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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Konvencije o ohranjanju in upravljanju ribolovnih 
virov odprtega morja v južnem Tihem oceanu v imenu Evropske unije
(08135/2011 – C7-0098/2011 – 2011/0047(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (08135/2011),

– ob upoštevanju Konvencije o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov odprtega morja v 
južnem Tihem oceanu (08135/2011),

– ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet vložil v skladu s členom 43(2) in 
točko a drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(C7-0098/2011),

– ob upoštevanju člena 51 in člena 90(8) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo (A7-0000/2011),

1. odobri sklenitev konvencije;

2. poziva Komisijo, naj se dejavno zavzame za podpis in ratifikacijo Konvencije o 
ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov odprtega morja v južnem Tihem oceanu ter 
njeno izvajanje v okviru regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, trgovinskih 
sporazumov in partnerskih sporazumov o ribolovu;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic ter vladi Nove Zelandije kot depozitarki konvencije.
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OBRAZLOŽITEV

Ribolovne dejavnosti v južnem Tihem morju sta doslej upravljali dve regionalni organizaciji 
za upravljanje ribištva, in sicer Medameriška komisija za tropske tune (IATTC) in Komisija 
za ribištvo v zahodnem in osrednjem delu Tihega oceana (WCPFC). 

Ker se obe ukvarjata predvsem z upravljanjem izrazito selivskih vrst, je bil ribolov drugih 
virov na tem ogromnem območju nereguliran, razen v izključnih ekonomskih conah obalnih 
držav, ki so uvedle lastna pravila.

Ker so želele odpraviti to vrzel v predpisih in ker ribolovne dejavnosti potekajo tako v 
izključnih ekonomskih conah kot na odprtem morju, so vlade Avstralije, Čila in Nove 
Zelandije leta 2006 sklenile sprožiti mednarodno posvetovanje o ustanovitvi Regionalne 
organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO), namenjene 
sodelovanju pri odpravljanju pomanjkljivosti pri upravljanju in ohranjanju vrst, ki niso 
izrazito selivske, in zaščiti biotske raznovrstnosti v odprtem morju južnega Tihega oceana v 
skladu z mednarodnim pravom.

Število plovil Unije, ki lovijo v tej regiji, je zelo majhno (v glavnem lovijo šure in v res 
izjemnih primerih globokomorske vrste, kot sta oranžna sluzoglavka in sluzoglavka), vendar 
njihova navzočnost Evropsko unijo v skladu s Konvencijo Združenih narodov o pomorskem 
mednarodnem pravu zavezuje, da z drugimi zainteresiranimi stranmi sodeluje pri upravljanju 
in ohranjanju virov na tem območju. Evropska unija je v tem procesu sodelovala že od 
samega začetka in je v njem odigrala zelo aktivno vlogo ter dosegla, da so bile v Konvencijo 
o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov odprtega morja v južnem Tihem oceanu 
vključene nekatere obveznosti, ki so sicer še vedno skromne, vendar pomenijo izboljšavo v 
primerjavi z drugimi regionalnimi organizacijami za upravljanje ribištva, zlasti WCPFC.

Dogovor o končnem besedilu te konvencije je bil dosežen novembra 2009 in konvencija je 
bila pripravljena za podpis 1. februarja 2010. EU jo je podpisala 26. julija 2010 v skladu s 
sklepom Sveta o tem z dne 24. julija 2010. 

Konvencijo morajo zdaj vse podpisnice ratificirati in namen tega zakonodajnega akta je 
omogočiti ratifikacijo EU z osnutkom sklepa Sveta.

Da bo lahko začela veljati, jo mora ratificirati 8 zainteresiranih strani, od tega tri države s 
tihomorsko obalo in tri države brez nje. Med pripravo tega osnutka priporočila so konvencijo 
že ratificirale tri države, ki nimajo tihomorske obale, namreč Belize, Kuba in Danska (v 
imenu Ferskih otokih), in ena država s takšno obalo, Cookovi otoki.

Pripombe poročevalke 

Proces oblikovanja SPRFMO je povzet v predlogu Sveta, zato se mu poročevalka ne bo več 
posvečala, čeprav samo branje o tem procesu ne ustvari prave slike o štiriletnih prizadevanjih 
pogajalcev EU, da bi dosegli nekoliko strožje zahteve, kot jih vsebuje Konvencija ZN o 
ohranjanju in upravljanju čezconskih staležev rib in izrazito selitvenih staležev rib iz leta 
1982. Kar zadeva izvajanje pravil v izključnih ekonomskih conah in zunaj njih, ta konvencija 
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namreč vsebuje le minimalne zahteve, ki so bile že presežene z naprednejšimi koncepti. V teh 
konceptih, ki jih EU odločno zagovarja, naj bi zaščita biotske raznovrstnosti, med drugim z 
upravljanjem dobrih ribolovnih praks, postala svetovni cilj, ki bo veljal za vsa svetovna 
morja, brez razlikovanja med izključnimi ekonomskimi conami in odprtim morjem.

Poročevalka želi najprej poudariti, da večina držav v svojih vodah še vedno ni pripravljena 
uvesti ukrepov za upravljanje v skladu z mednarodnim pravom. Pravo razočaranje je tudi, da 
se ta odpor pojavlja v regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva pod vodstvom držav, 
ki veljajo za zglede dobre ribolovne prakse ali pa vsaj želijo narediti tak vtis – kot so 
Avstralija, Nova Zelandija in Čile – in ki so tudi gonilne sile nove regionalne organizacije za 
upravljanje ribištva.

Dejstvo, da nobena od teh držav konvencije še ni ratificirala (čeprav so bile njene pobudnice) 
in da v splošnem ratifikacija traja dlje v državah, ki imajo obale na območju, ki ga konvencija 
zadeva, je še toliko bolj skrb zbujajoče.

Vse to tudi kaže, kako resno je EU – kljub nenehnim samokritikam – posvojila zamisel o 
odgovornem svetovnem upravljanju in se v tem stališču še nadalje oddaljuje od držav, kot sta 
Avstralija in Nova Zelandija. Poročevalka meni, da je to dejstvo treba omeniti.

Na območju južnega Tihega oceana so poleg ladij EU dejansko navzoča ribiška plovila 
devetih držav (Belize, Čile, Kitajska, Cookovi otoki, Ferski otoki, Koreja, Peru, Vanuatu in 
Ruska federacija). 

Dokler konvencija ne bo začela v celoti veljati, so pogodbenice sprejele začasni sporazum o 
ukrepih v zvezi z ribolovom pelagičnih vrst, ki določa celoten dovoljeni ulov za vsako 
posamezno stranko in ribolovni napor omejuje na določeno raven. Glede na znanstvena 
poročila je bilo zmanjšanje staležev šura v zadnjih letih skrb zbujajoče, od česar je tudi 
odvisna raven dodeljenih ribolovnih možnosti. V skladu z znanstvenim poročilom za leto 
2011 je celoten dovoljeni ulov za EU 40.000 ton, največji dovoljeni ribolovni napor pa 78.600 
GT. Podatki o biomasi bodo znova revidirani oktobra, toda po napovedih naj bi ribolovne 
možnosti v najboljšem primeru ostale nespremenjene. 

Ribolovne možnosti EU bi slednji dopuščale, da lovi s kakimi desetimi ladjami, poleg dveh 
do štirih, ki ponavadi lovijo v tej regiji, vendar se v vsakem primeru ocenjuje, da bi bilo 
takšno navzočnost zaradi oddaljenosti od domačih pristanišč zelo težko ohranjati, čeprav bi 
vseh deset ladij zaprosilo za ribiško dovoljenje. 

Ker se konvencija nanaša na ribolov čezconskih staležev na tem območju, kot je šur, je 
poročevalka v skrbeh zaradi člena 20(4)(a), zlasti alinee (iii). Konvencija načeloma določa, da 
bo njena komisija opredelila celoten dovoljeni ulov oziroma največji dovoljeni ribolovni 
napor za posamezen vir za celotno območje, kjer je na voljo.

Alinea (iii) pa kljub temu dopušča, da če se pogodbenica, ki ima obalo na zadevnem območju, 
ne strinja z opredeljenim celotnim dovoljenim ulovom, lahko v svojih vodah določi drugega. 
V primeru čezconskih staležev bi ta možnost izogibanja obveznostim lahko takoj izničila 
smisel zadevnega upravljavskega ukrepa.

Kljub vsemu je bil dosežen določen uspeh s tem, da je bil v člen 20 vključen odstavek 5, ki 
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komisijo pooblašča za sprejetje izrednih ukrepov, če oceni, da bi utegnila določena ribolovna 
dejavnost močno ogroziti staleže. 

Kakšne rezultate lahko ta rešitev prinese, se bo šele izkazalo, saj so izredni ukrepi samo 
začasni, vseeno pa gre nedvomno za korak naprej, ki je zelo dobrodošel. 

Med pogajanji o besedilu je EU uspelo zagotoviti tudi dodatna jamstva glede postopka 
ugovora. Drugače kot pri drugih regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva pri tej 
konvenciji ne zadostuje, da pogodbenica preprosto ugovarja ukrepu, da bi se izognila 
njegovemu izvajanju, ampak je postopek ugovora veliko strožji, saj so razlogi za ugovor 
precej bolj omejeni; še bolj pomembno pa je, da mora država, ki vloži ugovor, sprejeti 
nadomestne ukrepe z enakim učinkom.

Besedilo tudi zagotavlja dostop plovil ene od pogodbenic do pristanišč drugih pogodbenic 
konvencije, kar bi vsaj odprlo vrata čilskih pristanišč za pelagično floto Unije. 

Glede na velik odpor obalnih držav na tem območju do uporabe mednarodnih ukrepov v 
izključnih ekonomskih conah poročevalka meni, da prednosti konvencije odtehtajo njene 
pomanjkljivosti. V vsakem primeru vztraja pri stališču, da bi morala biti EU navzoča v vseh 
regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva, tako zato, da bi branila svoje prednostne 
naloge v zvezi s trajnostnim upravljanjem ribolova, kakršnega si zamišlja, kot zato, da bi 
branila interese svoje flote, po potrebi pa bi kot protiutež zagotovila, da ne bo prihajalo do 
izogibanja boju proti nezakonitemu, nereguliranemu in neprijavljenemu ribolovu.


