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OHRANJANJE RIBOLOVNIH VIROV

Ohranjanje ribolovnih virov temelji na potrebi po zagotavljanju okoljsko trajnostnega
izkoriščanja teh virov ter dolgoročne vzdržnosti sektorja. Da bi dosegli ta cilj, več evropskih
standardov ureja dostop do voda Unije, razporejanje in uporabo virov, skupni dovoljeni ulov,
omejitve ribolovnega napora in druge tehnične ukrepe.

PRAVNA PODLAGA

Členi od 38 do 43 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

CILJI

Glavni cilj je zagotoviti dolgoročno ekonomsko vzdržnost sektorja s trajnostnim izkoriščanjem
virov.

DOSEŽKI

A. Osnovna načela dostopa do voda in virov
1. Dostop do voda Unije
a. Načelo enakega dostopa
To načelo določa, da imajo vsa ribiška plovila EU zagotovljen enak dostop do voda in virov
v vseh vodah EU.
b. Omejitve v 12-miljski coni
Znotraj obalnega pasu, ki obsega 12 navtičnih milj od temeljnih črt, velja odstopanje od načela
enakega dostopa do voda EU, saj lahko države članice tu ohranijo izključne ribolovne pravice.
To odstopanje izvira iz potrebe po ohranjanju najbolj občutljivih območij z omejevanjem
ribolovnega napora in zaščito tradicionalnih ribolovnih dejavnosti, od katerih je odvisen
družbeni in gospodarski razvoj nekaterih obalnih skupnosti. Ukrepi o pogojih za dostop do voda
in sredstev se sprejmejo na podlagi razpoložljivih bioloških, socialno-ekonomskih in tehničnih
informacij. Ta omejitev je bila z Uredbo (ES) 1152/2012 podaljšana do konca leta 2014.
c. Omejitve dostopa zunaj 12-miljske cone
Komisija je leta 2005 objavila sporočilo (COM(2005)0422) o pregledu nekaterih omejitev
dostopa v skupni ribiški politiki (SKP), ki se nanaša na območje Shetland in območje
morske plošče. S tem sporočilom je Komisija izpolnila obveznost, da oceni upravičenosti do
omejitev dostopa do voda in virov zunaj 12-miljske cone. Območje Shetlanda je bilo določeno
zaradi nadzora nad dostopom do vrst posebnega pomena za regijo, ki so biološko ogrožene,
območje morske plošče pa za zmanjšanje zavržka bokoplute, zlasti morske plošče, pri ribolovu
v Severnem morju. Na podlagi zgoraj omenjenega sporočila bo omejene dostop za območje

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0422
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Shetland veljal nadaljnja tri leta, medtem ko za območje morske plošče ni bilo določeno
natančno obdobje, ker ni bilo jasno, kako dolge in obsežne bodo potrebne raziskave.
2. Razporejanje virov in trajnostno izkoriščanje
a. Načelo sorazmerne stabilnosti
Ribolovne možnosti se državam članicam dodeljujejo tako, da zagotavljajo sorazmerno
stabilnost ribolovnih dejavnosti vsake države članice za posamezni stalež. Načelo sorazmerne
stabilnosti, ki temelji zlasti na ravni preteklega ulova, pomeni, da je za posamezno državo
članico predpisan stalni delež dovoljenega ribolovnega napora za glavne komercialne vrste.
Načeloma naj bi bil ribolovni napor dolgoročno stalen, pri čemer imajo še naprej prednost
tradicionalne ribolovne dejavnosti in regije, ki so najbolj odvisne od ribolova.
b. Trajnostno izkoriščanje
Ena izmed prednostnih nalog skupne ribiške politike je ohranjanje virov s prilagajanjem
ribolovnih zmogljivosti glede na možnost ulova. Za doseganje trajnostnega izkoriščanja je treba
stalež rib upravljati v skladu z načelom največjega trajnostnega izkoristka. Skupna ribiška
politika se v ta namen pri svojih odločitvah opira na najboljša razpoložljiva znanstvena mnenja
in uporablja previdnostni pristop, pri čemer pomanjkanje ustreznih znanstvenih informacij
ne sme biti razlog za preložitev ali neizpolnjevanje ukrepov za ohranjanje vrst. Trajnostno
izkoriščanje tudi zahteva postopno uvedbo ekosistemskega pristopa k upravljanju ribištva.
B. Ohranjanje ribolovnih virov
1. Celotni dovoljeni ulov in omejitve ribolovnega napora
a. Omejevanje ulova
Celotni dovoljeni ulov se določi na osnovi znanstvenih mnenj mednarodnega sveta za
raziskovanje morja ter znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo in se še
vedno izračunava letno za večji del staleža, tako da ga je mogoče prilagoditi spremembam
njihove ravni. V okviru večletnega upravljanja virov pa se bodo omejitve za ulov postopoma
ustalile, tako da bodo ribiči lahko bolje načrtovali svoje dejavnosti.
b. Omejevanje ribolovnega napora
Te ukrepe je mogoče uporabiti v načrtih za obnovo ogroženih staležev. Obsegajo na primer
dovoljeno število ribolovnih dni na mesec, ki se lahko spreminja glede na uporabljeno opremo,
ribolovno območje (glede na razdelke mednarodnega sveta za raziskovanje morja), ciljne vrste,
stanje staleža in po možnosti moč plovila. Zaradi večje prilagodljivosti lahko države članice
ribolovne dni razporedijo med različne enote svojih flot.
c. Tehnični ukrepi
Namen tehničnih ukrepov je preprečiti ulov mladih rib, nekomercialnih vrst in drugih morskih
živali. Določajo se glede na ciljne in sorodne vrste (pri kombiniranem ribolovu), ribolovno
območje in vrsto opreme. Najnovejše vrste tehničnih ukrepov so:
— ribolovno orodje, določitev minimalne velikosti mrežnih očes in strukture mrež ter

njihovega števila na krovu;

— sestava in omejitev naključnega ulova in prilova;

— uporaba selektivnega ribolovnega orodja za zmanjšanje vpliva ribolovnih dejavnosti na
morske ekosisteme in neciljne vrste;

— razmejitev območij in obdobij, v katerih so ribolovne dejavnosti prepovedane ali omejene,
vključno z zaščito območij drstišč in odraščanja iker;
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— določitev najmanjše velikosti rib, ki se lahko obdržijo na krovu in/ali iztovorijo.

V primeru resne ogroženosti živih vodnih virov ali morskega ekosistema zaradi ribolovnih
dejavnosti in če je potrebno takojšnje ukrepanje, lahko Komisija in države članice (slednje tudi
na lastno pobudo) sprejmejo nujne ukrepe za zaščito ribjih staležev in za ponovno vzpostavitev
ravnovesja ogroženih morskih ekosistemov.
Po posvetovanjih s Komisijo, drugimi zadevnimi državami članicami in ustreznim regionalnim
svetovalnim svetom pa lahko države članice sprejmejo tudi ohranitvene in upravljalne ukrepe
za vsa ribolovna plovila v 12-miljski coni, če ti niso diskriminacijski. Če so ti ukrepi strožji od
zakonodaje EU, jih lahko države članice uporabljajo izključno za ribolovna plovila, ki plujejo
pod njihovo zastavo v vodah pod njihovo suverenostjo in pristojnostjo.
Nazadnje je treba omeniti, da so projekti poskusnega ribolova namenjeni spodbujanju
ohranjanja in raziskovanja selektivnih načinov ribolova, ki jih je treba izvesti.
2. Dolgoročna strategija za upravljanje ribolovnih virov
Namen večletnih načrtov za upravljanje staležev je ohraniti obseg staleža v okviru varnih
bioloških meja. V teh načrtih je določen največji dovoljeni ulov in vrsta tehničnih ukrepov, pri
čemer so upoštevane značilnosti vsakega staleža in ribolova (ciljne vrste, uporabljeno orodje,
stanje posameznega staleža) ter ekonomski učinek ukrepov na posamezne vrste ribištva.
Večletni načrti za obnovo staležev se izvajajo za ogrožene ribje staleže. Temeljijo na
znanstvenem mnenju in določajo omejitve ribolovnega napora (to je število dni na morju za
ladje). Prav tako tudi zagotavljajo, da vpliv ribolovnih dejavnosti na morske ekosisteme ostaja
na trajnostni ravni.
3. Upravljanje flote
Upravljanje flote je prilagajanje ribolovnih zmogljivosti, tako da se doseže trdno in trajno
ravnovesje med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi. V ta namen se:
— določijo število in vrste plovil, ki imajo dovoljenje za ribolov (na primer z ribolovnim

dovoljenjem);

— uporabi register ribolovne flote za nadzor in spremljanje ribolovne zmogljivosti;

— uporabljajo sistemi vstopa in izstopa ter ukrepi za zmanjšanje celotne zmogljivosti;

— izvajajo ukrepi za zmanjšanje ribolovnega napora in določanje referenčnih ravni;

— zahteva od držav članic, da poročajo o zmogljivosti svoje ribolovne flote;

— uporabljajo dokumenti Evropskega sklada za ribištvo za prilagajanje ribolovne
zmogljivosti.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament si nenehno prizadeva za spoštovanje previdnostnega načela in načela
trajnosti virov. V zadnjem času so se bolj upoštevale spremembe, ki jih je odbor Evropskega
parlamenta za ribištvo predlagal za načrte upravljanja in obnovitev ribjih staležev. Tako ni
bil sprejet noben predlog spremembe Evropskega parlamenta glede načrta za staleže trske za
leto 2004. Nekateri izmed njih pa so bili (vsaj delno) vključeni v načrt za staleže trske leta 2008.
V skupnem je bilo v celoti ali deloma sprejetih 80 % predlogov sprememb Parlamenta na ta
načrt. Nekaj podobnega se je zgodilo z načrti za staleže tuna leta 2007 in 2009.
Do največjega števila sprememb v fazah med predlogom in sprejetjem je prišlo pri pregledu
načrta za obnovo staležev trske leta 2008. Pri načrtu za staleže škotskega sleda je bilo manj
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sprememb, večina jih je zadevala ukrepe za nadzor ribolovnega napora. Pri sedmih od dvanajstih
načrtov, pregledanih od leta 2002, so bili črtani pomembni odlomki poglavja o omejevanju
ribolovnega napora. Gre za naslednje načrte: (1) trska 2004, (2) severni oslič, (3) južni oslič in
škamp, (4) morski list v Biskajskem zalivu, (5) morski list v zahodnem delu Rokavskega preliva,
(6) morska plošča in morski list v Severnem morju ter (7) treska v Baltskem morju. Ti načrti
so najprej vsebovali poglavje z vrsto določb (8 členov) za uporabo kilovatnih dni (kW-dan) pri
urejanju ribolovnega napora in za oblikovanje baze podatkov in seznama plovil za pridobitev
informacij. To poglavje je bilo v celoti črtano najprej iz načrta za staleže trske iz leta 2004 in
nato še iz vseh drugih načrtov, ki so vsebovali takšno poglavje, saj so bili ti ukrepi ocenjeni kot
diskriminacijski za države članice, ki imajo v primerjavi s tistimi, za katere trska predstavlja le
prilov, veliko floto za lov na trsko. V vseh načrtih so črtano poglavje nadomestile določbe za
omejevanje ribolovnega napora, kar je privedlo do spremenljivega in kompleksnega pristopa do
omejevanja ribolovnega napora. S sistemom, ki je bil sprejet za načrt za staleže trske leta 2004
(število dni vsakega orodja na morju) sprva ni uspelo zmanjšati ribolovnega napora, zato je bil
z uredbo iz leta 2008 zamenjan s shemo za omejevanje skupnih kilovatnih dni na floto, pri kateri
se je še posebej upošteval vpliv posamezne flote na umrljivost trske.
Parlament in Svet sta 6. julija 2016 sprejela Uredbo (EU) št. 2016/1139 o vzpostavitvi večletnega
načrta za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju. Novi regionalni pristop upošteva
obstoječe močne biološke interakcije. Določa načrt ribolova več vrst, pri katerem se upoštevajo
dinamični odnosi med staleži trske, sleda in papaline v teh vodah ter prilov teh staležev, to so
staleži morske plošče, iverke, romba in gladkega romba v Baltskem morju.
Do številnih sprememb je prišlo tudi pri načrtu za staleže južnega osliča in škampa, ki so
zadevale načine za omejevanje napora ter inšpekcijo, spremljanje in nadzor, večino sprememb
pa je predlagal Evropski parlament. Pripombe Evropskega parlamenta in Sveta so privedle
tudi do pomembnih sprememb, s katerimi se krepi načrt za staleže tuna, vključno z dodatno
obveznostjo za države članice, da imajo izdelane ribolovne načrte.
Ena glavnih sprememb med predlogom o evropski jegulji in dejansko sprejeto uredbo je ukinitev
sezonske prepovedi ribolova na jegulje. Poudarek je bil na načrtih za upravljanje jegulj, kjer bi
prepoved lahko bila eno izmed orodij upravljanja. Odbor Evropskega parlamenta za ribištvo je
sezonski prepovedi nasprotoval in predlagal, da se ribolovni napor zmanjša za polovico, to pa
je bilo sprejeto le za primer, ko ne bi bil odobren načrt za upravljanje jegulj.
Pri ribolovu globokomorskih staležev se Parlamenta zavzema za izboljšanje trajnostne uporabe
teh staležev in zaščito globokomorskih ekosistemov. 30. junija 2016 sta se Evropski parlament in
Svet sporazumela, da je treba pregledati obstoječa pravila iz Uredbe Sveta (ES) št. 2347/2002, da
se določi spremenjen sistem za ribolov globokomorskih vrst v EU ter zunanjih vodah vzhodnega
srednjega Atlantika.
Carmen-Paz Martí
09/2017
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