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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilj novega predloga uredbe Komisije je spodbujati sodelovanje med državami, da bi se 
vzpostavilo zares trajnostno ribištvo, ki bo zagotovilo ohranjanje in čim boljše izkoriščanje 
staležev rib. 

Zato mora Evropska unija pridobiti ustrezne in učinkovite instrumente za sankcioniranje 
držav, odgovornih za ukrepe in prakse, ki spodbujajo čezmerno izkoriščanje staležev ali ki pri 
sprejemanju dogovorjenih ukrepov upravljanja ne sodelujejo v dobri veri. 

Nova uredba, kakor jo je predstavila Evropska komisija, predvideva različne ukrepe za 
sankcioniranje držav, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova, s katerimi naj bi se 
zagotovila dolgoročna trajnost staležev rib skupnega interesa med Evropsko unijo in tretjimi 
državami. 

Gre zlasti za naslednje ukrepe: 
- uvedba količinskih omejitev za uvoz rib in ribiških proizvodov v Unijo, ki izhajajo iz 

ribolova pod nadzorom države, ki omogoča netrajnostne načine ribolova, ali omejitev 
uporabe pristanišč Unije za plovila, ki plujejo pod zastavo take države, 

- prepoved nakupa ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo držav, ki omogočajo 
netrajnostne načine ribolova, za gospodarske subjekte iz Unije , ali zamenjave zastave 
ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo države članice, z zastavo držav, ki omogočajo 
netrajnostne načine ribolova; 

- prepoved izvoza ribiških plovil, ribiške opreme in materiala v države, ki omogočajo 
netrajnostne načine ribolova, 

- prepoved sklepanja zasebnih trgovinskih dogovorov z državami, ki omogočajo 
netrajnostne načine ribolova, in skupnih ribolovnih dejavnosti z ribiškimi plovili, ki 
plujejo pod zastavo države, ki omogoča netrajnostne načine ribolova. 

Poročevalec meni, da nova uredba prispeva k spodbujanju in izvajanju trajnostnega ter 
odgovornega ribolova na svetovni ravni in da je tesno povezana z uredbo za boj proti 
nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu. Zato pozdravlja pobudo 
Komisije. 

Kljub temu pa meni, da je zaradi skladnosti s cilji razvojne politike, kot je opredeljena v členu 
208 PDEU, treba zagotoviti komplementarnost in skladnost med ukrepi, sprejetimi v okviru 
ribiške in trgovinske politike, ter ukrepi, ki se izvajajo v okviru razvojne politike. Zato je po 
mnenju poročevalca treba predvideti posebne ukrepe za države v razvoju, da bi se ustrezno 
upoštevale njihove finančne, tehnične in materialne zmožnosti ter njihove potrebe. 

Slednjič je po mnenju poročevalca nujno uvesti klavzulo o pregledu, da bi se preverila 
učinkovitost in potrebnost uredbe ter da bi se po potrebi predlagale spremembe.

PREDLOGI SPREMEMB
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Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi 
naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Poleg tega je treba določiti vrsto 
ukrepov, ki jih je mogoče sprejeti v zvezi z 
državami, ki omogočajo netrajnostne 
načine ribolova, ter splošne pogoje za 
sprejetje takšnih ukrepov, tako da ti ukrepi 
temeljijo na objektivnih merilih ter so 
pravični, stroškovno učinkoviti in skladni z 
mednarodnim pravom ter zlasti 
Sporazumom o ustanovitvi Svetovne 
trgovinske organizacije.

(5) Poleg tega je treba določiti vrsto 
ukrepov, ki jih je mogoče sprejeti v zvezi z 
državami, ki omogočajo netrajnostne 
načine ribolova, ter splošne pogoje za 
sprejetje takšnih ukrepov, tako da ti ukrepi 
temeljijo na objektivnih merilih ter so 
pravični, stroškovno učinkoviti in skladni z 
mednarodnim pravom ter zlasti 
Sporazumom o ustanovitvi Svetovne 
trgovinske organizacije. Ukrepi bi morali 
posebej upoštevati stopnjo razvitosti in 
občutljivost zadevne države, da ne bi na 
države v razvoju posredno ali neposredno 
prenesli nesorazmernega deleža 
prizadevanj za ohranjanje staleža rib.

Or. fr

Obrazložitev

Upoštevati je treba stopnjo razvitosti in občutljivost države, ki velja za državo, ki omogoča 
netrajnostne načine ribolova. Državam v razvoju namreč ne moremo postavljati enakih 
zahtev. 
V sporazumu iz leta 1995 o uporabi določb Konvencije Združenih narodov o pomorskem 
mednarodnem pravu iz leta 1982, ki zadevajo čezconske in izrazito selivske staleže rib, so 
zlasti v delu VII predvidene posebne določbe za države v razvoju.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pri sprejemanju ukrepov v skladu s to 
uredbo Komisija oceni kratkoročne in 
dolgoročne okoljske, trgovinske, 
gospodarske in družbene učinke takšnih 

4. Pred sprejemanjem ukrepov v skladu s 
to uredbo Komisija oceni kratkoročne in 
dolgoročne okoljske, trgovinske, 
gospodarske in družbene učinke takšnih 
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ukrepov ter upravno breme, povezano z 
njihovim izvajanjem.

ukrepov ter upravno breme, povezano z 
njihovim izvajanjem. Komisija v oceni 
ustrezno upošteva stopnjo razvitosti, 
občutljivost in finančne, materialne ter 
tehnične zmogljivosti zadevne države, pa 
tudi posledice teh ukrepov na razvojno 
politiko v zadevni državi, kadar se ta 
izvaja. 

(Popraviti je treba napačno številčenje v francoski različici predloga Komisije.)

Or. fr

Obrazložitev
V oceni mora Komisija nujno upoštevati poseben položaj držav v razvoju in dejavnosti, ki se v 
teh državah izvajajo v okviru razvojne politike. Ukrepi morajo biti dopolnjujoči in usklajeni. 

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8 a
Pregled in poročilo o izvajanju

Komisija dve leti po začetku veljavnosti te 
uredbe in nato vsaka tri leta pregleda 
izvajanje te uredbe ter poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu.
Poročilo zlasti obravnava:
– države, proti katerim so bili sprejeti 
ukrepi;
– ukrepe, ki jih je sprejela Komisija;
– morebitne izboljšave, ki so jih uvedle 
države, proti katerim so bili sprejeti 
ukrepi;
– učinek, ki so ga imeli sprejeti ukrepi na 
trajnostni ribolov.
Poročilu so po potrebi priloženi predlogi 
za spremembo te uredbe.

Or. fr
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Obrazložitev
Treba je predvideti klavzulo o pregledu, ki bo Parlamentu omogočila spremembo uredbe, če 
bi se bilo treba odzvati na težave in ovire, ki bi se pojavile med njenim izvajanjem. 


