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MEDNARODNI ODNOSI NA PODROČJU RIBIŠTVA

Evropska unija je sklenila več kot 20 mednarodnih ribiških sporazumov, da bi spodbudila
zakoniti, okoljski, ekonomski in socialni upravljavski okvir za trajnostni ribolov, pridobila
dostop do glavnih svetovnih ribolovnih območij ali spodbudila uporabo sistemov za
spremljanje in nadzor v boju proti nezakonitemu ribolovu. Evropska unija sklepa dvostranske
sporazume, kot so sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in sporazumi o vzajemnosti,
ali večstranske sporazume, kot so sporazumi z regionalnimi organizacijami za upravljanje
ribištva, in mednarodne konvencije.

PRAVNA PODLAGA

Členi od 38 do 43 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Lizbonska pogodba določa, da
mednarodne ribiške sporazume ratificira Svet po odobritvi Parlamenta (člen 218(6)(a) PDEU).

CILJI

— Evropski uniji zagotoviti ustrezen dostop do glavnih svetovnih ribolovnih območij in virov,

— okrepiti dvostransko in regionalno sodelovanje,

— zagotoviti delovna mesta in oskrbo evropskih trgov z ribami,

— prispevati k trajnostnemu razvoju svetovnega ribištva,

— spopadati se z uničujočimi ribolovnimi praksami,

— izboljšati znanstveno raziskovanje in zbiranje podatkov,

— preprečevati nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov,

— okrepiti nadzor in preglede pod okriljem regionalnih organizacij za upravljanje ribištva.

DOSEŽKI

A. Vloga in pomen
1. Smisel obstoja
Dvostranski in večstranski ribiški sporazumi so postali potrebni, ko so številne države sredi
sedemdesetih let vzpostavile izključne ekonomske cone na območju do 200 morskih milj od
obale. Organizacija združenih narodov je nato leta 1982 sprejela konvencijo o pomorskem pravu
kot neke vrste ustavo za oceane, ki je priznala pravico obalnih držav do nadzora nad ribolovom
v vodah ob njihovem ozemlju. Čeprav izključne ekonomske cone pokrivajo samo 35 % skupne
površine morja, pa vsebujejo 90 % svetovnih staležev rib. Konvencija o pomorskem pravu
ne ureja samo izključnih ekonomskih con, temveč tudi odprto morje. Države spodbuja, naj
z ustanavljanjem regionalnih organizacij za upravljanje ribištva sodelujejo pri ohranjanju in
upravljanju živih morskih virov na odprtem morju. To pomeni, da so morale države z ribiškimi
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flotami za ribolov na odprtem morju skleniti mednarodne sporazume in/ali druge dogovore,
da so pridobile dostop do ribolovnih virov v izključnih ekonomskih conah tretjih držav ali na
odprtem morju, ki so ga pokrivale regionalne organizacije za upravljanje ribištva.
2. Finančne naložbe in koristi za evropsko floto
Proračunska sredstva, dodeljena za mednarodne ribiške sporazume, so se povečala
s 5 milijonov EUR leta 1981 na skoraj 300 milijonov leta 1997 (0,31 % skupnega proračuna
Skupnosti in skoraj 30 % sredstev, dodeljenih ribiškemu sektorju). V zadnjih letih se je za
ribiške sporazume namenilo približno 150 milijonov EUR. Proračun za leto 2013 je znašal
144,23 milijonov EUR. Mednarodni sporazumi omogočajo neposredno zaposlitev okoli 30 000
ljudi in ustvarjajo precejšnjo gospodarsko aktivnost v sektorju in v regijah, ki so zelo odvisne
od ribolova. V tem trenutku je z vidika finančnih nadomestil in pravic dostopa najpomembnejši
sporazum z Mavretanijo v vrednosti 70 milijonov EUR na leto, ki zagotavlja dostop okoli
175 plovilom EU.
3. Geografska razsežnost
Leta 2011 je bilo v veljavi 24 ribiških sporazumov z obalnimi državami v Afriki (14), Tihem
oceanu (6) in severnimi državami (Norveška, Islandija, Ferski otoki in Grenlandija). Leta 2015
je bilo veljavnih 21 sporazumov. Kar zadeva ribolov na odprtem morju, je evropska flota dejavna
v Atlantskem oceanu, Sredozemlju, Indijskem oceanu, Tihem oceanu in na območju Antarktike
v okviru sporazumov z regionalnimi organizacijami za upravljanje ribištva na teh območjih.
B. Vrste ribiških sporazumov
1. Dvostranski ribiški sporazumi
a. Sporazumi o partnerstvu v ribiškem sektorju
Sporazumi o partnerstvu v ribiškem sektorju so rezultat reforme skupne ribiške politike iz
leta 2002 in vrhunskega srečanja o trajnostnem razvoju v Johannesburgu. Ti sporazumi so
sprejeti na podlagi sklepov Sveta 11485/1/2004 o sporočilu Komisije o integriranem okviru
za sporazume o partnerstvu v ribiškem sektorju s tretjimi državami in omogočajo uporabo
mehanizma, s pomočjo katerega EU daje finančno in tehnično podporo zlasti za razvoj južnih
partnerskih držav v zameno za pravico do ribolova. Sporazumi prinašajo vzajemno korist.
Osnovna ideja je ustanoviti partnerstvo s tretjo državo za razvoj trajnostnega in odgovornega
ribištva ter za povečanje vrednosti ribiških proizvodov. Namen sporazumov o partnerstvu
v ribiškem sektorju je tudi usklajevanje z drugimi politikami, kot so razvojno sodelovanje,
okolje, trgovina in zdravje. Vse sporazume o partnerstvu v ribiškem sektorju sestavljata ribiški
sporazum in protokol (ki na primer opredeljuje pogoje sporazuma). Na podlagi teh sporazumov
evropska flota dobi pravico do dostopa do presežkov rib v izključnih ekonomskih conah
večine afriških, karibskih in pacifiških držav, pa tudi Grenlandije. Finančni del temelji na
pavšalnem znesku, ki ga plača EU, in na pristojbinah lastnikov ladij. Finančni prispevek EU
je upravičen tudi zaradi skupnega interesa obeh strani za naložbe v trajnostno ribiško politiko
in ni zgolj plačilo za pravice dostopa. V okviru veljavnih predpisov Svetovne trgovinske
organizacije ti dogovori ne štejejo kot subvencije. Prispevki v glavnem krijejo upravne stroške,
stroške znanstvene ocene ribjih staležev, upravljanje ribištva, nadzor in spremljanje ribolovnih
dejavnosti ter stroške spremljanja in ocenjevanja trajnostne ribiške politike. Ob koncu leta 2007
so se iztekle enostranske trgovinske olajšave, ki jih je EU dodelila afriškim, karibskim in
pacifiškim državam s sporazumom iz Cotonouja (in jih je odobrila Svetovna trgovinska
organizacija). Januarja 2008 je začela veljati nova shema, tako imenovani ekonomski partnerski
sporazumi, ki bodo zlasti usmerjeni v trgovinske vidike (na primer pravila o poreklu, dostop
do trga ter sanitarni in fitosanitarni standardi). Sporazumi o partnerstvu v ribiškem sektorju so
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posebej pomembni za ribolov tuna (Zelenortski otoki, Komori, Slonokoščena obala, Gabon,
Kiribati, Madagaskar, Mauritius, Mozambik, Sao Tome in Principe, Sejšeli in Salomonovi
otoki). Drugi sporazumi za mešani ribolov so sklenjeni z Grenlandijo, Marokom in Mavretanijo.
Protokoli trajajo od 2 do 6 let, odvisno od države. Sporazumi z drugimi državami ostanejo
v veljavi, čeprav so bili protokoli iz različnih razlogov opuščeni ali jih sploh ni bilo (Ekvatorialna
Gvineja, Gvineja Bissau, Gambija, Mikronezija in Senegal). Leta 2013 je pregledana skupna
ribiška politika uvedla sporazume o partnerstvu o trajnostnem ribištvu s tretjimi državami.
Ti sporazumi opredeljujejo dostop do virov v reguliranem okolju, ki je sorazmeren z interesi
flote Unije, v zameno za finančni prispevek in tehnično podporo, ki bi morala prispevati
k učinkovitemu zbiranju informacij, spremljanju, nadzoru in opazovanju.
Trenutno je veljavnih 13 sporazumov o partnerstvu v ribiškem sektorju in ustreznih protokolov
med EU in partnerskimi državami v vzhodnem Atlantiku (Zelenortski otoki, Slonokoščena
obala, Gabon, Gvineja Bissau, Liberija, Mavretanija, Maroko, Sao Tome in Principe ter Senegal)
in v jugozahodnem Indijskem oceanu (Komori, Mauritius, Madagaskar in Sejšeli). Na splošno
obstajata dve vrsti sporazumov o partnerstvu v ribiškem sektorju: devet, ki zadevajo le velike
pelagične vrste, in štirje mešani sporazumi (ki zadevajo nepelagične in pelagične vrste, vključno
s tunom).
b. Vzajemni sporazumi
Ti sporazumi obsegajo izmenjavo ribolovnih možnosti med floto EU in flotami tretjih držav,
kar pomeni, da je veliko staležev, ki se skupno upravljajo. Kot referenca, s katero se zagotovi
enakovredna izmenjava, se uporabi protivrednost trsk (ena tona trsk predstavlja X ton druge
vrste v zameno). Ti sporazumi zadevajo zlasti industrijske vrste, ki se uporabljajo v proizvodnji
ribje moke in ki predstavljajo več kot 70 % iztovorjenega ulova. Glavna vrsta z vidika vrednosti
pa je trska. Danska je največji proizvajalec z 82 % ulova. Nemčija, Združeno kraljestvo in
Švedska skupaj prispevajo 15 % količine. Sporazumi te vrste so sklenjeni z Norveško (z več
kot 70 % kvot, dodeljenih EU), Ferskimi otoki in Islandijo.
Trenutno velja sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Grenlandijo, na katerem
temelji skoraj 40 % ribolova EU na Norveškem in Ferskih otokih prek letne izmenjave kvot na
podlagi sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju.
2. Večstranski sporazumi
a. Sporazumi z regionalnimi organizacijami za upravljanje ribištva
Cilj teh sporazumov je okrepiti regionalno sodelovanje, da se zagotovi ohranitev in trajnostno
izkoriščanje ribolovnih virov na odprtem morju in čezconskih staležev. Pomembni pa so tudi
za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova. Poznamo
različne vrste regionalnih organizacij za upravljanje ribištva. Nekatere so nastale pod okriljem
Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), druge pa neodvisno. Nekatere
upravljajo biološke vire v določeni coni, medtem ko druge skrbijo za določen stalež ali
skupino staležev. Nekatere so omejene na odprto morje ali izključne ekonomske cone ali na
oboje. Ko Komisija začne pogajanja z regionalnimi organizacijami za upravljanje ribištva,
so njeni ukrepi dvostranski: prizadevanje za članstvo v organizaciji (kot pogodbenica ali
opazovalka) in določitev predpisov, s katerimi se v zakonodajo EU prenesejo ukrepi za
ohranjanje in upravljanje, ki so jih sprejele organizacije. Regionalne organizacije za upravljanje
ribištva ponavadi ustanovijo komisije, odgovorne za znanstvene raziskave, objavo rezultatov
in priporočila za upravljanje staležev. Slednja lahko ostanejo samo priporočila ali pa postanejo
obvezujoča, če v določenem obdobju ni ugovorov. Organizacije ponavadi ukrepajo na naslednje
načine:
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— z omejevanjem ulova s skupno kvoto ali z nacionalnimi kvotami;

— uvedejo prepovedane cone ali obdobja;

— prepovejo ali zakonsko uredijo ribolovno orodje.

Regionalne organizacije za upravljanje ribištva so zelo dejavne pri sprejemanju ukrepov
za nadzor in spremljanje ribolovnih dejavnosti, kot je sprejem sistemov skupnih inšpekcij
v Komisiji za ribištvo severovzhodnega Atlantika, Komisiji za ribištvo severozahodnega
Atlantika in Komisiji za ohranjanje morskih živih virov na Antarktiki, ki je organizacija, ki
skrbi za ohranjanje virov. EU je članica naslednjih mednarodnih organizacij: Organizacije za
ribištvo severozahodnega Atlantika (NAFO), Komisije za ribištvo severovzhodnega Atlantika
(NEAFC), Organizacije za ohranjanje severnoatlantskega lososa (NASCO), Mednarodne
komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT), Odbora za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik
(CECAF), Komisije za ribištvo v zahodno-centralnem Atlantiku (WECAFC), Organizacije za
ribištvo jugovzhodnega Atlantika (SEAFO), Komisije za tune v Indijskem oceanu (IOTC),
Medameriške komisije za tropske tune (IATTC), Sporazuma o ribištvu južno-indijskega oceana
(SIOFA), Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM), Komisije za ohranjanje in
upravljanje izrazito selivskih staležev rib v zahodnem in srednjem delu Tihega oceana (WCPFC)
in Komisije za ohranjanje živih morskih virov na Antarktiki (CCAMLR). EU ima status
opazovalke pri konvencijah, sklenjenih med posameznimi državami članicami. V letu 2013 je
proračun, namenjen regionalnim organizacijam za upravljanje ribištva, znašal 9,5 milijona EUR.
Dve regionalni ribiški organizaciji, ki sta povezani z Organizacijo Združenih narodov za
prehrano in kmetijstvo, in sicer WECAFC IN CECAF, sta le posvetovalna organa in nimata
pristojnosti na področju upravljanja ribolova.
b. Mednarodne konvencije
Konvencije in drugi sporazumi se uporabljajo za ustvarjanje pravnega reda na morju in oceanih
ter spodbujanje njihove rabe v miroljubne namene, enakopravne in učinkovite rabe njihovih
virov, za ohranjanje živih virov ter varstvo in ohranjanje morskega okolja. EU in države
članice so podpisnice Konvencije OZN o pomorskem mednarodnem pravu in sodelujejo tudi pri
razvijanju drugih instrumentov za nadaljnji razvoj trajnostnega ribištva v skladu z resolucijami
generalne skupščine OZN, med drugim:
— sporazum FAO o izpolnjevanju mednarodnih ukrepov za ohranjanje in upravljanje, ki

veljajo za ribolovna plovila na odprtem morju (1993);

— kodeks FAO odgovornega ribištva v Evropi (1995);

— sporazum FAO iz New Yorka o čezconskih staležih rib in staležih izrazito selivskih rib;

— sporazum FAO o ukrepih države pristanišča za preprečevanje nezakonitega,
neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo
odpravljanje (2009).

V letu 2013 je proračun, namenjen organom, ki so bili ustanovljeni na podlagi Konvencije OZN
o mednarodnem pomorskem pravu, znašal 200 000 EUR.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Za sprejetje mednarodnih ribolovnih sporazumov je potrebna odobritev Evropskega parlamenta.
Poleg tega je treba Evropski parlament takoj in v celoti obvestiti o vseh odločitvah glede
začasne uporabe ali odložitve izvajanja sporazumov. Evropski parlament je večkrat poudaril
pomen mednarodnih ribiških sporazumov za oskrbo EU z ribami, za regije EU, ki so najbolj
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odvisne od ribolova, in za zaposlovanje v sektorju. Poleg tega je obravnaval vprašanje skladnosti
sporazumov z drugimi zunanjimi politikami EU (okoljska politika in razvojno sodelovanje).
Podprl je umik ladij, ki plujejo pod zastavo ugodnosti, in obsodil naraščajoč pojav zasebnih
sporazumov zunaj nadzora organov EU.
16. marca 2017 je Parlament sprejel resolucijo o celostni politiki Evropske unije za Arktiko[1],
s katero podpira razvoj mreže zaščitenih arktičnih območij in varstvo mednarodnih voda okrog
severnega tečaja onkraj ekonomskih con obalnih držav.
Carmen-Paz Martí
09/2017

[1]Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0093.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0093
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