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22.4.2015 A8-0128/54 

Predlog spremembe  54 
Linnéa Engström 
v imenu skupine Verts/ALE 
Anja Hazekamp 
v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Večletni načrt za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter ribištvo, ki izkorišča te 
staleže 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 8 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Načrt za ribolov več vrst je treba 
vzpostaviti ob upoštevanju dinamike med 
staleži trske, sleda in papaline ter ob 
upoštevanju vrste prilova pri ribolovu teh 
staležev, tj. staležev morske plošče, iverke, 
romba in gladkega romba v Baltskem 
morju. Cilj tega načrta bi moral biti 
namenjen uresničevanju in ohranjanju 

največjih trajnostnih donosov za zadevne 
staleže. 

(8) Končni cilj je vzpostaviti načrt za 
ribolov več vrst ob upoštevanju dinamike 
med staleži trske, sleda in papaline ter ob 
upoštevanju vrste prilova pri ribolovu teh 
staležev, tj. staležev morske plošče, iverke, 
romba in gladkega romba v Baltskem 
morju. Cilj tega načrta bi moral biti 
ponovno vzpostaviti, doseči in ohraniti 

populacije teh vrst nad ravnmi, ki 

omogočajo trajnostni donos za zadevne 
staleže, pri tem pa v skladu s členom 2(2) 

Uredbe (EU) št. 1380/2013 kolikor je 
mogoče zmanjšati vpliv na druge vrste, kot 

so morske ptice in morski sesalci, ter na 

širše morsko okolje. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/55 

Predlog spremembe  55 
Linnéa Engström 
v imenu skupine Verts/ALE 
Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 
v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Večletni načrt za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter ribištvo, ki izkorišča te 
staleže 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 1 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Načrt se uporablja tudi za morsko 

ploščo, iverko, romb in gladki romb v 
podrazdelkih ICES 22–32, ujetih pri 
ribolovu zadevnih staležev. 

2. S to uredbo so določen tudi ukrepi za 
prilov morske plošče, iverke, romba in 

gladkega romba v podrazdelkih ICES 22–
32, in glede naključnega ulova morskih 

ptic in morskih sesalcev, ki se uporabljajo 
pri ribolovu staležev iz odstavka 1. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/56 

Predlog spremembe  56 
Linnéa Engström 
v imenu skupine Verts/ALE 
Ulrike Rodust 
v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Večletni načrt za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter ribištvo, ki izkorišča te 
staleže 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 1 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) zagotavljanju, da se v skladu s 
previdnostnim pristopom ohranijo staleži 
morske plošče, iverke, romba in gladkega 
romba. 

(b) zagotavljanju, da se staleži morske 
plošče, iverke, romba in gladkega romba 
ohranijo nad ravnmi, ki omogočajo 

najvišji trajnostni donos. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/57 

Predlog spremembe  57 
Linnéa Engström 
v imenu skupine Verts/ALE 
Marco Affronte 
v imenu skupine EFDD 
 
Poročilo A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Večletni načrt za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter ribištvo, ki izkorišča te 
staleže 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 4 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ciljna ribolovna umrljivost se pri 

zadevnih staležih doseže do leta 2015, nato 
pa ohranja v naslednjih razponih: 

1. Cilj v zvezi z ribolovno umrljivostjo 

upošteva najnovejše znanstveno mnenje 

in se, kjer je možno, doseže do leta 2015, 
postopoma pa najpozneje do leta 2020, 
nato pa se za te staleže ohranja. Ribolovna 
umrljivost za zadevne staleže se določi v 
naslednjih razponih: 

Stalež Ciljni razpon 
ribolovne 
umrljivosti 

Stalež Ciljni razpon v 
zvezi z ribolovno 
umrljivostjo 

Trska iz 
zahodnega 
Baltskega morja 

0,23–0,29 Trska iz 
zahodnega 
Baltskega morja 
 

0–0.26 

Trska iz 
vzhodnega 
Baltskega morja 

0,41–0,51 Trska iz 
vzhodnega 
Baltskega morja 

0–FMSY 

Sled iz 
osrednjega 
Baltskega morja 

0,23–0,29 Sled iz 
osrednjega 
Baltskega morja 

0–0,22 

Sled iz Riškega 
zaliva 

0,32–0,39 Sled iz Riškega 
zaliva 

0–0,32 

Sled iz 
Botnijskega 
morja 

0,13–0,17 Sled iz 
Botnijskega 
morja 

0–0,12 
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Sled iz 
Botnijskega 
zaliva 

Ni določena. Sled iz 
Botnijskega 
zaliva 

0–FMSY 

Sled iz zahodnega 
Baltskega morja 

0,25–0,31 Sled iz zahodnega 
Baltskega morja 

0–0,32 

Papalina iz 
Baltskega morja 

0,26–0,32 Papalina iz 
Baltskega morja 

0–0,26 

 Cilj ribolovne umrljivosti (F) bi moral biti 

doseči 0,8 x FMSY. 

 

 

Or. en 

Obrazložitev 

Vrednosti iz člena 4 predloga COM so bile okvirne, določene pred posodobitvijo na podlagi 

informacij iz postopka primerjalne analize, ki jo je opravil svet ICES. Ta je končne številke 

objavil marca 2015. S tem predlogom sprememb so nove vrednosti ICES vključene v večletni 

načrt, kakor je bilo dogovorjeno na glasovanju o ribiški politiki.  
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22.4.2015 A8-0128/58 

Predlog spremembe  58 
Linnéa Engström 
v imenu skupine Verts/ALE 
Anja Hazekamp 
v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Večletni načrt za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter ribištvo, ki izkorišča te 
staleže 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 4 – odstavek 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Ribolovne možnosti so določene na 

način, ki zagotavlja manj kot 5 % 

verjetnost , da bodo presežene vrednosti 

največjega trajnostnega donosa iz 

razpredelnice v odstavku 1.  

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/59 

Predlog spremembe  59 
Linnéa Engström 
v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Večletni načrt za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter ribištvo, ki izkorišča te 
staleže 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 5 – odstavek 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Kadar biomasa katerega koli staleža 

za določeno leto pade pod ravni iz spodnje 

razpredelnice, se sprejmejo ustrezni 

ukrepi za zaustavitev ciljnega ribolova 

ustreznega staleža: 

 Stalež Omejitev 

ravni 

biomase (v 

tonah) 

 Trska iz zahodnega 

Baltskega morja 
26 000 

 Trska iz vzhodnega 

Baltskega morja 
63 000 

 Sled iz osrednjega 

Baltskega morja 
430 000 

 Sled iz Riškega zaliva Ni določena. 

 Sled iz Botnijskega 

morja 
Ni določena. 

 Sled iz Botnijskega 

zaliva 
Ni določena. 

 Sled iz zahodnega 

Baltskega morja 
90 000 

 Papalina iz Baltskega 

morja 
410 000 

Or. en 
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Obrazložitev 

Vrednosti iz razpredelnice ustrezajo vrednostim ICES za omejitev B, ki je točka, na kateri je 

sposobnost razmnoževanja staleža ogrožena, zaradi česar je prirastek manjši. Ciljni ribolov 

se ustavi, da se stalež lahko opomore in zagotovi poln prirastek.  
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22.4.2015 A8-0128/60 

Predlog spremembe  60 
Linnéa Engström 
v imenu skupine Verts/ALE 
Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 
v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Večletni načrt za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter ribištvo, ki izkorišča te 
staleže 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Če je v znanstvenem mnenju navedeno, 
da je ohranjanje staležev morske plošče, 
iverke, romba ali gladkega romba v 
Baltskem morju ogroženo, je Komisija v 
skladu s členom 15 pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov o posebnih 
ohranitvenih ukrepih za ogrožen stalež in v 
zvezi s katerim od naslednjih elementov: 

1. Če je v znanstvenem mnenju navedeno, 
da je ohranjanje staležev morske plošče, 
iverke, romba ali gladkega romba v 
Baltskem morju ogroženo, je Komisija v 
skladu s členom 15 pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov o posebnih 
ohranitvenih ukrepih za prilov morske 

plošče, iverke, romba ali gladkega romba 

in za zmanjšanje naključnega ulova 

morskih ptic in morskih sesalcev ter glede 
naslednjih tehničnih ukrepov: 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/61 

Predlog spremembe  61 
Linnéa Engström 
v imenu skupine Verts/ALE 
Anja Hazekamp, Marisa Matias 
v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Večletni načrt za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter ribištvo, ki izkorišča te 
staleže 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 14 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija zagotovi, da se ocena učinkov 
tega načrta na staleže, zajete v tej uredbi, in 
ribolove, ki te staleže izkoriščajo, da se 
zlasti upoštevajo spremembe znanstvenega 
mnenja, izvede šest let po začetku 
veljavnosti načrta in nato vsakih nadaljnjih 
šest let. Komisija rezultate teh ocen 
predloži Evropskemu parlamentu in Svetu. 

Komisija zagotovi, da se ocena učinkov 
tega načrta na staleže, zajete v tej uredbi, in 
ribolove, ki te staleže izkoriščajo, pa tudi 
morske ptice in morske sesalce, da se 
zlasti upoštevajo spremembe znanstvenega 
mnenja, izvede šest let po začetku 
veljavnosti načrta in nato vsakih nadaljnjih 
šest let. Komisija predloži rezultate teh 
ocen Evropskemu parlamentu in Svetu. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/62 

Predlog spremembe  62 
Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 
v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Večletni načrt za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter ribištvo, ki izkorišča te 
staleže 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 6 – naslov 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ukrepi v primeru ogroženosti morske 

plošče, iverke, romba in gladkega romba 
Tehnični ohranitveni ukrepi za morsko 

ploščo, iverko, romb in gladki romb in 

naključni prilov. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/63 

Predlog spremembe  63 
Marco Affronte 
v imenu skupine EFDD 
Anja Hazekamp 
v imenu skupine GUE/NGL 
 
Poročilo A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Večletni načrt za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter ribištvo, ki izkorišča te 
staleže 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Načrt prispeva k ciljem skupne ribiške 
politike iz člena 2 Uredbe (EU) 
št. 1380/2013 in zlasti k: 

1. Načrt zagotavlja uresničitev ciljev 
skupne ribiške politike iz člena 2 Uredbe 
(EU) št. 1380/2013 in Okvirne direktive o 
morski strategiji št. 2008/56/ES, zlasti: 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/64 

Predlog spremembe  64 
Marco Affronte 
v imenu skupine EFDD 
Anja Hazekamp 
v imenu skupine GUE/NGL 
Linnéa Engström 
v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Večletni načrt za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter ribištvo, ki izkorišča te 
staleže 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 9 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ukrepi iz člena 1 so namenjeni 
uresničevanju ciljev iz člena 3 in zlasti 
zaščiti nedoraslih ali drstečih se rib. 

2. Ukrepi iz člena 1 so namenjeni 
uresničevanju ciljev iz člena 3, zlasti 
zaščiti nedoraslih ali drstečih se rib, pa tudi 
uskladitvi z okoljsko zakonodajo Unije, 

kakor je določeno v členu 3a, ter 

zagotavljanju, da se čim bolj zmanjša 

negativen vpliv ribolovnih dejavnosti na 

morski ekosistem, kot so naključni ulov 

morskih ptic in morskih sesalcev. 

Or. en 

 
 


