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MEDNARODNI ODNOSI NA PODROČJU RIBIŠTVA

Evropska unija (EU) ima ključno vlogo pri mednarodnem sodelovanju na področju
ribištva. Z zunanjo razsežnostjo svoje skupne ribiške politike želi Unija zagotoviti,
da njen pravni okvir presega plovila EU, ki delujejo v mednarodnih vodah. Na
podlagi ciljev SRP in načel dobrega upravljanja EU sodeluje pri številnih večstranskih
sporazumih, regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva ter pri 30 dvostranskih
ribiških sporazumih.

PRAVNA PODLAGA

Členi 38 do 43 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Mednarodne ribiške
sporazume mora ratificirati Svet po odobritvi Parlamenta (člen 218(6)(a) PDEU).

OZADJE

Dvostranski in večstranski ribiški sporazumi so postali nujni, ko so številne države sredi
sedemdesetih let prejšnjega stoletja vzpostavile izključne ekonomske cone. Leta 1982
je OZN sprejela Konvencijo o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS), ki je
začela veljati leta 1994. Konvencija se lahko šteje za ustavo oceanov, ki priznava
pravice obmorskih držav do nadzora nad ribolovom v obmejnih vodah. Čeprav izključne
ekonomske cone pokrivajo samo 35 % skupne površine morja, pa v njih živi 90 %
svetovnih ribjih staležev. Konvencija o pomorskem pravu ne ureja samo izključnih
ekonomskih con, temveč tudi odprto morje. Države spodbuja, naj z ustanavljanjem
regionalnih organizacij za upravljanje ribištva medsebojno sodelujejo pri ohranjanju in
upravljanju živih morskih virov na odprtem morju. To pomeni, da so morale države
z ribiškimi 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. Vendar je SRP šele leta 2013 vključila zunanjo razsežnost
ribištva kot enega od stebrov ribiške politike EU s sprejetjem Uredbe (EU) št. 1380/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki.
Reforma SRP iz leta 2013 je pomenila preboj, kjer so prevladala načela trajnostnega
in odgovornega ribištva v primerjavi s prejšnjimi cilji ohranjanja prisotnosti ladjevja
Unije v zunanjih vodah in zagotavljanja preskrbe trga. EU je postala ključni udeleženec
v mednarodnem upravljanju ribištva, saj je največji svetovni trg za morske sadeže, ki
pokriva polovico svoje porabe z uvozom in več kot petino z ulovom ribiškega ladjevja
EU zunaj ozemlja Unije, ter je pomembna ribolovna sila.
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CILJI

Zunanja razsežnost SRP vzpostavlja pravni okvir za dejavnosti evropskih ribiških plovil
zunaj voda EU. Cilji zunanje razsežnosti SRP in s tem mednarodnih odnosov na
področju ribištva so:
— dejavno prispeva k razvoju znanstvenega znanja in svetovanja ter ga podpira;

— izboljšuje skladnost pobud Unije s političnrga vidika, pri čemer posebno pozornost
namenja okolju, trgovini in razvoju, pa tudi doslednost ukrepov, sprejetih
v okviru razvojnega sodelovanja ter znanstvenega, tehničnega in gospodarskega
sodelovanja;

— prispeva k trajnostnim, gospodarsko donosnim ribolovnim dejavnostim in spodbuja
zaposlovanje v Uniji;

— zagotavlja, da ribolovne dejavnosti Unije zunaj njenih voda temeljijo na enakih
načelih in standardih, kot so tisti v veljavnem pravu Unije na področju skupne
ribiške politike, ob hkratnem spodbujanju konkurenčnih pogojev, ki so enaki za vse
gospodarske subjekte Unije in za gospodarske subjekte iz tretjih držav;

— v vseh mednarodnih sferah spodbuja in podpira potrebne ukrepe za izkoreninjenje
nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova;

— spodbuja tudi vzpostavitev in okrepitev odborov o skladnosti regionalnih
organizacij za upravljanje ribištva, redne neodvisne preglede uspešnosti in
ustrezne ukrepe za izboljšanje, tudi odvračilne in učinkovite kazni, ki se uporabljajo
na pregleden in nediskriminatoren način.

DOSEŽKI

A. Dvostranski ribiški sporazumi
1. Sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribištvu
Sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribištvu so mednarodni sporazumi, ki jih
je EU sklenila s številnimi tretjimi državami, da bi pridobila dostop do izključne
ekonomske cone v državi, da se trajnostno ulovijo presežni staleži dovoljenega ulova
v pravno urejenem okolju. Določitev presežnih staležev mora temeljiti na najboljšem
razpoložljivem znanstvenem mnenju, izmenjavi ustreznih informacij in preglednosti, da
se zagotovi trajnostno izkoriščanje morskih bioloških virov (3.3.2.). Sporazumi bi morali
koristiti EU in zadevni tretji državi. Zato EU v zameno za ribolovne pravice zagotavlja
finančne prispevke svojim partnerjem v okviru sporazuma o partnerstvu v ribiškem
sektorju, vključno s plačili za pravice do dostopa in sektorsko podporo. Finančno
nadomestilo na podlagi teh sporazumov naj bi prispevalo k razvoju kakovostnega
okvira upravljanja v teh državah, ki niso članice EU. Cilj je zlasti zagotoviti učinkovito
zbiranje podatkov ter spremljanje in nadzorne ukrepe. Nenazadnje je pomoč Unije
namenjena razvoju in podpiranju znanstvenih in raziskovalnih ustanov držav partneric,
ki prispevajo k pobudam za krepitev zmogljivosti za spremljanje in nadzor, pa tudi
k razvoju bolj trajnostne ribiške politike v zadevnih državah.
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Vsi sporazumi o partnerstvu v ribiškem sektorju vključujejo ribiški sporazum, ki
vzpostavlja pravni okvir, in protokol, ki določa pogoje sporazuma. V zadnjem času je
v vse protokole vključena klavzula o spoštovanju demokratičnih načel in človekovih
pravic kot bistveni element sporazumov. Obstajata dve vrsti sporazumov o partnerstvu
v ribiškem sektorju: sporazumi o ribolovu tunov, ki omogočajo ribolov izrazito selivskih
ribjih staležev, kot so tuni in sorodne vrste, ter mešani sporazumi, ki omogočajo
dostop do številnih ribjih staležev. Trenutno je veljavnih 12 sporazumov: osem
sporazumov o ribolovu tunov z Zelenortskimi otoki, Slonokoščeno obalo, Gambijo,
Liberijo, São Tomé in Príncipe, Cookovimi otoki, Mauritiusom in Senegalom, ter štirje
mešani sporazumi z Grenlandijo, Gvinejo Bissau, Marokom in Mavretanijo. Nadaljnjih
sedem sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu je tako imenovanih mirujočih
sporazumov: sporazumi o ribolovu tunov z Ekvatorialno Gvinejo, Gabonom, Kiribatijem,
Madagaskarjem, Mikronezijo, Mozambikom, Senegalom in Sejšeli, državami, ki so
sprejele sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu, vendar brez veljavnega
protokola. Zato plovilom EU ni dovoljen ribolov v vodah, ki so pod jurisdikcijo teh držav.
2. Vzajemni sporazumi
Vzajemni sporazumi so znani tudi kot sporazumi s severnimi državami. Povezani so
s Severnim morjem in severovzhodnim Atlantikom ter vključujejo izmenjavo ribolovnih
možnosti med floto EU in flotami tretjih držav (Norveško, Islandijo in Ferskimi otoki),
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 je enaka
x ton druge vrste v zameno). Ti sporazumi zadevajo zlasti industrijske vrste, ki se
uporabljajo v proizvodnji ribje moke in predstavljajo več kot 70 % iztovorjenega ulova.
Glavna vrsta z vidika vrednosti pa je trska. Danska je največji proizvajalec z 82 %
ulova. Sporazum z Norveško predstavlja več kot 70 % kvot, dodeljenih EU. Sporazum
z Islandijo je trenutno mirujoč.
EU in Grenlandija sta 8. januarja 2021 zaključili pogajanja o sporazumu o partnerstvu
o trajnostnem ribištvu in protokolu, ki bosta okrepila njuno sodelovanje v ribiškem
sektorju. To je edini mešani sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu v severnem
Atlantiku in tretji najpomembnejši sporazum za EU s finančnega vidika.
3. Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom
Združeno kraljestvo in EU sta se dogovorila o sporazumu o trgovini in sodelovanju
(TCA), ki se uporablja od 1. januarja 2021. Sodelovanje v okviru tega sporazuma
vključuje tudi ribištvo (razdelek TCA pet: ribištvo). Obe pogodbenici uveljavljata pravice
obalne države za raziskovanje, izkoriščanje, ohranjanje in upravljanje živih morskih
virov v njunih vodah. Pogodbenici sta se dogovorili, da bosta v okviru TCA v prehodnem
obdobju do 30. junija 2026 plovilom druge pogodbenice zagotovili popoln dostop do
svojih voda za ribolov določenega celotnega dovoljenega ulova in staležev zunaj kvote
v njuni izključni ekonomski coni (12–200 navtičnih milj).
4. Dodeljevanje proračunskih sredstev
Proračunska sredstva, dodeljena ribiškim sporazumom, so se povečala
s 5 milijonov EUR leta 1981 na skoraj 300 milijonov leta 1997 (skoraj 30 %
sredstev, dodeljenih ribiškemu sektorju). Leta 2020 je EU za sporazume o partnerstvu
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o trajnostnem ribištvu dodelila 142,6 milijonov EUR, kar je 12 % proračuna SRP.
Z vidika finančnih nadomestil in pravic dostopa je trenutno najpomembnejši sporazum
z Mavretanijo, ki mu je EU dodelila 61,63 milijonov EUR proračunskih sredstev in
zagotavlja dostop okoli 98 plovilom EU.
B. Regionalne organizacije za upravljanje ribištva
Regionalne organizacije za upravljanje ribištva so mednarodne organizacije, ki jih
sestavljajo države z ribolovnimi interesi na odprtem morju. EU je dejavni udeleženec
v številnih regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva, kjer se zavzema za
ohranitvene in upravljalne ukrepe ter zagotavlja finančno podporo za raziskave in
druge podporne ukrepe. 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 (3.3.3.). 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 so 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 skrbi za
ohranjanje virov. EU ima trenutno dejavno vlogo v šestih regionalnih organizacijah za
upravljanje ribolova tuna in 11 regionalnih organizacijah za upravljanje ribolova drugih
rib. Sodeluje tudi v dveh regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva, ki sta le
posvetovalna organa in nimata pristojnosti na področju upravljanja ribolova – WECAFC
(Komisija za ribištvo v zahodnem srednjem Atlantiku) in CECAF (Odbor za ribištvo za
vzhodni srednji Atlantik).
C. Mednarodno upravljanje ribištva
Mednarodne konvencije 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. Pomemben korak v smeri skupnega mednarodnega upravljanja
na področju ribištva je bil Sporazum OZN o ribjih staležih. Leta 1995 je bil ustanovljen
na podlagi konvencije UNCLOS, veljati pa je začel leta 2001. Cilj Sporazuma OZN
o ribjih staležih je zagotoviti dolgoročno ohranjanje in trajnostno uporabo čezconskih
in izrazito selivskih ribjih staležev.
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EU je poleg tega sodelovalni partner FAO. Pod okriljem FAO sta bila sprejeta
Sporazum o skladnosti z ukrepi za ohranjanje in upravljanje iz leta 1993 in kodeks
odgovornega ribištva iz leta 1995. FAO v zadnjih letih pripravlja mednarodne akcijske
načrte za odpravo pomembnih pomanjkljivosti pri mednarodnem ohranjanju oceanov,
zlasti v boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu,
akcijskem načrtu za boj proti naključnemu ulovu morskih ptic pri ribolovu s parangalom
ter pri ohranjanju in upravljanju morskih psov.

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 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.
Parlament je 12. aprila 2016 resolucijo o skupnih pravilih za izvajanje zunanje
razsežnosti skupne ribiške politike, vključno s sporazumi o ribištvu[1]. V njej je poudaril,
da je treba zagotoviti usklajenost med ribištvom, okoljsko in trgovinsko politiko ter
razvojnim sodelovanjem ter da bi morali sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribištvu
zagotoviti popolno sledljivost proizvodov morskega ribištva.
Parlament je 16. marca 2017 sprejel resolucijo o celostni politiki Evropske unije
za Arktiko[2], s katero podpira razvoj mreže zaščitenih arktičnih območij in varstvo
mednarodnih voda okrog severnega tečaja onkraj ekonomskih con obalnih držav.
Parlament je 12. februarja 2019 sprejel resolucijo, s katero je odobril sklep Sveta
o sklenitvi sporazuma v imenu EU o preprečevanju zakonsko neurejenega ribolova na
odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu[3].
Parlament in Svet sta 25. marca 2019 sprejela Uredbo (EU) št. 2019/498 o spremembi
Uredbe (EU) 2017/2403 glede dovoljenj za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah
Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva
v vodah Unije[4]. Ta uredba je bila del ukrepov za nepredvidljive razmere, sprejetih
v času pogajanj med EU in Združenim kraljestvom. Na podlagi te uredbe so bila
dovoljenja za ribolov izdana do konca leta 2019. Parlament in Svet sta 24. oktobra 2019
sprejela Uredbo (EU) št. 2019/1797 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2403 glede
dovoljenj za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih
operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije[5]. S sprejetjem te uredbe

[1] UL C 58, 15.2.2018, str. 93.
[2]UL C 263. 25.7.2018, str. 136.
[3]UL C 449, 23.12.2020, str. 196.
[4]UL L 85 I, 27.3.2019, str. 25.
[5]UL L 279 I, 31.10.2019, str. 7.
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je bilo obdobje uporabe vseh ukrepov v zvezi z ribolovnimi operacijami podaljšano do
31. decembra 2020.
Parlament je 26. marca 2019 sprejel zakonodajno resolucijo o predlogu uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih določbah za ribolov v okviru Generalne
komisije za ribištvo v Sredozemlju[6].
Parlament je 12. februarja 2020 sprejel resolucijo o predlaganem mandatu za pogajanja
o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska[7].
Obravnava vprašanja v zvezi z ribištvom in poudarja neločljivo povezanost vprašanja
prostega dostopa do voda in pristanišč s prosto trgovino in dostopom ribiških
proizvodov Združenega kraljestva do trga EU.

Kristiina Milt
03/2022

[6]UL C 108, 26.3.2021, str. 238.
[7]Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0033.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AP0234&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0033_SL.html

	Mednarodni odnosi na področju ribištva
	Pravna podlaga
	Ozadje
	Cilji
	Dosežki
	Vloga Evropskega parlamenta


