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SKUPNA UREDITEV TRGA ZA RIBIŠKE
PROIZVODE IN PROIZVODE IZ RIBOGOJSTVA

Skupna ureditev trga za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva je bila prvi
element skupne ribiške politike. Splošni cilj sedanje skupne ureditve trga je zaščititi
proizvajalce ter zagotoviti okoljsko trajnostnost in gospodarsko vzdržnost trga ribiških
proizvodov in proizvodov iz ribogojstva. Ključni elementi skupne ureditve trga, kot so
skupni tržni standardi, obveščanje potrošnikov in organizacije proizvajalcev, so bili
izboljšani in okrepljeni, uvedeni pa so bili tudi novi elementi, kot so tržne informacije.

PRAVNA PODLAGA

Člen 42 in člen 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

OZADJE

Skupna ureditev trga je politika upravljanja trga z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz
ribogojstva, s katero želi Unija zagotoviti njihovo okoljsko trajnostnost in ekonomsko
upravičenost, ter je eden od stebrov skupne ribiške politike (3.3.1). Izvaja se že
od leta 1970, ko je bila sprejeta prva samostojna uredba o ribištvu[1], čeprav takrat
še v pravnem okviru za skupno kmetijsko politiko (3.2.1). Skupna ureditev trga za
ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva torej temelji na ciljih in načelih, določenih
za kmetijski sektor in kmetijske proizvode. V skladu z opredelitvijo iz člena 38(1)
PDEU „kmetijski proizvodi“ vključujejo „rastlinske, živinorejske in ribiške proizvode ter
proizvode prve stopnje predelave teh proizvodov“. Medtem je bila skupna ureditev trga
v letih 1981[2] in 1999[3] korenito spremenjena. Sledila je še ena prenova leta 2013
v okviru zadnjega svežnja reform skupne ribiške politike; tokrat so bile odpravljene
nekatere pomanjkljivosti prejšnjih okvirov ter upoštevan razvoj ribolovnih dejavnosti in
dejavnosti ribogojstva. Veljati je začela 1. januarja 2014. Sedanja uredba – Uredba (EU)
št. 1379/2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva[4]

– se problematike loteva bolj celostno, saj tržne vidike povezuje s strategijami
upravljanja. Poleg tega sedanja skupna ureditev trga za ribištvo in ribogojstvo določa
pravni okvir za organizacije proizvajalcev, tržne standarde, obveščanje potrošnikov in
certificiranje (znaki za okolje), pravila o konkurenci in tržne informacije (med drugim

[1]UL L 236, 27.10.1970, str. 5.
[2]UL L 379, 31.12.1981, str. 1.
[3]UL L 17, 21.1.2000, str. 22.
[4]UL L 354, 28.12.2013, str. 1.
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informacije, ki jih zagotovi Evropska opazovalnica trgov za proizvode iz ribištva in
akvakulture (EUMOFA)).

CILJI

Namen sedanje skupne ureditve trga za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva
je zaščititi proizvajalce, s posebnim poudarkom na primarnih proizvajalcih (ribiška in
ribogojska podjetja), ter povezati tržne vidike z vprašanji upravljanja virov. Glavni cilji
skupne ureditve trga so:
— prispevati k trajnostnemu izkoriščanju živih morskih bioloških virov;

— ribiškemu sektorju in sektorju ribogojstva omogočiti uporabo skupne ribiške politike
na ustrezni ravni;

— povečati konkurenčnost ribiškega sektorja in sektorja ribogojstva v Uniji, zlasti
konkurenčnost proizvajalcev;

— povečati preglednost in stabilnost trgov;

— zagotoviti bolj uravnoteženo porazdelitev dodane vrednosti vzdolž dobavne verige
v tem sektorju;

— izboljšati obveščanje potrošnikov in povečati ozaveščenost prek obveščanja in
označevanja z razumljivimi informacijami;

— s spodbujanjem trajnostnega izkoriščanja ribolovnih virov prispevati
k zagotavljanju enakih konkurenčnih pogojev za vse proizvode, ki se tržijo v Uniji;

— prispevati k zagotavljanju, da imajo potrošniki raznoliko ponudbo ribiških
proizvodov in proizvodov iz ribogojstva;

— potrošnikom zagotoviti preverljive in točne informacije o izvoru proizvoda in načinu
njegove proizvodnje, zlasti z označevanjem in etiketiranjem.

DOSEŽKI

V nadaljevanju so opisani nekateri glavni dosežki skupne ureditve trga za ribiške
proizvode in proizvode iz ribogojstva.
A. Skupni tržni standardi
Skupni tržni standardi so skupne značilnosti glede kakovosti, velikosti, teže, pakiranja,
predstavitve in označevanja ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva za
prehrano ljudi, ne glede na njihov izvor. Prispevajo k ohranjanju visoke kakovosti
proizvodov na notranjem trgu, spodbujajo trgovino na podlagi poštenih konkurenčnih
praks in s tem pripomorejo k večji donosnosti proizvodnje. Od reforme skupne ureditve
trga leta 2013 bi morali skupni tržni standardi omogočati tudi oskrbo trga s trajnostnimi
proizvodi. Standarde je treba določati v skladu z ukrepi za ohranitev staležev, npr. pri
tržnih vrstah mora biti najmanjša velikost za dajanje v promet skladna z najboljšim
razpoložljivim znanstvenim mnenjem ali ustrezati najmanjšim referenčnim velikostim
ohranjanja (3.3.2). Komisija je leta 2019 predstavila oceno uspešnosti okvira tržnih
standardov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva.
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B. Informacije za potrošnike
Informacije za potrošnike, tako obvezne kot prostovoljne, so namenjene zagotavljanju
izčrpnih in jasnih informacij potrošnikom, da bi spodbudili odgovorno potrošnjo.
Nova uredba o skupni ureditvi trga razširja vsebino in obseg obveznih informacij za
označevanje ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva za prehrano ljudi. Poleg
tega bi bilo treba oceniti prostovoljno uporabo znakov za okolje, da bi zagotovili boljše
informacije o okoljski trajnostnosti. Maja 2016 je Komisija na podlagi člena 36 uredbe
o skupni ureditvi trga in po javnem posvetovanju objavila poročilo o izvedljivosti različnih
možnosti uvedbe vseevropskega znaka za okolje za ribiške proizvode in proizvode iz
ribogojstva.
C. Organizacije proizvajalcev ter načrti proizvodnje in trženja
Z novo uredbo o skupni ureditvi trga se krepi odgovornost organizacij proizvajalcev
ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, kar zadeva doseganje ciljev skupne
ribiške politike in skupne ureditve trga. Vse organizacije proizvajalcev morajo pripraviti
in javnim organom predložiti načrt proizvodnje in trženja ter tako zagotoviti, da
so njihove ribolovne dejavnosti in dejavnosti ribogojstva okoljsko trajnostne. Načrti
proizvodnje in trženja so torej bistveno in obvezno orodje nove skupne ureditve
trga. Komisija je sprejela Izvedbeno uredbo (EU) št. 1418/2013[5] in predložila
Priporočilo 2014/117/EU[6], da bi organizacijam proizvajalcev olajšala pripravo načrtov
in zagotovila njihovo enotno izvajanje. Priprava in izvajanje načrtov proizvodnje in
trženja se lahko sofinancira iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (3.3.4).
D. Tržne informacije
Komisija je vzpostavila Evropsko opazovalnico trgov za proizvode iz ribištva in
akvakulture (EUMOFA). Njena naloga je zbiranje tržnih informacij, kar naj bi zagotovilo
preglednejši in učinkovitejši trg ribištva in ribogojstva. Omogoča lažji dostop do
podatkov o ribiških proizvodih in proizvodih iz ribogojstva, pripravlja analize trga in
nudi podporo pri oblikovanju politik. Podatkovna zbirka EUMOFA vsebuje tedenske,
mesečne in letne podatke o ribiških proizvodih in proizvodih iz ribogojstva vzdolž
dobavne verige, od prve prodaje do končnega potrošnika. Zagotavlja tudi študije ter
strukturne informacije in analize v zvezi z ribiškim sektorjem in sektorjem ribogojstva,
tako na ravni EU kot na ravni držav članic.
E. Ukinitev sheme za umik proizvodov
Shema cen za umik proizvodov s trga je bil ukrep tržne intervencije, ki je bil ukinjen
s sprejetjem nove uredbe o skupni ureditvi trgov. V okviru te sheme je bila določena
najnižja prodajna cena; prodaja rib pod to ceno ni bila dovoljena. Ta ukrep je
organizacijam proizvajalcev omogočil, da so lahko ob večjih tržnih nihanjih umaknile
ribe s trga. Z ukinitvijo sheme za umik so bili torej proizvajalci primorani, da pri
načrtovanju proizvodnje upoštevajo pričakovano povpraševanje, saj si ne morejo več
pomagati z umikom proizvodov s trga.

[5]UL L 353, 28.12.2013, str. 40.
[6]UL L 65, 5.3.2014, str. 31.
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VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Skupaj s kasnejšim sprejetjem prenovljene osnovne uredbe o skupni ribiški politiki ter
o novem Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo predstavlja sistem skupne ureditve
trga enega od treh stebrov najnovejše reforme skupne ribiške politike. Komisija mora
do konca leta 2022 predložiti ocenjevalno poročilo o rezultatih uporabe uredbe o skupni
ureditvi trgov.
Parlament je med zadnjo reformo skupne ribiške politike dejavno sooblikoval sedanjo
skupno ureditev trga. Odločno se je zavzemal za njeno revizijo, saj je želel vzpostaviti
pravni okvir, ki bi temu sektorju omogočil razcvet s stabilnimi prihodki, večjo stabilnostjo
trga, visokimi tržnimi standardi ter večjo dodano vrednostjo ribiških proizvodov in
proizvodov iz ribogojstva.
29. maja 2018 je Parlament sprejel resolucijo o optimizaciji vrednostne verige
v ribiškem sektorju EU[7]. V njej je pozval Komisijo, države članice in regionalne organe,
naj sprejmejo vrsto ukrepov za reševanje zapletenih izzivov ribiškega sektorja v EU, na
primer spodbujanje ustanavljanja organizacij proizvajalcev, krepitev ribištva v majhnem
obsegu in vključitev načela enakosti spolov v ribiške politike.
Nato je 30. maja 2018 sprejel resolucijo o izvajanju nadzornih ukrepov za vzpostavitev
skladnosti ribiških proizvodov z merili za dostop do trga EU[8], v kateri je pozval, naj vsi
uvoženi proizvodi izpolnjujejo ustrezne živilske predpise in merila EU, vključno s pravili
na področju skupne ribiške politike, pa tudi sanitarne in delovne standarde, standarde
glede varnosti plovil in okoljske standarde.
15. januarja 2020 pa je sprejel resolucijo o evropskem zelenem dogovoru[9], v kateri
je Komisijo pozval, naj v strategijo od njive do mize vključi proizvode iz ribištva in
ribogojstva, da bi okrepila trajnostno vrednostno verigo v ribiškem sektorju. Poleg
tega je poudaril potrebo po ukrepih za boj proti onesnaževanju s plastiko, zmanjšanje
razmetavanja s hrano, preprečevanje goljufij s hrano in izboljšano označevanje živil.

Marcus Ernst Gerhard Breuer
04/2023

[7]Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0210.
[8]Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0223.
[9]Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0005.
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