah.
Pošiljanje rezultatov: pred 31. marcem 2016.

(1) UL L 114, 26.4.2008, str. 57.
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UREDBA KOMISIJE (EU) št. 221/2010
z dne 16. marca 2010
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in
zelenjave
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne
22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih
trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode
(„Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne
21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe
Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007
v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:
Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih
trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu
s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz
tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k
tej uredbi –
SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št.
1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 17. marca 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 16. marca 2010
Za Komisijo,
za predsednika po pooblastilu
Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 299, 16.11.2007, str. 1.
(2) UL L 350, 31.12.2007, str. 1.
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PRILOGA
Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave
(EUR/100 kg)
Oznaka KN

Oznaka tretjih držav

(1 )

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

IL
JO
MA
TN
TR
ZZ

107,2
59,4
78,3
133,8
115,0
98,7

0707 00 05

EG
JO
MK
TR
ZZ

219,6
134,1
134,1
137,6
156,4

0709 90 70

MA
TR
ZZ

192,2
93,9
143,1

0709 90 80

EG
ZZ

32,4
32,4

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

42,9
54,6
56,9
49,7
61,4
53,1

0805 50 10

EG
IL
TR
ZZ

76,3
97,8
68,0
80,7

0808 10 80

AR
BR
CA
CN
MK
US
ZZ

103,6
89,3
73,7
74,2
24,7
116,6
80,4

0808 20 50

AR
CL
CN
ZA
ZZ

84,0
74,8
82,0
101,9
85,7

(1) Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga
porekla“.
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SKLEPI
SKLEP SVETA 2010/156/SZVP
z dne 16. marca 2010
o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije v Nekdanji jugoslovanski republiki
Makedoniji
Člen 2

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

Politični cilji
ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 28,
31(2) in 33 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za
zunanje zadeve in varnostno politiko,

PPEU podpira delo VP na tem območju.

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

(3)

Mandat PPEU temelji na političnem cilju Evropske unije v
Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, to je prispevati k
utrjevanju mirnega političnega procesa in izvajanju Ohridskega
okvirnega sporazuma v celoti ter s tem omogočiti nadaljnji
napredek v smeri evropskega združevanja prek stabilizacijskega
in pridružitvenega procesa.

Svet je 17. oktobra 2005 sprejel Skupni ukrep
2005/724/SZVP (1) o imenovanju g. Erwana FOUÉRÉJA
za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) v
Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji.

Svet je 15. septembra 2009 sprejel Skupni ukrep
2009/706/SZVP (2) o podaljšanju mandata PPEU do
31. marca 2010.

Mandat PPEU bi moral biti podaljšan do 31. avgusta
2010. Mandat PPEU pa vendar lahko predčasno preneha,
če tako odloči Svet na priporočilo visokega predstavnika
Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP) po
začetku veljavnosti sklepa o ustanovitvi Evropske službe
za zunanje delovanje –

Člen 3
Naloge
Da bi dosegel politične cilje, ima PPEU naslednje naloge:

(a) ohraniti tesne stike z vlado Nekdanje jugoslovanske repub
like Makedonije in stranmi, ki so vključene v politični
proces;

(b) nuditi nasvete in pomoč Unije v političnem procesu;

(c) zagotoviti usklajevanje prizadevanj mednarodne skupnosti
za pomoč pri izvajanju in trajnostnem značaju določb
Okvirnega sporazuma z dne 13. avgusta 2001, kakor je
določeno v Sporazumu in prilogah k Sporazumu;

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Posebni predstavnik Evropske unije
G. Erwanu FOUÉRÉJU se mandat posebnega predstavnika
Evropske unije (PPEU) v Nekdanji jugoslovanski republiki
Makedoniji podaljša do 31. avgusta 2010. Mandat PPEU lahko
predčasno preneha, če tako odloči Svet na priporočilo VP po
začetku veljavnosti sklepa o ustanovitvi Evropske službe za
zunanje delovanje.
(1) UL L 272, 18.10.2005, str. 26.
(2) UL L 244, 16.9.2009, str. 25.

(d) budno spremljati vprašanja o varnosti in odnosih med etič
nimi skupinami ter poročati o njih, v ta namen pa vzpo
staviti stike z vsemi zadevnimi organi;

(e) sodelovati pri razvoju in utrjevanju spoštovanja človekovih
pravic in temeljnih svoboščin v Nekdanji jugoslovanski
republiki Makedoniji, in sicer v skladu s politiko in smer
nicami EU na področju človekovih pravic.
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Člen 4

Člen 7

Izvajanje nalog

Privilegiji in imunitete PPEU in njegovega osebja

1.
PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je
podrejen VP.

Po potrebi se o privilegijih, imunitetah in dodatnih jamstvih,
potrebnih za izpolnitev in tekoče izvajanje misije PPEU ter
članov njegovega osebja, sklene dogovor s pogodbenico gostite
ljico oziroma pogodbenicami gostiteljicami. Države članice in
Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

2.
Politični in varnostni odbor (PVO) je v prednostni pove
zavi s PPEU in je njegova glavna točka za stike s Svetom. PPEU
v okviru svojega mandata od PVO prejema strateške usmeritve
in politične nasvete brez poseganja v pristojnosti VP.

Člen 8
Varnost tajnih podatkov EU

Člen 5
Financiranje
1.
Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih
z nalogami PPEU, za obdobje od 1. aprila 2010 do 31. avgusta
2010 znaša 340 000 EUR.

PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti
in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta
2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov
Sveta o varovanju tajnosti (1), zlasti pri ravnanju s tajnimi
podatki EU.

Člen 9
2.
Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v
odstavku 1, so upravičeni od 1. aprila 2010. Odhodki se upra
vljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni
proračun Unije.

3.
Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in
Komisijo. Glede vseh odhodkov PPEU odgovarja Komisiji.

Dostop do informacij in logistična podpora
1.
Države članice, Komisija in generalni sekretariat Sveta
zagotovijo PPEU dostop do vseh ustreznih informacij.

2.
Delegacije Unije in/ali države članice, kakor je ustrezno,
zagotavljajo logistično podporo v regiji.

Člen 6
Ustanovitev in sestava ekipe

Člen 10

1.
PPEU je v okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih
finančnih sredstev odgovoren za sestavo svoje ekipe. Ekipa
vključuje strokovnjake za določena politična vprašanja, kot to
zahteva mandat. PPEU nemudoma obvesti Svet in Komisijo o
sestavi ekipe.

Varnost

2.
Države članice in institucije Unije lahko predlagajo
začasno dodelitev svojega osebja za delo pri PPEU. Plače osebja,
ki ga PPEU začasno dodeli država članica ali institucija Unije,
krije zadevna država članica ali zadevna institucija Unije. PPEU
se lahko dodelijo tudi strokovnjaki, ki so jih države članice
začasno dodelile generalnemu sekretariatu Sveta. Člani medna
rodnega pogodbenega osebja so državljani ene od držav članic.

3.
Vse začasno dodeljeno osebje ostane pod upravno pristoj
nostjo države članice ali institucije Unije, ki ga pošilja, ter opra
vlja svoje obveznosti in ravna v interesu mandata PPEU.

V skladu s politiko Unije o varnosti osebja, ki je v okviru
operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe razporejeno
zunaj Unije, PPEU v skladu s svojimi nalogami in z varnostnimi
razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen,
sprejme vse ukrepe za varnost vsega osebja v njegovi nepo
sredni pristojnosti, ki so v razumnih mejah izvedljivi, zlasti
tako, da:

(a) vzpostavi poseben varnostni načrt misije na podlagi navodil
generalnega sekretariata Sveta, ki vključuje posebne ukrepe
za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost
postopkov v zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov
osebja na območje misije in znotraj njega, ter načrt
obvladovanja primerov ogrožanja varnosti ter načrt misije
za ravnanje v nepredvidenih razmerah in za evakuacijo;
(1) UL L 101, 11.4.2001, str. 1.
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(b) zagotovi, da je vse osebje, razporejeno zunaj Unije, zavaro
vano za visoko stopnjo tveganja glede na razmere na
območju misije;
(c) zagotovi, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo razporejeni
zunaj Unije, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom
na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varno
stno usposabljanje, in sicer glede na stopnje tveganja, ki jih
je za območje misije določil generalni sekretariat Sveta;

17.3.2010

PPEU organizira redne informativne sestanke za misije držav
članic in delegacije Unije.
2.
PPEU na terenu vzdržuje tesen stik z vodji delegacij Unije
in z vodji misij držav članic. Ti mu pri izvajanju nalog poma
gajo po svojih najboljših močeh. PPEU je prav tako v stiku z
drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.
Člen 13
Pregled

(d) zagotovi, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripra
vljena na podlagi rednih ocen varnosti, za VP, Svet in Komi
sijo pa se redno pripravljajo pisna poročila o njihovem
izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih
poročil in poročil o izvedbi nalog.

Izvajanje tega sklepa in njegova skladnost z drugimi prispevki
Unije za zadevno območje se redno preverjata. Ob izteku
mandata PPEU predloži VP, Svetu in Komisiji izčrpno poročilo
o izvedbi nalog.

Člen 11

Člen 14

Poročanje

Začetek veljavnosti

PPEU redno pripravlja ustna in pisna poročila za VP in PVO.
PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam Sveta. Redna
pisna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko
na priporočilo VP ali PVO pripravlja poročila za Svet za zunanje
zadeve.
Člen 12
Usklajevanje
1.
PPEU se zavzema za splošno politično usklajevanje na
ravni Unije. Pomaga zagotavljati, da vsi instrumenti Unije na
terenu delujejo usklajeno za uresničitev političnih ciljev Unije.
Dejavnosti PPEU so po potrebi usklajene z dejavnostmi Komi
sije, pa tudi z dejavnostmi drugih PPEU, ki delujejo v tej regiji.

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.
Člen 15
Objava
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.
V Bruslju, 16. marca 2010
Za Svet
Predsednik
E. SALGADO

17.3.2010
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SKLEP KOMISIJE
z dne 12. marca 2010
o podaljšanju veljavnosti Odločbe 2006/502/ES o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za
zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja
neobičajnih vžigalnikov na trg
(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 1314)
(Besedilo velja za EGP)

(2010/157/EU)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

(4)

Ker drugih zadovoljivih ukrepov v zvezi z varnostjo
vžigalnikov za otroke ni, je treba veljavnost Odločbe
2006/502/ES podaljšati za nadaljnjih 12 mesecev in jo
ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z
mnenjem
odbora,
ustanovljenega
z
Direktivo
2001/95/ES –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov (1)
in zlasti člena 13 Direktive,

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

ob upoštevanju naslednjega:
Odločba Komisije 2006/502/ES (2) zahteva, da države
članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na
trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved
dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg.

(1)

Odločba 2006/502/ES je bila sprejeta v skladu z
določbami člena 13 Direktive 2001/95/ES, ki omejuje
veljavnost Odločbe na največ eno leto, a dopušča njeno
podaljšanje za dodatna obdobja, ki pa nikoli ne smejo
biti daljša od enega leta.

(2)

Odločba 2006/502/ES je bila spremenjena trikrat, prvič z
Odločbo 2007/231/ES (3), ki je podaljšala veljavnost
Odločbe do 11. maja 2008, drugič z Odločbo
2008/322/ES (4), ki je podaljšala veljavnost Odločbe do
11. maja 2009, in tretjič z Odločbo 2009/298/ES (5), ki
je podaljšala veljavnost Odločbe za nadaljnje leto do
11. maja 2010.

(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

UL
UL
UL
UL
UL

L
L
L
L
L

11, 15.1.2002, str. 4.
198, 20.7.2006, str. 41.
99, 14.4.2007, str. 16.
109, 19.4.2008, str. 40.
81, 27.3.2009, str. 23.

V členu 6 Odločbe 2006/502/ES se odstavek 2 nadomesti z
naslednjim:
„2.

Ta odločba se uporablja do 11. maja 2011.“
Člen 2

Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s tem
sklepom, najpozneje do 11. maja 2010 in jih objavijo. O tem
nemudoma obvestijo Komisijo.
Člen 3
Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 12. marca 2010
Za Komisijo
John DALLI

Član Komisije

L 67/10

SL

Uradni list Evropske unije

17.3.2010

SKLEP KOMISIJE
z dne 16. marca 2010
o nekaterih začasnih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1
pri perutnini v Romuniji
(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 1862)
(Besedilo velja za EGP)

(2010/158/EU)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

(3)

Ob izbruhu aviarne influence obstaja tveganje, da se
povzročitelj bolezni razširi na druga perutninska
gospodarstva in divje ptice. Posledično se lahko s trgo
vino z živimi pticami ali njihovimi proizvodi in s selitvijo
divjih ptic razširi tudi iz ene države članice v drugo
državo članico in v tretje države.

(4)

Direktiva 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o
ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence (4)
določa ukrepe za nadzor nizko patogene in visoko pato
gene aviarne influence. Člen 16 navedene direktive
določa vzpostavitev okuženih in ogroženih območij ter
drugih območij z omejitvami v primeru izbruha visoko
patogene aviarne influence.

(5)

Odločba Komisije 2006/415/ES z dne 14. junija 2006 o
nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno
aviarno influenco podtipa H5N1 pri perutnini v Skup
nosti (5) določa dodatne zaščitne ukrepe, ki se uporabljajo
v državi članici, ki jo je prizadel virus visoko patogene
aviarne influence podtipa H5N1, da se prepreči širjenje
navedene bolezni, ob upoštevanju posebne epidemiolo
gije navedenega posebnega seva virusa.

(6)

Člen 4 Odločbe 2006/415/ES določa, da države članice
takoj po sumu izbruha ali potrjenem izbruhu visoko
patogene aviarne influence podtipa H5N1 vzpostavijo
območje z visokim tveganjem, ki ga sestavljata okužena
in ogrožena območja (območje A), ter območje z nizkim
tveganjem, ki območje A ločuje od neokuženih delov
prizadete države članice (območje B). Navedena območja
so navedena v Prilogi k navedeni odločbi.

(7)

Romunija je Komisijo obvestila o potrjenem izbruhu
visoko patogene aviarne influence podtipa H5N1 na
svojem ozemlju in je sprejela ustrezne ukrepe, kakor
določa Odločba 2006/415/ES, vključno z vzpostavitvijo
območij A in B.

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne
11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj
Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti
člena 9(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne
26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki
se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj
Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), ter zlasti
člena 10(3) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parla
menta in Sveta z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi
z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za
netrgovske premike hišnih živali in o spremembi
Direktive Sveta 92/65/EGS (3), in zlasti prvega odstavka
člena 18 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Aviarna influenca je kužna virusna bolezen pri pticah,
vključno s perutnino. Okužba domače perutnine z virusi
aviarne influence povzroča dve glavni obliki navedene
bolezni, ki se ločita po virulentnosti. Nizko patogena
oblika na splošno povzroča samo blage simptome,
medtem ko visoka patogena oblika povzroča visoko
umrljivost pri večini vrst perutnine. Navedena bolezen
lahko resno vpliva na donosnost reje perutnine.

(2)

Aviarna influenca prizadene predvsem ptice, vendar se
lahko z njo v nekaterih okoliščinah okužijo tudi ljudje,
čeprav je tveganje na splošno zelo nizko.

(1) UL L 395, 30.12.1989, str. 13.
(2) UL L 224, 18.8.1990, str. 29.
(3) UL L 146, 13.6.2003, str. 1.

(4) UL L 10, 14.1.2006, str. 16.
(5) UL L 164, 16.6.2006, str. 51.
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Komisija je zdaj preučila navedene zaščitne ukrepe v
sodelovanju z Romunijo in presodila, da so meje
območij A in B, ki ju je vzpostavil pristojni organ v
navedeni državi članici, dovolj oddaljene od dejanskega
kraja izbruha.
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Člen 2
1.
Območje iz dela A Priloge k temu sklepu se šteje za
območje z visokim tveganjem (območje A), kakor je navedeno
v členu 3(1) Odločbe 2006/415/ES.

(9)

Za preprečitev kakršnih koli nepotrebnih motenj za trgo
vino znotraj Unije in v izogib uvedbi neupravičenih
omejitev trgovanja v tretjih državah, je treba takoj vzpo
staviti seznam območij A in B v Romuniji na ravni Unije.

2.
Območje iz dela B Priloge k temu sklepu se šteje za
območje z nizkim tveganjem (območje B), kakor je navedeno
v členu 3(2) Odločbe 2006/415/ES.

(10)

Zato je treba do naslednje seje Stalnega odbora za
prehranjevalno verigo in zdravje živali območja A in B
v Romuniji, na katerih se uporabljajo zaščitni ukrepi iz
Odločbe 2006/415/ES, navesti v tem sklepu ter določiti
trajanje navedene razmejitve.

Člen 3

(11)

Ta sklep se ponovno pregleda na naslednji seji Stalnega
odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

Ta sklep se uporablja do 17. aprila 2010.
Člen 4
Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 16. marca 2010

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Ta sklep določa območja, znotraj katerih se uporabljajo začasni
zaščitni ukrepi iz Odločbe 2006/415/ES, ter obdobje veljavnosti
takšnih ukrepov.

Za Komisijo
John DALLI

Član Komisije
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PRILOGA
DEL A
Območje A iz člena 2(1):
ISO oznaka države

Država članica

RO

Romunija

Območje A
Oznaka

Ime

Območje zajema:

00038

Uporaba do datuma

17.4.2010

okuženo območje:
Letea
ogroženo območje:
C.A. Rosetti
Sfiștofca
Cardon
DEL B

Območje B iz člena 2(2):
ISO oznaka države

Država članica

RO

Romunija

Območje B
Oznaka

Ime

00038

Območja okrožja Tulcea, ki niso navedena
pri območju A

Uporaba do datuma

17.4.2010

17.3.2010
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PRIPOROČILA
PRIPOROČILO KOMISIJE
z dne 11. marca 2010
o ukrepih za samozaščito ter preprečevanje piratskih napadov in oboroženega ropanja ladij
(Besedilo velja za EGP)

(2010/159/EU)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

(4)

Čeprav ukrepi iz okrožnice IMO niso ne obvezni ne
zavezujoči, je zaradi očitne potrebe po večji varnosti na
morju potrebno, da se ladje, ki plujejo pod zastavami
držav članic v primeru, da so namenjene v plovbna
območja z visoko nevarnostjo piratskih napadov in
oboroženega ropanja, pred njimi čim bolje zaščitijo ter
pri tem upoštevajo trenutno znanje in izkušnje.

(5)

Piratski napadi in oboroženi ropi ladij so po naravi
pogosto nasilna dejanja, ki ne glede na trenutni položaj
ob somalski obali, v Adenskem zalivu in Indijskem
oceanu v več regijah sveta predstavljajo veliko nevarnost.

(6)

Od leta 1991, ko je Mednarodni urad za pomorstvo
začel zbirati podatke, je bilo število piratskih napadov v
letu 2008 največje in je obsegalo 293 napadov na ladje,
49 ugrabitev, 889 talcev, 11 ubitih, 21 pogrešanih in
razglašenih za mrtve. Od leta 2008 se je število napadov
in ugrabljenih ladij povečalo zlasti ob somalski obali, v
Adenskem zalivu in Indijskem oceanu. Pirati so napadli
in zasedli številne ladje, posadko pa vzeli za talce in v
zameno za njeno osvoboditev zahtevali odkupnino.
Ujetništvo običajno traja več tednov ali celo več mesecev,
kar je nesprejemljivo in nevzdržno za zajeto posadko.

(7)

Število napadov v Indijskem oceanu in Adenskem zalivu
se je od začetka leta 2009 kljub kratkemu poletnemu
premoru, ki so ga povzročili monsun in z njim povezani
težki pogoji plovbe za pirate, povečalo. Pirati so leta
2009 napadli najmanj 164 ladij ter jih od tega 48 zajeli.

(8)

V „najboljših praksah upravljanja“ je pomorskim
družbam in ladjam priporočeno, da se pred prečkanjem
Adenskega zaliva registrirajo na internetni strani Centra
za varnost na morju Afriškega roga (http://www.mschoa.
org). Registrirane ladje prejmejo vse razpoložljive infor
macije o položaju v tem plovbnem območju, sledijo pa
jim oborožene sile operacije EU NAVFOR-ATALANTA,
zaradi česar je nevarnost napadov manjša. Vendar pa več
kot tretjina ladij, ki prečka zaliv, še vedno ni registrirana

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena
292 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

(3)

Zaradi vedno pogostejših piratskih napadov ob somalski
obali je Odbor za varnost na morju Mednarodne
pomorske organizacije (IMO) na svoji 86. seji, ki je pote
kala od 27. maja do 5. junija 2009, z več okrožnicami
sprejel vrsto ukrepov, s katerimi je posodobil veljavna
splošna priporočila o ukrepih za preprečevanje piratskih
napadov in oboroženega ropanja ladij oziroma opredelil
posebne ukrepe za preprečevanje piratskih napadov v
Adenskem zalivu in ob somalski obali.

Z okrožnico MSC.1/Circ.1334 z dne 23. junija 2009 je
določil „glavne smernice za lastnike, upravljalce, kapitane
in posadko ladij o preprečevanju in odpravljanju piratskih
napadov in oboroženega ropanja ladij“. Ta okrožnica
vsebuje vrsto ukrepov, ki se lahko sprejmejo na krovu
ladij za preprečitev napadov v vseh okoliščinah in ki v
primeru dejanskih napadov čim bolj zmanjšajo nevarnost
za posadko in ladjo.

Okrožnica MSC.1/Circ.1332 z dne 16. junija 2009
vsebuje t. i. ukrepe za „najboljše prakse upravljanja“ za
izogibanje, odvračanje in upočasnjevanje piratskih
napadov v Adenskem zalivu in ob somalski obali
(„najboljše prakse za izogibanje, odvračanje in upočasnje
vanje piratskih napadov v Adenskem zalivu in ob
somalski obali“), ki so jih pripravili partnerji pomorskega
sektorja na prostovoljni osnovi in ki jih pogodbene
stranke zaradi nujnosti obvladovanja nevarnosti ob
somalski obali podpirajo in spodbujajo. Partnerji pomor
skega sektorja so te ukrepe posodobili in jih kot 2.
različico razširili z okrožnico MSC.1/Circ. 1335 z dne
29. septembra 2009.
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pri Centru za varnost, ki zato ne more izvajati ukrepov
za varno prečkanje tega območja.
(9)

(10)

(11)

Svet Evropske unije je 15. junija 2009 sklenil, da bo s
13. decembrom 2009 za eno leto podaljšal vojaško
operacijo Evropske unije EU NAVFOR-ATALANTA in
tako prispeval k odvračanju, preprečevanju ter odpra
vljanju piratskih napadov in oboroženega ropanja ob
somalski obali. Ta vojaška operacija je prva pomorska
operacija v okviru evropske varnostne in obrambne poli
tike (EVOP). Svet je namreč potrdil, da piratstvo ob
somalski obali še naprej predstavlja veliko nevarnost za
plovbo v tem območju.
Ker preventivni ukrepi, priporočeni v okrožnicah
MSC.1/Circ. 1334 in MSC.1/Circ. 1335, dopolnjujejo
ukrepe v okviru operacije EU NAVFOR-ATALANTA,
lahko njihovo učinkovito in usklajeno izvajanje samo
še dodatno poveča učinkovitost ukrepov za pomorsko
zaščito, ki jih je sprejel Svet za preprečevanje piratskih
napadov ob somalski obali.
Za izvajanje ukrepov, katerih namen je zagotoviti večjo
varnost na morju, so pristojne države članice, ki dodelijo
in zagotovijo vsa za to potrebna sredstva –

17.3.2010

86. seji Odbora za varnost na morju Mednarodne
pomorske organizacije (IMO) in o v njej določenih
posodobljenih preventivnih ukrepih za samozaščito, ki
naj bi jih izvajale ladje in pomorske družbe, da bi v skladu
z določbami Mednarodnega kodeksa o zaščiti ladij in
pristanišč (kodeks ISPS) v primeru nevarnosti preprečile
piratske napade in oboroženo ropanje.

2.2 Države članice naj zagotovijo, da imajo ladje dovolj števi
lčno in dovolj usposobljeno posadko, kot to določa
predpis 4.28 dela B kodeksa ISPS, ki je s členom 3(5)
Uredbe (ES) št. 725/2004 Evropskega parlamenta in
Sveta postal zavezujoč (1).

3.

Posebni ukrepi za izboljšanje položaja ob somalski obali

3.1 Države članice naj upravljalce, ki so se pri njih registrirali,
obvestijo o vsebini okrožnice MSC.1/Circ. 1332, sprejeti na
86. seji Odbora za varnost na morju Mednarodne
pomorske organizacije (IMO) in dopolnjeni z okrožnico
MSC.1/Circ. 1335, s katero so bile na svetovni ravni
uvedene „najboljše prakse upravljanja“ za izogibanje,
odvračanje in upočasnjevanje piratskih napadov v Aden
skem zalivu in ob somalski obali, ki jih redno objavljajo
in posodabljajo partnerji pomorskega sektorja.

SPREJELA NASLEDNJE PRIPOROČILO:

1.

2.

Države članice naj zagotovijo učinkovito in usklajeno izva
janje preventivnih ukrepov, s katerimi bodo ukrepale v
primeru nevarnosti, ki ji bodo izpostavljene ladje pri pirat
skih napadih in oboroženemu ropanju. Te ukrepe, ki so že
bili pregledani in konsolidirani, je močno podprla tudi
Mednarodna pomorska organizacija (IMO) in partnerji
pomorskega sektorja.

3.2 Države članice naj sprejmejo vse potrebne ukrepe, s kate
rimi bodo zagotovile, da bodo razširile najboljše prakse za
odvračanje piratskih napadov ob somalski obali, vsebovane
v prilogi tega priporočila, objavljale njihove redne
posodobitve ter preverile izvajanje ukrepov.

V Bruslju, 11. marca 2010

Splošni ukrepi

Za Komisijo
Siim KALLAS

2.1 Države članice naj upravljalce, ki so se pri njih registrirali,
obvestijo o vsebini okrožnice MSC.1/Circ. 1334, sprejeti na

Podpredsednik

(1) UL L 129, 29.4.2004, str. 6.
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PRILOGA
Najboljše prakse za odvračanje piratstva v Adenskem zalivu in ob somalski obali
(2. različica – avgust 2009)
V prizadevanju za odpravljanje piratstva v Adenskem zalivu in ob somalski obali podpirajo naslednje mednarodne
organizacije pomorskega sektorja najboljše prakse upravljanja, navedene v nadaljevanju:
1. Mednarodno združenje neodvisnih lastnikov tankerjev (International Association of Independent Tanker Owners INTERTANKO)
2. Mednarodna zbornica za plovbo (International Chamber of Shipping - ICS)
3. Mednarodni pomorski forum naftnih družb (Oil Companies International Marine Forum - OCIMF)
4. Baltski in mednarodni pomorski svet (Baltic and International Maritime Council - BIMCO)
5. Mednarodno združenje upravljalcev plinskih tankerjev in terminalov (Society of International Gas Tanker and
Terminal Operators - SIGTTO)
6. Mednarodno združenje ladjarjev za prevoz suhega tovora (INTERCARGO)
7. Mednarodna skupina klubov za zaščito in odškodovanje (International Group of Protection and Indemnity Clubs IGP&I)
8 Mednarodno združenje družb za križarjenja (Cruise Lines International Association - CLIA)
9. Mednarodna zveza za pomorsko zavarovanje (International Union of Marine Insurers - IUMI)
10. Skupni odbor za vojne zadeve (Joint War Committee - JWC) in Skupni odbor za ladje (Joint Hull Committee - JHC)
11. Mednarodni urad za pomorstvo (International Maritime Bureau - IMB)
12. Mednarodna zveza transportnih delavcev (International Transport Workers Federation - ITF)
Najboljšo poslovno prakso podpirajo tudi:
13. Center za pomorsko varnost v Afriškem rogu (Maritime Security Centre Horn of Africa - MSCHOA)
14. Organizacija Združenega kraljestva za pomorsko trgovino (UK Maritime Trade Organisation - UKMTO Dubaj)
15. Pomorski urad za povezovanje (Maritime Liaison Office - MARLO)
Predlagane prakse načrtovanja in izvajanja za lastnike, upravljalce, upravitelje in kapitane ladij, ki plujejo po
Adenskem zalivu in ob somalski obali
Namen
1. Ta dokument naj bi vseboval najboljše prakse upravljanja (Best Management Practices - BMP), ki naj bi podjetjem in
ladjam pomagale pri preprečevanju in odvračanju piratskih napadov in upočasnjevanju uspešnih napadov v Aden
skem zalivu in ob somalski obali. Organizacije, ki so bile vključene v posvetovanje, predstavljajo veliko večino
ladjarjev in upravljalcev ladij, ki to regijo prečkajo.
2. Te organizacije bodo svoje člane spodbujale, naj uporabljajo te najboljše prakse, in si prizadevale, da jih bodo razširile
med drugimi zainteresiranimi akterji v pomorskem sektorju kot najboljše prakse za preprečevanje piratstva v regiji. Ta
dokument dopolnjuje navodila iz okrožnice MSC. 1/Circ. 1334 organizacije IMO MSC.
Značilne vrste napadov in pridobljene izkušnje
1. V letu 2008 in prvi polovici leta 2009 je število piratskih napadov na trgovske ladje v Adenskem zalivu in ob
somalski obali kot tudi na širšem območju severozahodnega Indijskega oceana naraslo. Na začetku je bila večina
napadov strnjena v severnem delu Adenskega zaliva, nato pa so o pojavih poročali tudi ob vzhodnih somalski obali.
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2. Iz analize uspešnih napadov je razvidno, da pirati izkoriščajo naslednje skupne šibke točke:
(a) nizko hitrost
(b) nizko nadvodje
(c) neustrezno načrtovanje in postopke
(d) vidno nizko stopnjo pripravljenosti in/ali pomanjkanje očitnih samozaščitnih ukrepov
(e) očitno počasno odzivnost ladje.
3. Običajno se pri napadih uporabljata dva ali več majhnih hitrih (do 25 vozlov) odprtih čolnov/t. i. „skifov“, ki se
pogosto približajo z levega boka in/ali krme.
4. Uporaba piratske „matične ladje“, tj. večje ladje, ki prevaža osebe, opremo, zaloge in manjše plovilo za napade,
omogoča uspešno izvajanje napadov tudi v večji oddaljenosti od obale.
5. Največja budnost mora biti ob svitu in mraku, ker se večina napadov zgodi v tem času.
6. Plovila višje hitrosti (15 in več vozlov) ne bi smela predpostavljati, da so varna pred napadom, čeprav je hitrost
učinkovita oblika obrambe. V prizadevanju, da bi kapitane ladij prisilili zmanjšati hitrost, so pirati v tem območju
začeli uporabljati majhno orožje in ročne raketomete (RPG). V takih okoliščinah se je za učinkovito izkazalo
ohranjanje polne hitrosti.
7. Večino poskusov ugrabitev ladij je odbila posadka ladje, ki je vnaprej načrtovala in vadila prehod ter dobro uporabila
pasivne varnostne ukrepe.
8. Vremenske razmere in razmere na morju prav tako močno vplivajo na sposobnost napadalcev. Hitrost vetra več kot
18 vozlov in valovi, višji od dveh metrov, se štejejo za zadostno zaščito za vsa plovila, razen najbolj ranljivih, zlasti
kadar kapitani v celoti upoštevajo najboljše prakse upravljanja.
Priporočene najboljše prakse upravljanja
1. U v o d
(a) Ob priznavanju stalne in popolne pravice kapitana, da sprejme ustrezne ukrepe za izogibanje, odvračanje in
upočasnjevanje piratskih napadov v tej regiji, je ta dokument, v katerem so zbrane najboljše prakse upravljanja,
namenjen ladjarjem in upraviteljem ladij, kapitanom in njihovim posadkam.
(b) Vsi ukrepi iz tega dokumenta se ne morejo uporabljati za vsako ladjo. Zato se priporoča, da se kot del analize
opravi ocena, da se ugotovi, katera najboljša praksa upravljanja je za posamezno ladjo najprimernejša. Vendar pa
so se na splošno za učinkoviti izkazali naslednji ukrepi:
2. P r e d p r e č k a n j e m – s p l o š n o n a č r t o v a n j e
(a) Splošno
(i) Prva kontaktna točka za ladje v regiji je UKMTO Dubaj. UKMTO Dubaj, ki ima stik z ladjami ter sodeluje
neposredno z MSCHOA in pomorskimi poveljniki na morju, deluje kot dnevni vmesnik med kapitani in
vojsko. UKMTO Dubaj potrebuje redno posodobljene podatke o položaju in nameravanih premikih ladij. Te
informacije uporablja zato, da pomorskim enotam pomaga obdržati natančno sliko o ladjevju (za dodatne
informacije glej glosar v Prilogi A).
(ii) Center za pomorsko varnost v Afriškem rogu (MSCHOA) je organ oboroženih sil EU za načrtovanje in
usklajevanje (EU NAVFOR) v Adenskem zalivu in ob somalski obali (glej glosar v Prilogi A).
(iii) Pomorski urad za povezovanje (MARLO) deluje kot kanal za izmenjavo informacij med skupnimi pomor
skimi silami (Combined Maritime Forces - CMF) in skupnostjo trgovskih ladij v regiji (glej glosar v Prilogi A).
(iv) Pred prečkanjem tega zelo nevarnega območja morata ladjar in kapitan na podlagi najnovejših razpoložljivih
informacij oceniti verjetnost in morebitne posledice piratskih napadov na ladjo. Kot izid te ocene tveganja
morata opredeliti ukrepe za preprečevanje, omejevanje in obvladovanje, pri čemer se zakonske zahteve
dopolnijo z dodatnimi ukrepi za preprečevanje piratstva.
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(v) Podjetje mora v postopke kriznega vodenja vključiti ustrezne ukrepe za odvračanje nevarnosti piratstva, in
sicer tako, da uvede prakse IMO in druge prakse, kolikor so primerne glede na okoliščine in vrsto ladje.
(vi) Pred prečkanjem je treba vnaprej obvestiti pomorske organe, da lahko ti ugotovijo ranljivost in načrtujejo
primerno zaščito. To se doseže predvsem z:
1. Začetnim sporočilom UKMTO Dubaj (e-pošta ali telefaks).
2. Začetnim sporočilom MARLO (e-pošta ali telefaks).
3. Če se načrtuje prečkanje Adenskega zaliva ali plovba v območju med 12° S, 58° V in 10° J pa tudi: prijava
premikanja ladje pri MSCHOA (spletno, z e-pošto ali telefaksom).
(vii) Ob uvedbi ukrepov za preprečitev vkrcanja piratov je najpomembnejša varnost posadke in potnikov.
(b) Načrtovanje, ki ga opravi podjetje
Zelo priporočljivo je, da se upravitelji in/ali operativni oddelek prijavijo za dostop do oddelkov, ki imajo na
spletni strani MSCHOA omejen dostop (www.mschoa.eu), pregledajo tam navedene informacije in jih po potrebi
sporočijo ladjevju.
(i) 4-5 dni pred vstopom plovila v mednarodni priporočeni tranzitni koridor (International Recommended
Transit Corridor - IRTC) ali območje med 12° S, 58° V in 10° J, preverite, ali ste pri MSCHOA vložili
„registracijo premikanja plovila“ (spletno, z e-pošta ali telefaksom). Opomba: To lahko stori ladja ali podjetje.
(ii) Preglejte varnostno oceno ladje (Ship Security Assessment - SSA) in izvajanje varnostnega načrta ladje (Ship
Security Plan - SSP) v skladu z Mednarodnim kodeksom o varnosti ladij in v lukah (International Ship and
Port Facility Code - ISPS), da preprečite nevarnost piratskih napadov.
(iii) Varnostni uslužbenec podjetja (Company Security Officer - CSO) naj preveri, ali je za prečkanjem dela z
visokim tveganjem na voljo načrt za obratovanje v nepredvidljivih razmerah, ali je bila izvedena vaja zanj in
ali sta o njem poučena kapitan in varnostni častnik ladje (Ship Security Officer - SSO).
(iv) Upoštevajte morska območja, ki so razglašena za posebej nevarna območja.
(v) Kapitan zagotovi navodila za priporočene in možne načine prečkanja območja (skupni prehod, skupni
prehod s spremstvom, nacionalni konvoj itd.).
(vi) Za posadko izvajajte redne tečaje usposabljanja.
(vii) Podjetje lahko po lastni presoji uporabi dodatne zasebne varnostnike, vendar se uporaba oboroženih stra
žarjev odsvetuje.
(viii) Za izboljšanje učinkovitosti nadzora po potrebi povečajte število osebja.
(ix) Pred prečkanjem zelo nevarnih območij na ladji po potrebi namestite samozaščitne naprave (Self Protection
Measures - SPM).
(c) Načrtovanje, ki ga opravi ladijski kapitan:
(i) Pri vstopu v območje poročanja med Suezom, 78° V in 10° J, pripravite začetno sporočilo za UKTMO Dubaj
in MARLO (glej tabelo za načrtovanje proti piratstvu Q6099.
(ii) 4-5 dni pred vstopom v IRTC ali območje med 12° S, 58° V in 10° J, preverite, ali ste pri MSCHOA vložili
„registracijo premikanja plovila“ (spletno, z e-pošto ali telefaksom). Opomba: To lahko stori ladja ali podjetje.
Če registracijo izpolni podjetje, se mora kapitan pri podjetju prepričati, da so sporočeni podatki pravilni.
(iii) Pred prečkanjem območja je priporočljivo posadko natančno poučiti.
(iv) Izkazalo se je, da je protipiratski načrt za obratovanje v nepredvidljivih razmerah najučinkovitejši, kadar se
izvede vnaprej. Usposabljanje izvedite pred prihodom v območje, preglejte načrt in posadko poučite o njenih
dolžnostih, vključno s poznavanjem alarmnega signala, ki označuje piratski napad.
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(v) Kapitanom se svetuje, da pripravijo tudi načrt za komuniciranje v kriznih razmerah ter vanj vključijo vse
pomembne številke za klice v sili (npr. telefonske številke MSCHOA, IMB PRC, CSO itd. – glej seznam
kontaktov v prilogi B) in vnaprej pripravljena sporočila, ki morajo biti hitro dosegljiva ali stalno prikazana
blizu oglasne deske
(vi) Opredelite politiko AIS ladje. SOLAS kapitanu omogoča, da po lastni presoji izključi AIS, če meni, da njegova
uporaba povečuje ranljivost ladje. Seveda se za zagotavljanje informacij zaradi sledenja pomorskih sil v
Adenskem zalivu priporoča, da se prenos AIS nadaljuje, vendar naj se omeji na identiteto ladje, položaj,
smer, hitrost, navigacijski položaj in informacije o varnosti. Tudi v vodah ob somalski obali je odločitev
prepuščena kapitanovi presoji, vendar mornarica trenutno svetuje popolno izključitev. V primeru dvoma se
lahko posvetujete z MSCHOA.
3. N a č r t o v a n j e p o t o v a n j a p r e d p r e č k a n j e m
(a) Ladjam svetujemo, da med nahajanjem v območju svoj opoldanski položaj, smer, hitrost, ocenjeni in dejanski čas
prihoda sporočijo UKMTO Dubaj in MARLO.
(b) Ladjam tudi svetujemo, da sporočila pošiljajo pogosteje, kadar plujejo v območjih, ki so znana kot zelo nevarna/
piratska, ter dodatno poročajo ob prečkanju točke A ali B v Adenskem zalivu, kot je prikazano v tabeli Q6099 o
načrtovanju proti piratstvu.
(c) V Adenskem zalivu
(i) EUNAVFOR ladjam priporoča, da med prečkanjem ne zapuščajo IRTC. Ladje, ki plujejo proti zahodu, naj se
usmerijo proti severnemu delu koridorja, ladje, ki plujejo proti vzhodu, pa proti južnemu delu. V primeru
skupinskega prečkanja (Group Transit - GT) Adenskega zaliva, najdete navodila o času in hitrosti na spletnih
straneh MSCHOA.
(ii) Ladje naj se med prečkanjem izognejo vstopu v jemenske teritorialne vode (Yemeni Territorial Waters YTWs). Razlog za to je običajno mednarodno pravo, ker mednarodne (nejemenske) vojaške sile ne morejo
ščititi ladij, napadenih v jemenskih teritorialnih vodah.
(iii) Od ladij se lahko zaprosi, da svoje načrte za prečkanje spremenijo glede na nasvete MSCHOA o usmerjanju.
(iv) Med skupinskim prečkanjem naj ladje ne pričakujejo stalnega spremstva vojne ladje. Vendar pa bodo vse
vojne ladje v Adenskem zalivu, ki so del EUNAVFOR ali se z njim usklajujejo, seznanjene o skupnih
prečkanjih Adenskega zaliva in bodo imele dostop do vseh informacij o ranljivih ladjah.
(v) MSCHOA kapitanom priporoča, da prečkanje najbolj nevarnih območij načrtujejo ponoči (ladjam v tem
primeru ustrezno svetuje MSCHOA). Ponoči je bilo zelo malo uspešnih napadov.
(d) Zunaj Adenskega zaliva
(i) Ladje, ki plujejo ob vzhodni somalski obali, naj obiščejo spletno stran MSCHOA ali UKMTO Dubaj, da bi
prejele najnovejše nasvete glede smeri.
(ii) Kapitani naj UKMTO Dubaj še naprej sproti obveščajo o smeri ladje in podrobnostih.
(e) Seznam uporabnih kontaktov je naveden v prilogi B.
4. P r e d p l o v b o – o b r a m b n i u k r e p i
(a) Ob upoštevanju števila mož posadke je treba dovolj zgodaj prilagoditi redno delo na ladji, da je na straži dobro
spočita in dobro poučena posadka z dovolj stražarji. Kapitan in častniki straže morajo poznati vpliv cikcakastih
manevrov na krovu svoje ladje (v vseh razmerah na morju) in zlasti možni vpliv takih manevrov na zmanjšanje
hitrosti plovila.
(b) Med prečkanjem Adenskega zaliva in plutjem ob somalski obali preučite, ali je treba zunanje komunikacije
(radijske sprejemnike, telefone in informacije AIS) omejiti samo na bistvene komunikacije ter informacije SOLAS,
potrebne za varnost in zaščito.
(c) Pripravljenost in razpoložljivost posadke povečajte z uporabo dodatnih pomožnih strojev, vključno z generatorji
in motorji za krmarjenje.
(d) Povečajte število mož v opazovalnicah/na mostu.
(e) Zasedite strojnico.
(f) Zavarujte in nadzorujte dostop do mostu, strojnice, prostora s krmilom in vseh nastanitvenih/notranjih
prostorov. Ocenite nevarnost vseh možnih dostopnih točk (vrata, line, zračnike itd.) in jih ustrezno zavarujte,
posebej kadar se možna dostopna točka šteje za dovolj veliko, da napadalcu omogoči vstop. Pri prehodu čez
zelo nevarna območja mora biti dostop do nastanitvenih in notranjih delovnih prostorov ter izhod iz njih
omejen na eno vstopno točko. Noben uporabljen ukrep ne sme ovirati zasilnega IZHODA iz notranjega
prostora, medtem ko mora ta ostati zavarovan pred dostopom piratov od zunaj.
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(g) V izrednih razmerah se lahko vojne ladje dosežejo prek UKW kanala 16 (varnostni kanal 08).
(h) Preverite, ali so vse lestve in zunanja oprema pospravljeni ali se še vedno nahajajo na krovu.
(i) Preverite, ali so vnaprej nameščene samozaščitne naprave še ustrezno opremljene in ali delujejo, kot je to
potrebno. Upoštevajte, da lahko začasne naprave delujejo nenatančno in zato nudijo zmanjšano raven zaščite.
(j) Če ima ladja sorazmerno nizko nadvodje, preverite, ali lahko povečate širino stranic ter tako preprečite oprijem
kavljev za privlečenje ladje. Na spletni strani MSCHOA najdete primere takih ukrepov.
(k) Priporoča se, da določite zbirno mesto za piratski napad, t. i. „trdnjavo“, in da na vajah preizkusite zaklepanje, s
čimer odložite zavzetje ladje in pridobite čas. Najboljše je, če se zbirno mesto ne nahaja v bližini zunanjih
neprepustnih pregrad in lin na krovu. Zaradi trenutnih stalnih razprav o uporabi trdnjav in načinih njihove
uporabe naj komandanti redno izmenjujejo informacije z MSCHOA.
(l) Preučite uporabo lutk ob ograjah za simulacijo dodatnih opazovalnic. Če oblika ladje pri opazovalnicah ustvarja
slepe točke in se to ugotovi v varnostni oceni, naj jih posadka nadzoruje.
(m) Črpalke in/ali cevi naj bodo vedno pod pritiskom in pripravljene za izpraznitev čez krov okrog ladje, zlasti na
najšibkejših točkah.
(n) Preučiti je treba tudi postavitev vodne zavese okrog ladje, da se dodatno odvrne vkrcanje piratov na ladjo.
(o) Pretehtajte uporabo bodeče žice/fizičnih ovir okrog krme/najnižjih točk dostopa, pri čemer zagotovite, da člani
posadke niso v nevarnosti in je zasilni izhod prost.
(p) Pretehtajte uporabo opreme za pasivni defenzivni odpor.
(q) Pretehtajte uporabo optičnih naprav, ki se lahko uporabljajo ponoči.
(r) Uporabljajte CCTV (če je del opreme).
5. M e d p r e č k a n j e m – o p e r a c i j e
(a) Pri uporabi samozaščitnih naprav (SPM) posadka ne sme biti izpostavljena nepotrebni nevarnosti.
(b) Vsem ladjam, ki plujejo po Adenskem zalivu, se priporoča, da uporabljajo IRTC ter upoštevajo nasvete MSCHOA
GT in urnike, objavljene na spletni strani MSCHOA.
(c) Mornarje opozarjamo tudi na okrožnico IMO SN.1 Circ. 281 z dne 4. avgusta 2009, „Informacija o mednarodno
priznanem tranzitnem koridorju (IRTC) za ladje, ki prečkajo Adenski zaliv“, v kateri je zapisano, da lahko vojaške
oblasti mednarodno priznani tranzitni koridor spreminjajo glede na obstoječe razmere. Pomorščakom se zato
priporoča, da se na spletni strani „MSCHOA“ http://www.mschoa.org seznanijo s posodobljenimi informacijami
in plovbnimi opozorili, javljenimi za to območje.
(d) V primeru skupinskega prehoda skozi IRTC: plujte s hitrostjo skupinskega prehoda, vendar ne pozabite tehnične
omejitve ladje. (Trenutno se priporoča, da se priključite skupinskemu prehodu s 14 vozli, če je polna morska
hitrost vaše ladje 16 vozlov, in da preostala 2 vozla predstavljata rezervo.)
(e) V primeru, da se niste odločiti za skupinski prehod skozi IRTC: v zelo nevarnem območju obdržite polno hitrost
na morju. (Trenutno se priporoča, da hitrosti zaradi priključitve skupinskemu prehodu ne zmanjšujete, če ladja
doseže polno hitrost več kot 18 vozlov.) Namesto tega obdržite polno hitrost in čim večji del zelo nevarnega
območja preplujte v temi.)
(f) Spoštujte Mednarodni pravilnik o preprečevanju trčenj na morju. Kapitani naj pri vstopanju v IRC in izstopanju
iz njega ne ovirajo varne plovbe drugih plovil. Navigacijske luči ponoči ne smete ugasniti. Upoštevajte navodila
organa države zastave.
(g) Krov naj bo osvetljen le toliko, kolikor je to potrebno zaradi varnosti. Osvetljena senčna območja na ladijskem
trupu lahko povečajo območje vidnosti iz opazovalnic, vendar so dopustna samo takrat, kadar so združljiva z
varno plovbo. Če okrog ladje opazite sumljivo dejavnost, preučite takojšnjo uporabo ladijskih žarometov „na
daljinsko upravljanje“, če so ti na voljo in če menite, da so primerni; uporaba žarometov lahko preseneti in
odvrne morebitni napad. (Trenutno se priporoča, da med tranzitom plujete samo z navigacijskimi lučmi.)
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(h) Na mostu namestite fotografije piratskih „matičnih ladij“. Če ste jih opazili, to takoj sporočite. O vseh sumljivih
matičnih ladjah, ki jih opazite, poročajte UKMTO Dubaj in IMB PRC. (Primer poročila o piratstvu za posredo
vanje takih informacij ali poročila o vsakem drugem napadu ali opažanju najdete v Prilogi C.)
(i) Kapitan naj čim prej oceni nevarnost. Kakor hitro ugotovi, da obstaja nevarnost, takoj pokliče UKMTO Dubaj.
(j) Sumljive ladje opazujte dobro z vsemi razpoložljivimi sredstvi, zlasti s krme in obeh strani krme.
(k) Posadko zaščitite pred izpostavljanjem nepotrebni nevarnosti. Med plovbo po zelo nevarnem območju se lahko
na krovu opravlja samo nujno delo. Kapitani naj v temi posadko zadržujejo čim bolj proč od zunanjih prostorov
na krovu, obenem pa naj zagotovijo, da se ves čas izvaja popolno in ustrezno opazovanje.
(l) Z lučmi, alarmnimi zvonci in dejavnostmi posadke sumljivim piratom sporočite, da ste jih odkrili.
(m) Na trgu so na voljo različne dodatne življenjsko nenevarne obrambne naprave, ki bi jih lahko uporabili, seveda
pa morajo podjetja oceniti njihove prednosti glede na posebne značilnosti in ranljivost ladje.
6. V p r i m e r u p i r a t s k e g a n a p a d a
(a) Upoštevajte pripravljeni načrt ladje za obratovanje v nepredvidljivih razmerah.
(b) Aktivirajte načrt za komuniciranje v izrednih razmerah in o napadu takoj obvestite prvo posamezno kontaktno
točko za primer napada, tj. UKMTO Dubaj. (MSCHOA bo kot stražni center za pomorsko varnost s stalno
posadko za piratske napade v regiji še naprej deloval kot pomožna kontaktna točka v primeru napada).
(c) Aktivirajte varnostni alarmni sistem ladje (Ship Security Alert System - SSAS), ki bo opozoril varnostnega
uslužbenca podjetja in državo zastave. Poročila po napadu je treba čim prej poslati vsem ustreznim centrom
za poročanje piratskih napadov, kakor je pojasnjeno v oddelku 9.
(d) Če je kapitan med prehodom čez piratsko območje uveljavil svojo pravico do izključitve sistema za samodejno
identifikacijo (Automatic Identification System - AIS), mora ta sistem ob piratskem napadu ponovno vključiti.
(e) Vključite zvočni alarm v sili in razglasite „piratski napad“ (PA) v skladu z načrtom ladje za obratovanje v kriznih
razmerah.
(f) Prek UKW kanala 16 (in varnostnega kanala 08, ki ga spremljajo pomorske enote) pošljite klic „na pomoč“. Prek
sistema DSC (Digital Selective Calling - selektivni digitalni klic) in po potrebi Inmarsat-C pošljite sporočilo v
stiski. Vzpostavite telefonsko zvezo z UKMTO Dubaj.
(g) Preprečite približevanje čolnov ladji s spreminjanjem smeri in povečevanjem hitrosti, če je to mogoče (1). Pirati
imajo težave pri vkrcanju na ladjo, ki:
(i) potuje z več kot 15 vozli;
(ii) manevrira - kapitani naj čim prej začnejo izvajati neprekinjeno majhne cikcakaste manevre, pri čemer naj
ohranijo hitrost, da dodatno odvrnejo vkrcanje. Poskušajte povečati izpostavljenost piratov vetru/valovom ter
uporabljajte valove ladijskega premca in preplavljanje krme, da piratskemu čolnu onemogočite plutje vzdolž
ladje. Kapitani in častnik straže (Officer of the Watch - OOW) morata poznati obnašanje ladje pri vodenju in
manevriranju. Posebno pozornost morata nameniti učinkom spreminjanja smeri krmila in njihovim morebi
tnim posledicam za hitrost ladje.
(h) Za obrambo uporabite gasilsko črpalko.
(i) Preučite, ali je smiselno vključiti naprej obrnjene luči na krovu ter tako zagotoviti opozarjanje na vašo ladjo in
prihajajočim vojaškim silam pomoč pri pozitivni identifikaciji ladje kot napadenega plovila.
(j) Zberite vso preostalo posadko v skladu z načrtom ladje za obratovanje v nepredvidljivih razmerah.
(1) Če lahko do prihoda vojaških sil pridobite na času, pirati pogosto napad prekinijo. Zato je bistveno, da se zgodaj prijavite pri
MSCHOA, upoštevate urnike za skupinske prehode in vaš položaj sporočite UKMTO Dubaj: s tem povečate verjetnost, da bo mornarica
v primeru napada v bližini.
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7. O b v k r c a n j u p i r a t o v
(a) Preden se pirati polastijo mostu, obvestite UKMTO Dubaj in, če čas dopušča, tudi podjetje.
(b) Ne upirajte se, saj lahko to privede do nepotrebnega nasilja in škoduje posadki.
(c) Če je treba evakuirati most/strojnico, ustavite glavni motor in odstraniti vse prehode, če je mogoče, ladjo pa
usmerite stran od drugih ladij.
(d) Ostanite mirni in popolnoma sodelujte s pirati.
(e) Zagotovite, da vsa posadka, razen skupine na mostu, ostane skupaj na enem mestu.
(f) Poskrbite, da je v zaklenjeni „trdnjavi“ na razpolago notranja zaščita/kritje v primeru, da bi pirati poskušali izsiliti
vstop. Vstopne točke/vrata in line na krovu/okna naj bodo proste – ne upirajte se vstopu piratov. Za komunici
ranje z ustreznimi organi uporabite komunikacijska sredstva v trdnjavi.
8. V p r i m e r u v o j a š k e a k c i j e
(a) Posadko je treba obvestiti, naj med vojaško akcijo NE uporablja fotoaparatov z bliskavico.
(b) Če vojaško osebje ukrepa na krovu ladje, mora celotno osebje ostati sklonjeno nad krov, si z obema rokama
pokriti glave, da je dobro vidno, da so njihove dlani prazne.
(c) Bodite pripravljeni odgovarjati na vprašanja o identiteti in stanju na ladji.
(d) Zavedajte se, da angleščina ni jezik vseh pomorskih enot v regiji.
(e) Vojaške sile lahko na začetku spravijo na varno vse osebe, ki jih opazijo. To je standardna praksa. Osebje ladje
poučite, naj to pričakuje in ga pripravite na popolno sodelovanje v začetnih fazah vojaške akcije na ladji.
9. P o r o č a n j e p o d o g o d k u ( r e f e r e n č n a P r i l o g a C )
(a) Po vsakem piratskem napadu ali sumljivi dejavnosti je zelo pomembno, da MSCHOA, UKMTO DUBAJ in IMB
pošljete podrobno poročilo o dogodku.
(b) To bo omogočilo popolno analizo, ugotovitev trendov piratstva ter oceno piratske tehnike ali sprememb taktike
kot tudi izdajo ustreznih opozoril za druge trgovske ladje v bližini.
(c) Kapitani naj izpolnijo standardni obrazec poročila, ki ga vsebuje Priloga C.
Posodabljanje najboljše poslovne prakse
1. Pričakuje se, da se bodo najboljše prakse upravljanja redno posodabljale glede na operativne izkušnje in pridobljeno
znanje. Podpisniki tega dokumenta si bodo prizadevali za redna srečanja, na katerih bodo te prakse posodobili,
popravke pa poslali svojim članom in drugim zainteresiranim organizacijam.
2. V primeru dvomov obiščite spletno stran MSCHOA, kjer so objavljene ustrezne dodatne informacije (pri tem
upoštevajte, da informacij niso potrdile vse zgoraj naštete organizacije).
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PRILOGA A
GLOSAR
Vloga vključenih usklajevalnih organov in njihovi odnosi.
EUNAVFOR
EUNAVFOR je usklajevalni organ, ki upravlja Center za pomorsko varnost (Afriški rog). Vse informacije in podrobnosti o
stikih najdete na spletni strani MSCHOA.
MSC (HOA) Center za pomorsko varnost (Afriški rog)
MSCHOA je ustanovila Evropska unija (EU) v okviru evropske varnostne in obrambne politike z namenom, da bi
preprečevala piratstvo na območju Afriškega roga. MSCHOA je začel delovati z ustanovitvijo EU NAVCO septembra
2008. Ta usklajevalna celica s sedežem v Bruslju je vzpostavila stike s številnimi predstavniki pomorske skupnosti in
zagotovila usklajevanje s silami EU v regiji. Novembra 2008 je Svet Evropske unije z ustanovitvijo pomorske misije EU
NAVFOR ATALANTA, katere cilj je preprečevati in odvračati piratske napade in zagotavljati pomoč trgovskemu ladjevju v
regiji, napravil pomemben nadaljnji korak za izboljšanje pomorske varnosti v obalnih vodah Somalije.
UKMTO Dubaj – Organizacija za pomorsko trgovino (ZK)
Urad Organizacije ZK za pomorsko trgovino (UKMTO Dubaj) v Dubaju deluje kot kontaktna točka za povezovanje
organizacij pomorskega sektorja s skupnimi vojaškimi silami (CMF). UKMTO Dubaj upravlja tudi sistem prostovoljnega
poročanja, v okviru katerega se trgovske ladje spodbuja, da pošljejo dnevno poročilo o svojem položaju in pričakovanem
času prihoda (ETA) v naslednje pristanišče, kadar plujejo v regiji med Suezom, 78° V in 10° J. UKMTO Dubaj nato ladjam
sledi, informacije o položaju pa pošlje na sedeža CMF in EU. Nove pomembne ustrezne informacije, ki se nanašajo na
komercialni promet, se lahko nato pošljejo ladjam neposredno namesto prek služb podjetij, kar izboljšuje odzivnost na
dogodke in prihrani čas.
Za dodatne informacije ali vključitev v sistem prostovoljnega poročanja pišite UKMTO Dubaj: UKMTO@eim.ae
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PRILOGA B
Uporabni kontakti
UKMTO Dubaj
E-pošta
Telefon
Mobilni telefon
Telefaks
Teleks

UKMTO@eim.ae
+ 971 505523215
+ 971 43065710
(51) 210473

MSCHOA
Poročanje prek spletne strani
Telefon
Telefaks
E-pošta

www.mschoa.org
+ 44 (0) 1923958545
+ 44 (0) 1923958520
postmaster@mschoa.org

IMB PRC
E-pošta
Telefon
Mobilni telefon
Telefaks
Teleks

piracy@icc-ccs.org
+ 60 320310014
+ 60 320785769
MA34199 IMBPC1

MARLO
E-pošta
Telefon
Mobilni telefon

Marlo.Bahrajn@me.navy.mil
+ 973 17853927
+ 973 39442117
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PRILOGA C
POROČILO PO DOGODKU – POROČILO O PIRATSKEM NAPADU
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Dodatna navodila za ribiška plovila kot dodatek najboljši poslovni praksi za odvračanje piratstva v Adenskem
zalivu in ob somalski obali
I. Priporočila za plovila v ribolovnih conah
1. Nesomalska ribiška plovila naj se izogibajo obratovanju ali plutju v razdalji 200 nm od somalske obale ne glede na
to, ali imajo ribolovna dovoljenja.
2. Ne začnite z ribolovom, kadar radar kaže prisotnost neidentificiranih čolnov.
3. Če opazite poliestrski čoln vrste, ki jo običajno uporabljajo pirati, se jim s polno hitrostjo umaknite s plutjem proti
vetru in morju, da jim otežite plovbo.
4. Izogibajte se ustavljanju ponoči, bodite pozorni in obdržite stražo na mostu, krovu in v strojnici.
5. Med ribolovom je plovilo ranljivejše, zato ostanite pozorni in ohranite radarsko opazovanje, da bi lahko organe v
primeru napada čim prej obvestili.
6. Pri nočni plovbi uporabljajte samo obvezne navigacijske in varnostne luči, da preprečite, da bi sij razsvetljave privabil
pirate, ki včasih ne uporabljajo radarjev in samo prežijo.
7. Kadar pri nočnem ribolovu ladja pluje s tokom, ohranite stražo na mostu, krovu in v strojnici. Uporabljajte samo
obvezne navigacijske in varnostne luči. Motor mora biti pripravljen za takojšnji zagon.
8. Ne približujte se neidentificiranim ladjam.
9. Čim manj uporabljajte VHF, da se izognete prisluškovanju piratov in otežite lokalizacijo.
10. Kadar v območju deluje pomorsko patruljno letalo, aktivirajte AIS, da olajšate identifikacijo in sledenje.
II. Identifikacija
1. Upravljalcem priporočamo, da ribiška plovila prijavijo pri MSCHOA za celotno obdobje obratovanja ob somalski
obali. To pomeni, da je treba posredovati popoln seznam članov posadke na krovu in načrtovanih dejavnosti na ladji,
če je to mogoče.
2. Pred prehodom ali ribolovom v tem območju opravite usposabljanje.
3. Kadar koli so ribiška plovila opremljena z napravami VMS, mora njihov upravljalec MSCHOA zagotoviti dostop do
podatkov VMS.
4. Ribiška plovila naj se izogibajo plutju skozi območja, o katerih so bila obveščena, da so v njih identificirane sumljive
piratske „matične ladje“, in naj uporabijo vsa sredstva za čimprejšnje odkrivanje vseh premikov velikih ali majhnih
plovil, ki bi lahko bila sumljiva.
5. Ribiška plovila se morajo na zahtevo letal ali ladij iz operacije ATALANTA in drugih mednarodnih ali nacionalnih
protipiratskih operacij vedno identificirati.
6. Vojaška, trgovska in ribiška plovila se morajo na zahtevo za identifikacijo ribiškega plovila, kateremu se približujejo,
takoj odzvati (da omogočijo zgodnje ukrepanje in omogočijo umik, zlasti ob morebitnem ribolovu).
III. V primeru napada
1. V primeru napada ali če opazite sumljivo plovilo, opozorite organe (UKMTO in MSCHOA) in ostala plovila v skupini.
2. Pošljite kontaktne podatke o drugem kapitanu ladje (na kopnem), katerega poznavanje plovila bi lahko prispevalo k
uspehu vojaškega posega.
Priporočila samo za plovila z zaporno plavarico
3. Evakuirajte vse osebje s krova in izvidniške točke na jamboru.
4. Če so se pirati polastili plovila in je zaporna plavarica razgrnjena, predlagajte piratom, naj vam dovolijo pobrati
mreže. Če je pobiranje zaporne plavarice dovoljeno, upoštevajte navodila za njeno natovarjanje in pojasnite delovanje
naprave, da bi se izognili nesporazumom.
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Cena naročnine 2010 (brez DDV, skupaj s stroški pošiljanja z navadno pošto)
Uradni list EU, seriji L + C, samo papirna različica

22 uradnih jezikov EU

1 100 EUR na leto

Uradni list EU, seriji L + C, papirna različica + letni CD-ROM

22 uradnih jezikov EU

1 200 EUR na leto

Uradni list EU, serija L, samo papirna različica

22 uradnih jezikov EU

770 EUR na leto

Uradni list EU, seriji L + C, mesečni zbirni CD-ROM

22 uradnih jezikov EU

400 EUR na leto

Dopolnilo k Uradnemu listu (serija S – razpisi za javna naročila),
CD-ROM, 2 izdaji na teden

Večjezično: 23 uradnih
jezikov EU

300 EUR na leto

Uradni list EU, serija C – natečaji

Jezik(-i) v skladu z
natečajem(-i)

50 EUR na leto

Naročilo na Uradni list Evropske unije, ki izhaja v uradnih jezikih Evropske unije, je na voljo v 22 jezikovnih
različicah. Uradni list je sestavljen iz serije L (Zakonodaja) in serije C (Informacije in objave).
Na vsako jezikovno različico se je treba naročiti posebej.
V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 920/2005, objavljeno v Uradnem listu L 156 z dne 18. junija 2005, institucije
Evropske unije začasno niso obvezane sestavljati in objavljati vseh pravnih aktov v irščini, zato se Uradni list
v irskem jeziku objavlja posebej.
Naročilo na Dopolnilo k Uradnemu listu (serija S – razpisi za javna naročila) zajema vseh 23 uradnih jezikovnih
različic na enem večjezičnem CD-ROM-u.
Na zahtevo nudi naročilo na Uradni list Evropske unije pravico do prejemanja različnih prilog k Uradnemu listu.
Naročniki so o objavi prilog obveščeni v „Obvestilu bralcu“, vstavljenem v Uradni list Evropske unije.
Format CD-ROM bo leta 2010 nadomeščen s formatom DVD.

Prodaja in naročila
Naročilo na razne plačljive periodične publikacije, kot je naročilo na Uradni list Evropske unije, je možno pri naših
komercialnih distributerjih. Seznam komercialnih distributerjev je na spletnem naslovu:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_sl.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) nudi neposreden in brezplačen dostop do prava Evropske unije. To
spletišče omogoča pregled Uradnega lista Evropske unije, zajema pa tudi pogodbe,
zakonodajo, sodno prakso in pripravljalne akte za zakonodajo.
Za boljše poznavanje Evropske unije preglejte spletišče http://europa.eu
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