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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije

Pogubna praksa odstranjevanja plavuti morskim psom na krovu ladij in metanja v morje 
preostanka živali je z Uredbo (ES) št. 1185/2003 od leta 2003 v Evropski uniji prepovedana.

Navedena uredba pa predvideva izjeme za pridobitev posebnih dovoljenj, kar je postalo stalna 
praksa zlasti dveh držav članic, Španijo in Portugalsko.

Sistem za dovoljevanje odstranjevanja plavuti na ladja v mejah 5 % v razmerju med težo 
plavuti in trupa je tako zapleten, da je dejansko nemogoče opravljati učinkovit nadzor, saj je 
zelo težko preverjati upoštevanje tega razmerja (teža trupa se spremeni, če se odstrani tudi 
drobovje), zlasti če se plavuti in trupi iztovorijo v različnih pristaniščih.

Kot soglasno trdijo znanstveniki, je za prenehanje odstranjevanja plavuti morskim psom treba 
uvesti obvezni iztovor plavuti, ki se naravno držijo trupa.

V skladu s to ugotovitvijo in obveznostmi na ravni Organizacije združenih narodov za 
prehrano in kmetijstvo (FAO) je Komisija v letu 2009 predložila sporočilo o akcijskem načrtu 
za ohranjanje in upravljanje morskih psov, na podlagi katerega je nastal sedanji predlog za 
spremembo Uredbe (ES) št. 1185/2003, ki odpravlja vse sedanje izjeme.

Trg z ranljivimi vrstami

Ribe iz taksona Elasmobranchii, ki vključuje morske pse in skate, imajo posebne biološke 
značilnosti, zaradi katerih so zelo ranljive v primeru nereguliranega in intenzivnega ribolova. 
Zaradi zelo pozne spolne zrelosti so njihove razmnoževalne zmožnosti zelo nizke, kar 
povzroča nizko stopnjo prirastka in obnovitve staleža. Samec morskega psa vrste mako na 
primer doseže spolno zrelost med 7 in 9 letom, samica pa med 19 in 21 letom.  Poleg tega se 
vrsta razmnožuje le na vsaka 3 leta, zarodek pa se razvija od 15 do 18 mesecev, zaradi česar 
se skoti majhno število mladičev. Največ se lovita sinji morski pes (Prionace glauca) (80 % 
evropskega ulova) ter atlantski mako (Isurus oxirinchus) (10 % ulova). Mednarodna zveza za 
ohranjanje narave in naravnih virov meni, da je morski pes vrste mako ranljiva vrsta, sinji 
morski pes pa v svetu skoraj ogrožen, v Sredozemlju pa ranljiv.

Zaradi zmanjšanja staleža teh vrst so Združene države Amerike, kar 8 držav Srednje Amerike, 
Tajvan, Nemčija in Združeno kraljestvo sklenile, da ne bodo več dovoljevale odstranjevanja 
plavuti morskim psom na krovu ladij.

Evropa je na drugem mestu v svetovnem merilu po številu ulovljenih morskih psov: glede na 
podatke FAO Fishstat so za leto 2009 države članice EU izjavile, da so iztovorile kar 111 916 
ton skatov in morskih psov, kar je 16% svetovnega iztovora.

Evropska unija je med največjimi izvozniki plavuti morskih psov na trge v Hong Kongu in na 
Kitajskem, ta trgovina pa je med najdonosnejšimi v ribiškem sektorju, saj so plavuti osnovna 
sestavina zelo iskane kitajske juhe.

Stališče pripravljavca mnenja
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Pripravljavec mnenja zelo podpira predlog Komisije. Metoda plavuti, ki se še naravno držijo
trupa, je edini pravi način za omejevanje odstranjevanja plavuti morskim psom in za to, da 
države članice zagotovijo preprost, učinkovit in neobremenjujoč nadzor nad upoštevanjem 
določb te uredbe. Namen predlogov sprememb je, da pojasnijo in okrepijo besedilo. 

Pomembno je zlasti pojasniti obseg nadzora nad celotnim izvajanjem uredbe, ki ne zadeva le 
plovil držav članic, ampak vsa plovila v vodah Unije. Zelo pogost je primer japonskih 
parangalov, ki iztovorijo plavuti morskega psa v pristanišču v Vigu, v Galiciji.

Glede na zelo pomanjkljive znanstvene podatke za te vrste bi države članice v svojih letnih 
poročilih za Komisijo morale posredovati natančnejše informacije o iztovoru morskih psov, ki 
naj vsebujejo podatke o ulovljeni vrsti, številu ulovljenih primerkov, skupni teži za vsako 
vrsto in ribolovno cono, da bi se ustvarila banka znanstveno zanesljivih podatkov, na podlagi 
katerih bi se izvajali ukrepi iz akcijskega načrta Unije za ohranjanje in trajnostno upravljanje 
morskih psov.

Poleg tega bi treba tudi temeljiteje spremljati kakovost opravljenega nadzora ter Komisiji 
posredovati natančnejše in popolnejše podatke o inšpekcijah in sankcijah v različnih državah 
članicah.

Tudi v uredbi je bilo treba natančno določiti obvezo plovil, da iztovorijo morske pse s 
plavutmi, ki se naravno držijo trupa, kar se je do sedaj v besedilu le podrazumevalo.

Poleg tega je bil namen poudariti veliko politično soglasje večine poslancev Evropskega 
parlamenta pisni izjavi z dne 16. decembra 2010, s katero se je od Komisije zahtevala popolna 
prepoved odstranjevanja plavuti morskim psom. Ta predlog izvršnega organa EU je dejanski 
korak k uresničitvi te nujne zahteve: sedaj jo Parlament lahko samo še odločno podpre.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, 
da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ribe iz taksona Elasmobranchii, ki 
vključuje morske pse, skate in raže, so 
zaradi prevelikega izkoriščanja na splošno 
zelo ranljive, saj so za njihov življenjski 
cikel značilni počasna rast, pozna zrelost in 
majhno število mladic. V zadnjih letih se je 
zaradi bistvenega povečanja povpraševanja 
po proizvodih iz morskih psov, zlasti po 

(2) Ribe iz taksona Elasmobranchii, ki 
vključuje morske pse, skate in raže, so 
zaradi prevelikega izkoriščanja na splošno 
zelo ranljive, saj so za njihov življenjski 
cikel značilni počasna rast, pozna zrelost in 
majhno število mladic. V zadnjih letih se je 
zaradi bistvenega povečanja povpraševanja 
po proizvodih iz morskih psov, zlasti po 
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plavutih, zelo povečal lov na nekatere 
populacije morskih psov, ki so tako postale 
resno ogrožene.

plavutih, zelo povečal lov plovil, ki plujejo 
pod zastavami držav članic v morskih 
vodah pod suverenostjo ali jurisdikcijo 
držav članic ali v drugih vodah, na 
nekatere populacije morskih psov, ki so 
tako postale resno ogrožene

Or. it

(Glej besedilo člena 1(1) in (2) Uredbe (ES) št. 1185/2003.)

Obrazložitev

Evropa je na drugem mestu v svetovnem merilu po ulovu morskih psov, saj je za leto 2009 
prijavila 16% svetovnega ulova morskih psov in skatov (FAO Fishstat). Večino ulova 
opravijo flote španskih in portugalskih parangalov-zamrzovalnikov, ki lovijo v Atlantskem, 
Tihem in Indijskem oceanu.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Uredba (ES) št. 1185/2003 omogoča 
državam članicam, da izdajo posebna 
dovoljenja za ribolov, ki dovoljujejo 
predelavo na krovu, pri kateri se lahko 
plavuti odstranijo s teles. Za zagotovitev 
skladnosti med maso plavuti in teles, se 
določi razmerje med maso plavuti in maso 
trupa, vendar se lahko plavuti in telesa po 
predelavi na krovu iztovorijo v različnih 
pristaniščih. V takšnih primerih je uporaba 
razmerja neučinkovita in omogoča rezanje 
plavuti morskim psom. V teh okoliščinah 
je zbiranje podatkov, npr. o vrstah in 
strukturi populacije, ki podpirajo 
znanstveno mnenje glede uvedbe ukrepov 
za ohranjanje ribištva, omejeno.

(3) Uredba (ES) št. 1185/2003 omogoča 
državam članicam, da izdajo posebna 
dovoljenja za ribolov, ki dovoljujejo 
predelavo na krovu, pri kateri se lahko 
plavuti odstranijo s teles. Za zagotovitev 
skladnosti med maso plavuti in teles, se 
določi razmerje med maso plavuti in maso 
trupa, vendar se lahko plavuti in telesa po 
predelavi na krovu iztovorijo v različnih 
pristaniščih. V takšnih primerih je uporaba 
razmerja neučinkovita in omogoča rezanje 
plavuti morskim psom. V teh okoliščinah 
je zbiranje podatkov, npr. o vrstah in 
strukturi populacije, ki podpirajo 
znanstveno mnenje glede uvedbe ukrepov 
za upravljanje in ohranjanje ribištva, 
omejeno.

Or. it
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Obrazložitev

Navedba upravljanja je prisotna že v 9 od 20 jezikovnih različic predloga. Vse jezikovne 
različice morajo biti usklajene, tako da poleg navedbe ohranjanja vsebujejo tudi navedbo 
upravljanja. Namen predloga spremembe je torej uskladitev še preostalih 11 jezikovnih 
različic (španske, nemške, estonske, grške, angleške, italijanske, latvijske, madžarske, 
malteške, slovaške in slovenske).

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Organizacija združenih narodov za 
prehrano in kmetijstvo (FAO) je leta 1999 
sprejela mednarodni akcijski načrt za 
ohranjanje in upravljanje morskih psov, ki 
je bil podlaga za Sporočilo Komisije o 
akcijskem načrtu Evropske skupnosti za 
ohranjanje in upravljanje morskih psov iz 
leta 2009, s katerim se je Unija zavezala, 
da bo sprejela vse potrebne ukrepe za 
ohranjanje morskih psov ter čim bolj 
zmanjšala odpadke in zavržke iz ulova 
morskih psov. Svet je podprl splošni 
pristop in posebne cilje Unije, kot so 
določeni v navedenem sporočilu.

(4) Organizacija združenih narodov za 
prehrano in kmetijstvo (FAO) je leta 1999 
sprejela mednarodni akcijski načrt za 
ohranjanje in upravljanje morskih psov, ki 
je bil podlaga za Sporočilo Komisije o 
akcijskem načrtu Evropske skupnosti za 
ohranjanje in upravljanje morskih psov z 
dne 5. februarja 2009, s katerim se je Unija 
zavezala, da bo sprejela vse potrebne 
ukrepe za ohranjanje morskih psov ter čim 
bolj zmanjšala odpadke in zavržke iz ulova 
morskih psov. Svet je podprl splošni 
pristop in posebne cilje Unije, kot so 
določeni v navedenem sporočilu, ter 
spodbudil Komisijo, naj posebno 
pozornost nameni vprašanju 
odstranjevanja plavuti ter naj čim prej 
predloži spremembe Uredbe (ES) 
št. 1185/2003, zlasti glede izjem in 
predvidenih načinov izvajanja.

Or. it

Obrazložitev

Sklepi Sveta se izrecno sklicujejo na Uredbo št. 1185/2003 ter na njene spremembe v zvezi s 
prepovedjo odstranjevanja plavuti.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Izjava Evropskega parlamenta z dne 
16. decembra 2010 o podpori zaostrovanju 
prepovedi odstranjevanja plavuti morskim 
psom1, kot zahteva Evropska unija, 
kritizira predvidene izjeme iz Uredbe št. 
1185/2003 ter poziva Komisijo, naj med 
spremembami uredbe predvidi metodo 
"plavuti, ki se naravno držijo trupa".
–––––––––––––
1 P7_TA(2010)0497

Or. it

Obrazložitev

Parlament je v svoji pisni izjavi z dne 16. decembra 2010 pozval Komisijo, naj do druge 
obletnice akcijskega načrta Unije za morske pse (februar 2011) predloži predlog za prepoved 
odstranjevanja plavuti morskim psom na krovu plovil.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Evropska komisija je med letoma 2010 
in 2011 v okviru zahtevane izvedbe ocene 
učinka organizirala javno posvetovanje, da 
bi zbrala informacije o najustreznejšem 
načinu za spremembo Uredbe (ES) 
št. 1185/2003. Na podlagi ocene učinka je 
bilo sklenjeno, da se mora navedena uredba 
spremeniti tako, da vključuje določbo, da 
je treba vse morske pse iztovoriti v obliki, 
v kateri se plavuti držijo trupa. Za 
doseganje osnovnega cilja ohranjanja 
staležev morskih psov in glede na rezultate 
javnega posvetovanja je nujno in ustrezno, 
da se Uredba (ES) št. 1185/2003 spremeni 

(7) Evropska komisija je med letoma 2010 
in 2011 v okviru zahtevane izvedbe ocene 
učinka organizirala javno posvetovanje, da 
bi zbrala informacije o najustreznejšem 
načinu za spremembo Uredbe (ES) 
št. 1185/2003. Na podlagi ocene učinka je 
bilo sklenjeno, da se mora navedena uredba 
spremeniti tako, da vključuje določbo, da 
je treba vse morske pse iztovoriti v obliki, 
v kateri se plavuti naravno držijo trupa. Za 
doseganje osnovnega cilja ohranjanja 
staležev morskih psov in glede na rezultate 
javnega posvetovanja je nujno in ustrezno, 
da se Uredba (ES) št. 1185/2003 spremeni 
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v skladu s tem – v skladu s tem –

Or. it

Obrazložitev

Jasno in nedvoumno je treba navesti, da je treba vse ulovljene morske pse iztovoriti s 
plavutmi, ki se še naravno držijo trupa, da se preprečijo nepravilne prakse dajanja plavuti v 
vrečke, ki se naknadno pritrdijo na trup.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 1185/2003
Člen 3 – odstavka 1 a in 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Za odstavkom 1 člena 3 se vstavi 
naslednji odstavek 1a:

2) Za odstavkom 1 člena 3 se vstavita 
naslednja odstavka:

„1 a. Brez poseganja v odstavek 1 in za 
lažje skladiščenje na krovu se lahko plavuti 
morskih psov delno odrežejo in stisnejo ob 
trup.“

„1 a Brez poseganja v odstavek 1 in za 
lažje skladiščenje na krovu se lahko plavuti 
morskih psov delno odrežejo in stisnejo ob 
trup.“

1 b Brez poseganja v odstavek 1 a je treba 
vse ulovljene morske pse iztovoriti s 
plavutmi, ki se še naravno držijo trupa.“

Or. it

Obrazložitev

Jasno in nedvoumno je treba navesti, da je treba vse ulovljene morske pse iztovoriti s 
plavutmi, ki se še naravno držijo trupa. Ta določba ni navedena v nobenem drugem členu.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 1185/2003
Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar ribiška plovila, ki plujejo pod 
zastavo države članice lovijo, obdržijo na 
krovu, pretovarjajo ali iztovarjajo morske 
pse, pošlje država članica zastave Komisiji 
najpozneje do 1. maja izčrpno letno 
poročilo o izvajanju te uredbe v preteklem 
letu. Poročilo vključuje opis spremljanja 
skladnosti plovil z uredbo in izvršilne 
ukrepe, ki so jih države članice sprejele v 
primerih neskladnosti. Navesti je treba 
zlasti naslednje informacije:

1. Država članica, katere ribiška plovila 
lovijo, obdržijo na krovu, pretovarjajo ali 
iztovarjajo morske pse, in/ali država 
članica, v kateri plovila, ki plujejo pod 
zastavo tretje države, pretovarjajo ali 
iztovarjajo morske pse, pošlje Komisiji 
najpozneje do 1. maja izčrpno letno 
poročilo o izvajanju te uredbe v preteklem 
letu. Poročilo vključuje opis spremljanja 
skladnosti plovil z uredbo in izvršilne 
ukrepe, ki so jih države članice sprejele v 
primerih neskladnosti. Navesti je treba 
zlasti naslednje informacije v skladu z 
Uredbo Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. 
novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega 
sistema Skupnosti za zagotavljanje 
skladnosti s pravili skupne ribiške 
politike1 in Izvedbeno uredbo Komisije 
(EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o 
določitvi podrobnih pravil za izvajanje 
Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o 
vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti 
za zagotavljanje skladnosti s pravili 
skupne ribiške politike2:
1 UL L 343, 22.12.2009, str. 1.
2 UL L 112, 30.4.2011, str. 1.

Or. it

Obrazložitev

Člen 1 Uredbe 1185/2003 določa področje uporabe: to ne velja le za plovila, ki plujejo pod 
zastavo držav članic, ampak tudi za plovila v morskih vodah pod suverenostjo ali jurisdikcijo 
držav članic. Poleg tega nekatere države članice, katerih plovila ne lovijo, obdržijo na krovu, 
pretovarjajo ali iztovarjajo morske pse, imajo pristanišča, v katerih imajo plovila tretjih 
držav možnost iztovarjanja morskih psov. Navedeni uredbi uvajata posebna pravila za nadzor 
nad ribolovom ter podrobna navodila glede inšpekcij in sankcij.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 1185/2003
Člen 6 – odstavek 1 – alinea 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– število iztovarjanj morskih psov; – število iztovarjanj morskih psov ter za 
vsak iztovor število primerkov, razdeljenih 
glede na vrsto in ribolovno cono, ter 
skupno težo za vsako vrsto;

Or. it

Obrazložitev

Glede na analizo Komisije Uredba 1185/2003 ne omogoča zbiranja podatkov, na primer o 
vrstah in strukturi populacije, ki bi lahko bili podlaga za znanstvena mnenja za uvedbo 
ukrepov za upravljanje in ohranjanje. Države članice morajo zato registrirati vrste 
iztovorjenih morskih psov, ribolovne cone, število morskih psov, skupno težo za vsako vrsto 
ter jih vključiti v letno poročilo.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 1185/2003
Člen 6 – odstavek 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– število izvedenih inšpekcijskih 
pregledov;

– število izvedenih inšpekcijskih 
pregledov, njihov datum in kraj;

Or. it

Obrazložitev

Da bi države članice imele izčrpen pregled nad pravilnim izvajanjem te uredbe, je pomembno 
razpolaganje s točnimi podatki o nadzoru, ki so ga izvedli pristojni organi.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 1185/2003
Člen 6 – odstavek 1 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– število in naravo primerov ugotovljenih – število in naravo primerov ugotovljenih 
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neskladnosti, vključno s popolno 
identifikacijo zadevnih plovil.

kršitev, vključno s popolno identifikacijo 
zadevnih plovil, ter sankcije za vsako 
kršitev.

Or. it

Obrazložitev

Uredba (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje 
skladnosti s pravili skupne ribiške politike predvideva načrtno sprejemanje ustreznih ukrepov 
(v skladu z nacionalno zakonodajo med drugim tudi upravne ali kazenske sankcije) zoper 
odgovorne fizične ali pravne osebe, za katere se sumi, da so kršile pravila skupne ribiške 
politike.


