
P6_TA(2006)0200 

Obnova staleža evropske jegulje * 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o ukrepih za 

obnovo staleža evropske jegulje (KOM(2005)0472 – C6-0326/2005 – 2005/0201(CNS)) 

 

(Postopek posvetovanja) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2005)0472)1, 

– ob upoštevanju člena 37 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 

Parlamentom (C6-0326/2005), 

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A6-0140/2006), 

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen; 

2. poziva Komisijo, naj na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES ustrezno spremeni svoj predlog; 

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 

odobril; 

4. poziva k sprožitvi spravnega postopka na podlagi skupne izjave z dne 4. marca 1975, če 

namerava Svet odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril; 

5. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 

predlog Komisije; 

6. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji. 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 
 

Spremembe Parlamenta 

Sprememba 1 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 (4a) Evropski parlament je 15. novembra 

2005 sprejel resolucijo o oblikovanju 

akcijskega načrta Skupnosti za obnovitev 

staležev jegulj ¹, v kateri je pozval 

Komisijo, naj nemudoma predloži predlog 

uredbe za obnovo staleža evropske jegulje. 

                                                 
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu. 



 _______________________ 

1 Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0425. 

Sprememba 2 

Uvodna izjava 8 

(8) Uspeh ukrepov za obnovitev staleža 

evropske jegulje je odvisen od tesnega 

sodelovanja in skladnega delovanja na ravni 

Skupnosti, držav članic in na lokalni ravni 

kot tudi od informacij, posvetovanja in 

vključevanja vpletenih javnih sektorjev. 

(8) Uspeh ukrepov za obnovitev staleža 

evropske jegulje je odvisen od tesnega 

sodelovanja in skladnega delovanja na ravni 

Skupnosti, držav članic in na lokalni ter 

regionalni ravni kot tudi od informacij, 

posvetovanja in vključevanja vpletenih 

javnih sektorjev. 

Sprememba 3 

Uvodna izjava 10 

(10) V povodju, kjer imajo lahko ribištvo in 

druge človekove dejavnosti, ki vplivajo na 

jegulje, čezmejne učinke, morajo biti vsi 

programi in ukrepi usklajeni za celotno 

ustrezno povodje. Za povodja, ki se 

raztezajo preko meja Skupnosti, si mora 

Skupnost prizadevati, da bi zagotovila 

primerno usklajenost z zadevnimi tretjimi 

državami. Vendar potreba po taki 

koordinaciji ne sme preprečiti nujnih 

ukrepov držav članic – 

(10) V povodju, kjer imajo lahko ribištvo in 

druge človekove dejavnosti, ki vplivajo na 

jegulje, čezmejne učinke, morajo biti vsi 

programi in ukrepi usklajeni za celotno 

ustrezno povodje. Vendar pa usklajevanje 

ne sme potekati na račun hitre uvedbe 

nacionalnih delov načrtov za upravljanje z 

jeguljami. Za povodja, ki se raztezajo preko 

meja Skupnosti, si mora Skupnost 

prizadevati, da bi zagotovila primerno 

usklajenost z zadevnimi tretjimi državami. V 

okviru mednarodnega usklajevanja, tako 

znotraj Skupnosti kot izven nje, je treba 

posebno pozornost nameniti Baltiškemu 

morju in evropskim obalnim vodam, ki so 

zunaj področja uporabe Direktive 

2000/60/ES. Vendar potreba po taki 

koordinaciji ne sme preprečiti nujnih 

ukrepov držav članic – 

Sprememba 4 

Uvodna izjava 10 a (novo) 

 (10a) Ker se naravno velik del zaroda 

jegulj s selitvijo izgubi, bi morala 

Komisija nemudoma raziskati, kako bi 

lahko evropsko ribogojstvo prispevalo k 

obnovi staleža evropskih jegulj, med 

drugim s stalnim gojenjem zaroda jegulj, 

ki so bile ujete, dokler te ne odrastejo v 

rumene jegulje in se uporabijo za obnovo 



staleža v evropskih celinskih vodah, 

povezanih z morjem. 

Sprememba 5 

Uvodna izjava 10 b (novo) 

  (10b) V okviru obnove staleža evropske 

jegulje je opaziti, da je zarod jegulj posebej 

izpostavljen, ker se velike količine zaroda 

jegulj izvažajo. Zato je treba izvajati 

posebne ukrepe za povečanje števila zaroda 

jegulj, izpuščenega v evropske vode. 

Sprememba 6 

Člen 2 

Od prvega do petnajstega dne vsak mesec 

se prepove ribolov, ulov in zadržanje vrste 

Anguilla anguilla.  

 

Ribolovna sezona se skrajša tako, da se 

ribolovni napor zmanjša za polovico. 

Sprememba 7 

Člen 3, uvodno besedilo 

Z odstopanjem od člena 2 je do 30. junija 

2007 dovoljeno loviti, obdržati in izvleči 

jegulje vrste Anguilla anguilla od prvega do 

petnajstega dne v vsakem mesecu pod 

pogojem, da: 

Z odstopanjem od člena 2 je do 30. junija 

2007 dovoljeno loviti, obdržati in izvleči 

jegulje vrste Anguilla anguilla izven 

določene ribolovne sezone pod pogojem, da: 

Sprememba 8 

Člen 3, točka (b) 

(b) so vse ulovljene jegulje izpuščene v 

evropske celinske vode, ki imajo dostop do 

morja za namene porasta ravni 

odseljevanja odraslih srebrnih jegulj. 

(b) vse ulovljene jegulje: 

- so izpuščene v evropske celinske vode, ki 

imajo dostop do morja za namene porasta 

ravni odseljevanja odraslih srebrnih jegulj 

ali  

- se uporabijo za ribogojstvo v Evropski 

uniji, pod pogojem, da se odstotek, ki ga 

Komisija določi za jegulje, uporabi za 

vzrejo in obnovo staleža rumenih jegulj v 

evropskih celinskih vodah, povezanih z 

morjem, da bi povečali raven odseljevanja 

odraslih srebrnih jegulj in 



Sprememba 9 

Člen 3, točka (b a) (novo) 

  (ba) države članice sprejmejo dodatne 

ukrepe za čim manjše oviranje naravne 

selitve zaroda jegulj v določenih obdobjih. 

Sprememba 10 

Člen 4, odstavek 1 

1. Če obstoječi nacionalni ukrepi za 

določena povodja že zagotavljajo, da je cilj 

iz člena 6(4) izpolnjen, lahko zadevna 

država članica do 30. junija 2007 predloži 

prošnjo za izjemo pri ukrepih, predvidenih 

v členu 2 za omenjena povodja.  

1. Če obstoječi nacionalni ukrepi za 

določena povodja že zagotavljajo, da je cilj 

iz člena 6(4) izpolnjen, lahko zadevna 

država članica do 30. junija 2008 predloži 

prošnjo za izjemo pri ukrepih, predvidenih 

v členu 2 za omenjena povodja.  

Sprememba 11 

Člen 4 a (novo) 

  Člen 4a 

 Dodatna zaščita zaroda jegulj 

 Ribolov jegulj, krajših od 12 cm, je 

dovoljen, če je izpolnjena ena od naslednjih 

zahtev: 

 (a) večina ujetih jegulj se uporabi za 

obnovo staleža v evropskih celinskih vodah, 

povezanih z morjem, da bi povečali raven 

odseljevanja odraslih srebrnih jegulj; 

 (b) za jegulje, ujete za ribogojstvo v 

Evropski uniji, velja pogoj, da se odstotek, 

ki ga Komisija določi za jegulje, 

uporabljene v ribogojstvu, uporabi za 

gojenje zaroda jegulj in obnovo staleža v 

evropskih celinskih vodah, povezanih z 

morjem, da bi povečali raven odseljevanja 

odraslih srebrnih jegulj. 

 Na željo države članice lahko Komisija 

določi kvoto za izvoz zaroda jegulj, če to ne 

posega v merila trajnostnega razvoja ali v 

obnavljanje staleža evropske jegulje. 

 Če je ulov zaroda jegulj v državi članici ali 

regiji namenjen za prehrano, lahko 

Komisija to dovoli, če ne posega v merila 

trajnostnega razvoja. 



Sprememba 12 

Člen 5 

Z odstopanjem od člena 2 je od 1. julija 

2007 dovoljeno loviti, obdržati in izvleči 

jegulje vrste Anguilla anguilla od prvega do 

petnajstega dne v vsakem mesecu pod 

pogojem, da je tako ribištvo v skladu s 

tehničnimi zahtevami in omejitvami, 

določenimi v načrtu za upravljanje z 

jeguljami. 

Z odstopanjem od člena 2 mora biti od 1. 

julija 2008 ribištvo v skladu s tehničnimi 

zahtevami in omejitvami, določenimi v 

načrtu za upravljanje z jeguljami. 

 

Sprememba 13 

Člen 5, odstavek 1 a (novo) 

 Za države članice, ki so načrt za 

upravljanje z jeguljami pred 31. 

decembrom 2006 predložile v odobritev 

Komisiji, se učinkovanje člena 2 odloži, 

dokler Komisija ne sprejme dokončne 

odločitve. 

Sprememba 14 

Člen 6, odstavek 1 

1. Države članice opredelijo in določijo 

posamezna povodja, ki ležijo na njihovem 

nacionalnem ozemlju, ki je pred človekovim 

poseganjem predstavljalo naravne habitate 

za evropsko jeguljo („povodja za jegulje“). 

1. Države članice opredelijo in določijo 

posamezna povodja, ki ležijo na njihovem 

nacionalnem ozemlju, ki je pred človekovim 

poseganjem predstavljalo naravne habitate 

za evropsko jeguljo ("povodja za jegulje"). 

Država članica se lahko utemeljeno odloči, 

da razglasi celotno nacionalno ozemlje ali 

obstoječo regionalno upravno enoto za eno 

povodje. 

Sprememba 15 

Člen 6, odstavek 2 

2. Pri opredelitvi povodij za jegulje države 

članice upoštevajo upravne ureditve iz 

člena 3 Direktive 2000/60/ES. 

2. Pri opredelitvi povodij za jegulje države 

članice v največji možni meri upoštevajo 

upravne ureditve iz člena 3 Direktive 

2000/60/ES. 

Sprememba 16 

Člen 6, odstavek 3 a (novo) 

  3a. Države članice v povodjih izvajajo načrt 

za upravljanje z jeguljami, ki zagotavlja 



učinkovito obnovitev staleža jegulj. Države 

članice predlagajo povodja, ki so predmet 

teh intervencijskih načrtov. 

Sprememba 17 

Člen 6, odstavek 3 b (novo) 

  3b. Načrte za upravljanje povodij, ki si jih 

deli ena ali več držav članic, je treba 

pripraviti skupaj in jih predložiti Komisiji. 

Sprememba 18 

Člen 6, odstavek 4 

4. Cilj vsakega načrta za upravljanje z 

jeguljami je dovoliti za vsako povodje za 

jegulje odseljevanje v morje z veliko 

verjetnostjo najmanj 40 % biomase odraslih 

jegulj glede na najboljšo oceno 

potencialnega odseljevanja iz povodja v 

odsotnosti človekovih dejavnosti, ki vplivajo 

na ribolovno območje ali stalež. 

4. Cilj vsakega načrta za upravljanje z 

jeguljami je dovoliti za vsako povodje za 

jegulje odseljevanje v morje z veliko 

verjetnostjo visokega odstotka biomase 

odraslih jegulj glede na najboljšo oceno 

potencialnega odseljevanja iz povodja ob 

upoštevanju vseh človekovih dejavnosti, ki 

vplivajo na ribolovno območje ali stalež. 

Sprememba 19 

Člen 6, odstavek 5 a (novo) 

  5a. Evropska unija podpira ukrepe, ki 

zagotavljajo obnovo staleža v povodjih 

posameznih držav članic. 

Sprememba 20 

Člen 6, odstavek 5 b (novo) 

  5b. Evropska unija podpira ukrepe za 

pomoč pri izdelavi in/ali prilagajanju 

mehanizmov za premagovanje ovir, da bi 

bila selitev vzdolž rek nemotena. 

Sprememba 21 

Člen 7, odstavek 1 

1. Države članice do 31. decembra 2006 

sporočijo Komisiji vse posamezne načrte za 

upravljanje z jeguljami, pripravljene v 

skladu s členom 6. 

1. Države članice do 30. junija 2007 

sporočijo Komisiji vse posamezne načrte za 

upravljanje z jeguljami, pripravljene v 

skladu s členom 6. 



Sprememba 22 

Člen 7, odstavek 3 

3. Države članice izvajajo načrte za 

upravljanje z jeguljami, ki so bili odobreni 

v odstavku 2, od 1. julija 2007. 

3. Države članice izvajajo načrte za 

upravljanje z jeguljami, ki so bili odobreni 

v odstavku 2, od 1. julija 2008, če je to 

možno, pa že pred tem datumom. 

Sprememba 23 

Člen 8, odstavek 1 

1. Za povodja, ki se raztezajo na ozemlje 

več kot ene države članice, vključene 

države članice skupno pripravijo načrt za 

upravljanje z jeguljami. 

1. Za povodja, ki se raztezajo na ozemlje 

več kot ene države članice, vključene 

države članice skupno pripravijo načrt za 

upravljanje z jeguljami. Če obstaja 

nevarnost, da bo prišlo pri usklajevanju 

do take zamude, da bo načrt za 

upravljanje nemogoče predložiti 

pravočasno, lahko države članice 

predložijo načrte za upravljanje za 

nacionalni del povodja. 

Sprememba 24 

Člen 8, odstavek 2 

2. Kjer se povodje razteza preko ozemlja 

Skupnosti, si vključene države članice 

prizadevajo razviti načrt za upravljanje z 

jeguljami skupaj z ustreznimi tretjimi 

državami. 

2. Kjer se povodje razteza prek ozemlja 

Skupnosti, si vključene države članice 

prizadevajo razviti načrt za upravljanje z 

jeguljami skupaj z ustreznimi tretjimi 

državami. V zvezi s tem se posebna 

pozornost nameni Baltiškemu morju in 

evropskim obalnim vodam, ki so zunaj 

področja uporabe Direktive 2000/60/ES. 

Sprememba 25 

Člen 8 a (novo) 

  Člen 8a 

Posebni ukrepi za zarod jegulj  

 Komisija pripravi, kot del načrta za obnovo 

staleža evropske jegulje, posebne ukrepe, ki 

naj zagotovijo povečanje števila 

izpuščenega zaroda jegulj in so 

osredotočeni na reševanje težav, ki jih 

povzroča obsežen izvoz zaroda jegulj. 



Sprememba 26 

Člen 9, odstavek 1 

1. Za vsak načrt za upravljanje z jeguljami 

vsaka država članica do 31. decembra 2009 

Komisiji poroča o spremljanju, učinkovitosti 

in rezultatu načrta in zlasti oceni za vsako 

povodje navedeni delež biomase jegulj, ki se 

odseli v morje, da bi se drstil, glede na 

odseljevanje, doseženo v odsotnosti ribolova 

ali drugih človekovih dejavnosti, ki vplivajo 

na ribolov ali stalež. 

1. Za vsak načrt za upravljanje z jeguljami 

vsaka država članica do 31. decembra 2009 

Komisiji poroča o spremljanju, učinkovitosti 

in rezultatu načrta.  

Sprememba 27 

Člen 9, odstavek 2 

2. Komisija Evropskemu parlamentu in 

Svetu do 1. julija 2010 predloži poročilo s 

statistično in znanstveno oceno rezultata 

izvajanja načrtov za upravljanje z jeguljami 

s priloženim mnenjem Znanstvenega, 

tehničnega in gospodarskega odbora za 

ribištvo. 

2. Komisija Evropskemu parlamentu in 

Svetu do 1. julija 2011 predloži poročilo s 

statistično in znanstveno oceno rezultata 

izvajanja načrtov za upravljanje z jeguljami 

s priloženim mnenjem Znanstvenega, 

tehničnega in gospodarskega odbora za 

ribištvo. 

Sprememba 28 

Člen 9, odstavek 3 a (novo) 

 3a. Komisija pred 1. januarjem 2007 po 

posvetovanju z ICES, Evropsko 

svetovalno komisijo za ribištvo v celinskih 

vodah (EIFAC), državami članicami in 

ribiško industrijo določi, ali je normo iz 

člena 6(4) možno izmeriti in uporabiti v 

praksi, nato pa po potrebi predloži 

spremenjen ali prilagojen predlog. 

Sprememba 29 

Člen 11, odstavek 1 

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi 

v Uradnem listu Evropske unije.  

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi 

v Uradnem listu Evropske unije, vendar ne 

pred 1. januarjem 2007. 

 


