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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 1

(1) Najnovejše znanstveno mnenje 
Mednarodnega sveta za raziskovanje morja 
(ICES) navaja, da je stalež trske v 
podrazdelkih ICES 25 do 32 Baltskega 
morja upadel na raven, ko je sposobnost 
razmnoževanja omejena in je stalež 
netrajnostno izkoriščan.

(1) Najnovejše znanstveno mnenje 
Mednarodnega sveta za raziskovanje morja 
(ICES) navaja, da je stalež trske v 
podrazdelkih ICES 25 do 32 Baltskega 
morja upadel na raven zunaj varnih 
bioloških meja, ko je sposobnost 
razmnoževanja omejena in je stalež 
netrajnostno izkoriščan.

Or. en

Obrazložitev

Osnovna uredba skupne ribiške politike 2371/2002/ES opredeljuje varno biološko mejo in 
oba baltska staleža trske sta zunaj nje.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Anders Wijkman in Frieda Brepoels

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a) Izčrpanje staležev trske, ki imajo 
pomembno vlogo pri stabilnosti ekosistema 
Baltskega morja, bi bilo pogubno zaradi 
več razlogov, eden od njih je izguba vrst rib 
za prehrano ter negativni učinki tega na 
ribiško industrijo, drugi pa pomembna 
vloga trske v ekosistemu zaradi njene 
sposobnosti, da zmanjšuje cvetenje morja.
Začasna prekinitev ribolova trske za 
približno 4 leta bi bila v skladu z 
znanstvenim mnenjem, naj se upošteva 
previdnostno načelo, hkrati pa bi 
omogočila vzpostavitev trajnega in 
trajnostnega ribištva v precej večjem 
obsegu kot pa sedaj. 

Or. en

Obrazložitev

Trska je pomembna za baltski ekosistem kot celoto; primer za to je, da trska zmanjšuje 
problem cvetenja alg. Preprosto povedano: premalo trske pomeni preveč papaline, zaradi 
česar je premalo zooplankotna in posledično preveč fitoplanktona in preveč fosforja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a) Dovolj učinkovit in trajnosten večletni 
načrt upravljanja za staleže trske, ki temelji 
na previdnostnem načelu, bi omogočil 
vzpostavitev trajnega in trajnostnega 
ribištva v precej večjem obsegu kot pa 
sedaj. 

Or. en

Obrazložitev

Trska je pomembna za baltski ekosistem kot celoto. Srednje- in dolgoročno je za ribiški sektor 
in ekosistem koristno, da si stalež lahko opomore, potrebni pa so učinkoviti ukrepi, ki bodo to 
omogočili. Če ne bomo nemudoma ukrepali, tvegamo, da se bomo morali soočiti z enakimi 
problemi kot na Novi Fundlandiji.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 3

(3) Sprejeti je treba ukrepe za vzpostavitev 
večletnega načrta za upravljanje ribolova 
staležev trske v Baltskem morju.

(3) Leta 2003 je bil pod okriljem 
Mednarodne komisije za ribištvo v 
Baltskem morju (IBSFC) sprejet večletni 
načrt upravljanja za staleže trske v 
Baltskem morju.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anders Wijkman in Frieda Brepoels

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) Razdelitev Baltskega morja na zahodni 
(podrazdelki ICES 22, 23 in 24) ter vzhodni 
del (podrazdelki ICES 25 do 32) temelji na 
dejstvu, da gre za ločena ekosistema s 
povsem različnimi lastnostmi.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je ohraniti razdelitev Baltskega morja na dva ločena dela, saj gre za ekosistema s 
popolnoma različnimi lastnostmi. Zato je treba kvote določiti za vsak del posebej. Če dela ne 
bi bila ločena, obstaja tveganje, da bi ribolov potekal predvsem v enem delu Baltika, ki mu 
zato grozi popolno izčrpanje. Večji, vzhodni del je edinstven, tamkajšnji staleži trske pa so 
edinstveno prilagojeni Baltskemu morju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava 4 a (novo)

(4a) V sklepih Sveta niso upoštevane 
določbe načrta IBSFC iz leta 2003 za 
določanje celotnega dovoljenega ulova 
(TAC).

Or. en
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Obrazložitev

Svet dosledno sprejema previsok celotni dovoljeni ulov.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anders Wijkman in Frieda Brepoels

Predlog spremembe 17
Uvodna izjava 4 a (novo)

(4a) Trajnostno upravljanje v Baltiku 
najresneje ogrožajo izredno velikodušne 
ribolovne kvote, dodeljene v preteklosti, in 
nezakonit ribolov, ki je posledica 
pomanjkanja nadzora nad ribolovnimi 
dejavnostmi kot tudi nepripravljenosti za 
ukrepanje proti kršitvam sedanjih 
predpisov.

Or. en

Obrazložitev

Nezakonit ribolov in velikodušne kvote predstavljata resen problem. Zdi se, da je za vzhodno 
področje upravljanja (v podrazdelkih ICES 25 do 32) začasna prepoved ribolova edina 
zanesljiva možnost, da si staleži opomorejo. V letu 2005 je ulov v zahodnem delu znašal 25 
000 ton in v vzhodnem delu 40 000 ton. Po mnenju raziskovalca pa se v vzhodnem delu ne bi 
smelo loviti. Razmerje med zakonitim in nezakonitim ribolovom pokaže, da nezakonit ribolov 
znaša okrog 40 % celotnega ribolova.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Andres Tarand

Predlog spremembe 18
Uvodna izjava 4 a (novo)

(4a) Čeprav podnebne spremembe in 
onesnaževanje povzročajo bistvene 
spremembe v ekosistemu Baltskega morja, 
staleže trske v Baltskem morju najresneje 
ogroža nezakonit ribolov, ki je posledica 
pomanjkanja nadzora nad ribolovnimi 
dejavnostmi kot tudi nepripravljenosti za 
ukrepanje proti kršitvam sedanjih 
predpisov.

Or. en
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Obrazložitev

Najbolj znan posredni vpliv človeka prek onesnaževanja je evtrofikacija (alge) Baltskega 
morja. V zadnjih 20 letih statistično pomembna sprememba v pogostosti pritoka sveže vode iz 
Danskega preliva še ni podrobno znanstveno pojasnjena, vendar se prisotnost staležev trske v 
najsevernejših delih Baltskega morja lepo ujema s pritokom sveže vode.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 19
Uvodna izjava -5 (novo)

(-5) Člen 5(1) Uredbe (ES) št. 2371/2002 
določa, da Svet kot prednostno nalogo 
sprejme načrte obnovitve za ribištva, ki 
izkoriščajo staleže zunaj varnih bioloških 
meja. 

Or. en

Obrazložitev

Zato mora biti načrt za stalež trske v podrazdelkih 25–32 v obliki načrta obnovitve z vsemi 
zahtevami iz Uredbe 2371/2003.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 20
Uvodna izjava 5

(5) Uredba (ES) št. 2371/2002 med drugim 
zahteva, da mora Skupnost za dosego tega 
cilja uporabiti varnostni pristop pri 
sprejemanju ukrepov za zavarovanje in 
ohranitev staleža, za zagotovitev njegovega 
trajnostnega izkoriščanja in zmanjšanje 
vpliva ribištva na morske ekosisteme na 
najmanjšo možno raven. Prizadevati si 
mora za napredno izvajanje ekosistemsko 
naravnanega pristopa k upravljanju 
ribištva in prispevati k učinkovitim 
ribolovnim aktivnostim v gospodarsko 
uspešni in konkurenčni ribiški industriji, 
ob tem pa zagotavljati primerno življenjsko 
raven tistim, ki so odvisni od ribolova 
baltske trske, in upoštevati interese 
potrošnikov.

(5) Člen 5(3) Uredbe (ES) št. 2371/2002
med drugim zahteva, da se sestavijo načrti 
obnovitve (i) na podlagi previdnostnega 
pristopa, (ii) da zagotovljajo trajnostno 
izkoriščanje staležev in zadržanje vpliva 
ribolovnih dejavnosti na morske ekosisteme 
na trajnostnih ravneh ter (iii) da so večletni 
in navajajo pričakovani časovni okvir za 
doseganje zastavljenih ciljev.
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 21
Uvodna izjava 9

(9) Za zagotovitev stabilnosti v možnostih 
ribolova je primerno omejiti spreminjanje 
celotnih dovoljenih ulovov iz leta v leto.

(9) Da se prepreči zlom ribištva in omogoči 
hitra obnovitev staleža na raven, ki 
omogoča večji celotni dovoljeni ulov, je 
pomembno, da je določanje celotnega 
dovoljenega ulova v skladu z mnenjem 
ICES.

Or. en

Obrazložitev

EU trdi, da upošteva znanstveno mnenje, vendar je znanstveno mnenje ICES nenehno 
preseženo, posledica pa so danes izčrpani staleži.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 22
Člen 4

1. Namen načrta je povečati količino 
odraslih rib na vrednosti, enake ali višje od:
1) 23 000 za stalež trske v podrazdelkih 22, 
23 in 24 ter 
2) 160 000 za stalež trske v podrazdelkih 25 
do 32.

Načrt bo zagotovil trajnostno izkoriščanje 
zadevnih staležev trske s postopnim 
zmanjševanjem in vzdrževanjem stopenj 
ribolovne umrljivosti na ravneh, ki ne bodo 
nižje od: 

2. Kjer ICES ugotovi, da so bile ciljne ravni 
dosežene, načrt tudi zagotavlja trajnostno 
izkoriščanje zadevnih staležev trske z
vzdrževanjem stopenj ribolovne umrljivosti 
na ravneh, ki ne bodo višje od:

1) 0,6 pri starosti 3 do 6 let za stalež trske v 
podrazdelkih 22, 23 in 24 in

1) 0,6 pri starosti 3 do 6 let za stalež trske v 
podrazdelkih 22, 23 in 24 in

2) 0,3 pri starosti 4 do 7 let za stalež trske v 
podrazdelkih 25 do 32.

2) 0,3 pri starosti 4 do 7 let za stalež trske v 
podrazdelkih 25 do 32.

Or. en
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Obrazložitev

ICES je kot najnižjo sprejemljivo mejo za velikost staleža (Blim) trske v podrazdelkih 25–32 
določil 160 000 ton, vendar ni določil meje za podrazdelke 22–24, tako da se za ta stalež 
namesto tega uporablja previdnostna meja (Bpa) 23 000 ton. ICES tudi ugotavlja, da bi se pri 
ribolovni umrljivosti od 0,3 do 0,6 za podrazdelke 22–24 in 0,3 za podrazdelke 25–32 
zmanjšalo tveganje za razmnoževanje ter povečali dolgoročni donosi, tako da je treba 
umrljivost ohraniti pod to ravnjo. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anders Wijkman in Frieda Brepoels

Predlog spremembe 23
Člen 4, točka (2)

2) 0,3 pri starosti 4 do 7 let za stalež trske v 
podrazdelkih 25 do 32.

2) 0 pri starosti 4 do 7 let za stalež trske v 
podrazdelkih 25 do 32.

Or. en

Obrazložitev

Znanstveniki so resno zaskrbljeni zaradi hitrega izčrpavanja staležev trske na vzhodnem 
področju upravljanja ter predlagajo začasno popolno prepoved ribolova, da si staleži lahko 
opomorejo. Da si bo trska opomogla, je bolje uvesti popolno prepoved za vse države hkrati, 
ne pa različnih obdobij za različne države. Med popolno prepovedjo je nezakonit ribolov 
praktično nemogoč.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jens Holm

Predlog spremembe 24
Člen 5, odstavek 1

1. Vsako leto Svet na predlog Komisije s 
kvalificirano večino odloči o celotnem 
dovoljenem ulovu za naslednje leto za 
zadevna staleža trske.

1. Vsako leto Svet na predlog Komisije s 
kvalificirano večino odloči o celotnem 
dovoljenem ulovu za naslednje leto za 
zadevna staleža trske. Vse države članice, ki 
jih to zadeva, imajo pravico uvesti začasno 
prekinitev ribolova trske, če je to po 
njihovem mnenju potrebno.

Or. sv

Obrazložitev

Pomembno je, da imajo posamezne države članice pravico uvesti nadaljnje ukrepe, ki lahko 
zaščitijo ribje staleže, če je to po njihovem mnenju potrebno.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 25
Člen 6

1. Svet določi celotni dovoljeni ulov za 
zadevna staleža trske, ki je v skladu z 
znanstveno oceno Znanstvenega, tehničnega 
in gospodarskega odbora za ribištvo 
(STECF) višji od:

1. Svet določi celotni dovoljeni ulov za 
zadevna staleža trske, ki je v skladu z 
znanstveno oceno Znanstvenega, tehničnega 
in gospodarskega odbora za ribištvo 
(STECF) tako, da so posledično količine 
odraslih rib v morju večje od količin, 
določenih v členu 4(1). 
Če iz znanstvene ocene izhaja, da bi se to 
zgodilo, Svet določi celotni dovoljeni ulov 
tako, da se posledično doseže raven 
ribolovne umrljivosti iz člena 4(2).
Če iz znanstvene ocene izhaja, da se to ne 
bi zgodilo, Svet določi najnižji možni 
celotni dovoljeni ulov.

(a) celotnega dovoljenega ulova, ki bo v 
letu uporabe privedel do 10 % znižanja 
stopnje ribolovne umrljivosti v primerjavi s 
stopnjo ribolovne umrljivosti, ocenjeno za 
predhodno leto.
(b) celotnega dovoljenega ulova, ki bo 
privedel do stopnje ribolovne umrljivosti, 
opredeljene v členu 4.
2. Če zaradi uporabe odstavka 1 celotni 
dovoljeni ulov presega celotni dovoljeni 
ulov predhodnega leta za več kot 15 %, Svet 
določi celotni dovoljeni ulov, ki je za 15 % 
večji od celotnega dovoljenega ulova 
navedenega leta.

2. Če zaradi uporabe odstavka 1 celotni 
dovoljeni ulov presega celotni dovoljeni 
ulov predhodnega leta za več kot 15 %, Svet 
določi celotni dovoljeni ulov, ki je za 15 % 
večji od celotnega dovoljenega ulova 
navedenega leta.

3. Če je zaradi uporabe odstavka 1 celotni 
dovoljeni ulov za več kot 15 % manjši od 
celotnega dovoljenega ulova predhodnega 
leta, Svet določi celotni dovoljeni ulov, ki je 
za 15 % manjši od celotnega dovoljenega 
ulova navedenega leta.
4. Odstavek 3 se ne uporablja, če iz 
znanstvene ocene STECF izhaja, da bo 
stopnja ribolovne umrljivosti v letu uporabe 
celotnega dovoljenega ulova presegla 
vrednost 1 na leto od starosti 3 do 6 let za 
stalež trske v podrazdelkih 22, 23 in 24 ali 



AM\642245SL.doc 9/11 PE 382.324v01-00

SL

vrednost 0,6 na leto za starosti 4 do 7 let za 
stalež trske v podrazdelkih 25 do 32.

Or. en

Obrazložitev

Komisija predlaga, da se celotni dovoljeni ulov ne zmanjša za več kot 15 % na leto, če pa so 
staleži izčrpani in so potrebni nujni ukrepi za ohranitev, bi se zaradi predolgega čakanja 
lahko povečalo tveganje za stalež.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frieda Brepoels

Predlog spremembe 26
Člen 6, odstavek 1, točka (a)

(a) celotnega dovoljenega ulova, ki bo v letu 
uporabe privedel do 10 % znižanja stopnje 
ribolovne umrljivosti v primerjavi s stopnjo 
ribolovne umrljivosti, ocenjeno za 
predhodno leto.

(a) celotnega dovoljenega ulova, ki bo v letu 
uporabe privedel do 30% znižanja stopnje 
ribolovne umrljivosti v primerjavi s stopnjo 
ribolovne umrljivosti, ocenjeno za 
predhodno leto.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Anders Wijkman in Frieda Brepoels

Predlog spremembe 27
Člen 6, odstavek 1, točka (a)

(a) celotnega dovoljenega ulova, ki bo v letu 
uporabe privedel do 10 % znižanja stopnje 
ribolovne umrljivosti v primerjavi s stopnjo 
ribolovne umrljivosti, ocenjeno za 
predhodno leto.

(a) celotnega dovoljenega ulova, ki bo v letu 
uporabe privedel do 10 % znižanja stopnje 
ribolovne umrljivosti v primerjavi s stopnjo 
ribolovne umrljivosti, ocenjeno za 
predhodno leto (razen za podrazdelke 25 do 
32, kjer je predlagana začasna prepoved).

Or. en

Obrazložitev

Številka 10 % je nastala v političnem dogovoru med državami članicami in ne temelji na 
znanstvenem mnenju. Za strožje ukrepe pri teh staležih je treba to številko povišati, zaradi 
česar bo zaščita trske v Baltskem morju ustreznejša in staleži se bodo lahko obnovili.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Anders Wijkman in Frieda Brepoels

Predlog spremembe 28
Člen 8, odstavek 1, točka (b)

(b) od 15. junija do 14. septembra v 
podrazdelkih 25 do 27.

V podrazdelkih 25 do 32 ribolov ni
dovoljen.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se navezuje na predlog spremembe, ki ga k členu 4(2) vlagata Frieda 
Brepoels in Anders Wijkman.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 29
Člen 11, odstavek 2

2. Države članice lahko izdajo posebno 
ribolovno dovoljenje za ribolov trske iz 
odstavka 1 samo plovilom Skupnosti, ki 
imajo v letu 2005 posebno dovoljenje za 
ribolov trske v Baltskem morju v skladu s 
točko 6.2.1 Priloge III k Uredbi Sveta (ES) 
št. 27/2005 z dne 22. decembra 2004 o 
določitvi ribolovnih možnosti za leto 2005 in 
s tem povezanih pogojev za nekatere staleže 
rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo 
v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v 
vodah, kjer so potrebne omejitve ulova. 
Vendar lahko država članica izda posebno 
dovoljenje za ribolov trske plovilu 
Skupnosti, ki pluje pod zastavo te države 
članice in v letu 2005 nima posebnega 
ribolovnega dovoljenja, če zagotovi, da je v 
Baltskem morju preprečen ribolov najmanj 
enakovredne zmogljivosti, merjene v 
kilovatih (kW), s katerim koli orodjem iz 
odstavka 1.

2. Države članice lahko izdajo posebno 
ribolovno dovoljenje za ribolov trske iz 
odstavka 1 samo plovilom Skupnosti, ki 
imajo v letu 2005 posebno dovoljenje za 
ribolov trske v Baltskem morju v skladu s 
točko 6.2.1 Priloge III k Uredbi Sveta (ES) 
št. 27/2005 z dne 22. decembra 2004 o 
določitvi ribolovnih možnosti za leto 2005 in 
s tem povezanih pogojev za nekatere staleže 
rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo 
v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v 
vodah, kjer so potrebne omejitve ulova. 
Vendar lahko država članica izda posebno 
dovoljenje za ribolov trske plovilu 
Skupnosti, ki pluje pod zastavo te države 
članice in v letu 2005 nima posebnega 
ribolovnega dovoljenja, če zagotovi, da je v 
Baltskem morju preprečen ribolov najmanj 
1,2-kratne enakovredne zmogljivosti, 
merjene v kilovatih (kW), s katerim koli 
orodjem iz odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

To bi zmanjšalo čezmerno zmogljivost baltskih flot, ki lovijo trsko.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 30
Člen 11, odstavek 2 a (novo)

2a. Enakovredna zmogljivost iz odstavka 2 
ne vključuje plovil, umaknjenih z javno 
finančno pomočjo.

Or. en

Obrazložitev

Flote v Baltiku, ki lovijo trsko, so prevelike in tako bi lahko zmanjšali zmogljivosti.


