
 

AM\1058812SL.doc  PE555.109v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

22.4.2015 A8-0128/50 

Predlog spremembe  50 
Jarosław Wałęsa, Gabriel Mato 
v imenu skupine PPE 

 

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 25 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25) Glede časovnega okvira se pričakuje, 

da bi bilo treba največji trajnostni donos 

za zadevne staleže doseči do leta 2015. Po 

tem letu bi ga bilo treba ohranjati. 

(25) Glede časovnega okvira bi bilo treba 

cilj za te staleže po možnosti doseči do leta 

2015. Kasnejše doseganje ravni 

izkoriščanja bi moralo biti dovoljeno le, če 

bi njihovo doseganje do leta 2015 resno 

ogrozilo socialno in gospodarsko 

vzdržnost vključenih ribiških ladij. Po letu 

2015 bi bilo treba te ravni doseči kar 

najhitreje, v vsakem primeru pa 

najkasneje do leta 2020. Ta cilj bi bilo 

treba nato ohranjati. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/51 

Predlog spremembe  51 
Jarosław Wałęsa, Gabriel Mato 
v imenu skupine PPE 

 

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 po možnosti doseže do leta 2015, 

postopoma pa najpozneje do leta 2020, 

nato pa se ohranja za te staleže. 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–FMSY 

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–FMSY 

Sled iz Riškega 

zaliva 

0,32–0,39 Sled iz Riškega 

zaliva 

0–FMSY 

Sled iz 

Botnijskega 

morja 

0.13–0,17 Sled iz 

Botnijskega 

morja 

0–FMSY 

Sled iz 

Botnijskega 

zaliva 

Ni določena. Sled iz 

Botnijskega 

zaliva 

Ni določena. 

Sled iz zahodnega 

Baltskega morja 

0,25-,.31 Sled iz zahodnega 

Baltskega morja 

0–FSMY 
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Papalina iz 

Baltskega morja 

0,26–0,32 Papalina iz 

Baltskega morja 

0–FMSY 

 Vrednosti za FMSY (ribolovna umrljivost 

na ravni največjega donosa) se vzamejo iz 

najnovejšega zanesljivega znanstvenega 

mnenja, ki je na voljo, ribolovna 

umrljivost (F) pa bi morala biti pod 

FMSY. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/52 

Predlog spremembe  52 
Nils Torvalds 
v imenu skupine ALDE 

 

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 po možnosti doseže do leta 2015, 

postopoma pa najpozneje do leta 2020, 

nato pa se za te staleže ohranja. Ribolovna 

umrljivost za te 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 

Sled iz 

Botnijskega 

zaliva 

Ni določena. Sled iz 

Botnijskega 

zaliva 

0–FMSY 
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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 

0,8 x FMSY. 

Or. en 

Obrazložitev 

Svet ICES je dokončne številke objavil 31. marca 2015. Ta predlog spremembe je tehnična 

posodobitev in vstavlja najnovejše vrednosti ICES v člen 4 uredbe, kakor jo je sprejel Odbor 

za ribištvo. 

 



 

AM\1058812SL.doc  PE555.109v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

22.4.2015 A8-0128/53 

Predlog spremembe  53 
Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
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 4 – odstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Ko bodo na voljo novi znanstveni 

podatki o ribolovni umrljivosti ali 

najnižjih ravneh biomase drstitvenega 

staleža, se na Komisijo prenese 

pooblastilo, da v skladu s členom 15 

sprejme delegirane akte, ki omogočajo 

revizijo v skladu z najnovejšimi 

znanstvenimi podatke. Posodobitev bi 

morala potekati v skladu z razumno 

časovno razporeditvijo, tako v interesu 

ribolovnih dejavnosti kot zaradi 

opazovanja učinkovitosti sprejetih 

ukrepov glede biomase. 

Or. en 

 

 


