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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

na temo Več rib v morju? Ukrepi za spodbujanje obnove staležev nad raven največjega 
trajnostnega donosa, vključno z območji obnove ribjih staležev in morskimi 
zavarovanimi območji
(2019/2162(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter členov 11 in 191 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki,

– ob upoštevanju Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 
2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja 
(okvirna direktiva o morski strategiji),

– ob upoštevanju Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst in Direktive 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih 
ptic,

– ob upoštevanju strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 iz sporočila 
Komisije z dne 20. maja 2020 z naslovom Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 
2030 – Vračanje narave v naša življenja (COM(2020)0380),

– ob upoštevanju ocenjevalnega poročila o biološki raznovrstnosti in ekosistemskih 
storitvah iz leta 2019, ki ga je pripravila Medvladna platforma o biološki raznovrstnosti 
in ekosistemskih storitvah (IPBES),

– ob upoštevanju resolucije Mednarodne zveze za ohranjanje narave in naravnih virov iz 
leta 2016 o povečanju pokritosti morskih zavarovanih območij za učinkovito ohranjanje 
morske biotske raznovrstnosti,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2020 o 15. zasedanju Konference 
pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 15)1,

– ob upoštevanju poročila Svetovne banke iz leta 2017 z naslovom The sunken billions 
revisited: Progress and Challenges in Global Marine Fisheries (Ponovni pregled 
potopljenih milijard: napredek in izzivi v svetovnem morskem ribištvu),

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 1. oktobra 2015 o napredku pri ustanavljanju 
zaščitenih morskih območij (kot zahteva člen 21 Okvirne direktive o morski strategiji 
2008/56/ES) (COM(2015)0481),

1 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0015.
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– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A9-0000/2020),

A. ker je cilj skupne ribiške politike zagotoviti, da so ribolovne dejavnosti in dejavnosti 
ribogojstva dolgoročno okoljsko trajnostne ter da se populacije ribjih staležev 
postopoma obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi biomase, ki omogočajo največji 
trajnostni donos;

B. ker je cilj okvirne direktive o morski strategiji varovanje in ohranjanje morskega okolja, 
preprečevanje njegovega propadanja in obnovitev morskih ekosistemov ter doseganje 
dobrega okoljskega stanja morskih voda EU do leta 2020;

C. ker so ukrepi za upravljanje ribištva, ki so bili sprejeti v okviru skupne ribiške politike, 
že obrodili sadove, saj se število ribjih staležev, ki se izkoriščajo na trajnostni ravni, 
povečuje, kar omogoča večji donos staležev, ki so bili do pred kratkim prekomerno 
izkoriščani;

D. ker je po podatkih Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo 
(STECF) kljub pravni zahtevi po odpravi prelova do leta 2020 še vedno prekomerno 
izkoriščanih približno 38 % staležev v severovzhodnem Atlantiku in približno 92 % v 
Sredozemlju;

E. ker se ribolov z največjim ekonomskim donosom nanaša na raven ulova, pri kateri so 
socialne, okoljske in gospodarske koristi za družbo največje, kar izboljšuje odpornost 
sektorja;

F. ker Mednarodna zveza za ohranjanje narave in naravnih virov (IUCN) poziva, naj se do 
leta 2020 vsaj 30 % vseh morskih habitatov preoblikuje v omrežje visoko zaščitenih 
morskih zavarovanih območij, med drugim z učinkovitimi ohranitvenimi ukrepi na 
posameznem območju, katerih cilj je, da ne bi bilo ekstraktivnih dejavnosti v vsaj 30 % 
oceanskih voda;

G. ker strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 zahteva pravno zavezujoč cilj, 
da se zaščiti vsaj 30 % in strogo zaščiti 10 % morskega območja EU;

H. ker ima izguba morske biotske raznovrstnosti socialno-ekonomske posledice za ribiški 
sektor, obalne skupnosti in družbo kot celoto in jo je zato treba preprečiti; ker bi po 
mnenju Svetovne banke obnovitev ribjih populacij prinesla večje gospodarske koristi od 
trenutnega stanja morskih ribjih populacij;

I. ker obstaja trdno znanstveno soglasje o tem, da so morska zavarovana območja koristna 
za ribištvo zaradi njihovega učinka prelivanja in pozitivnih učinkov na zaposlovanje;

Izboljšanje upravljanja ribištva za odpravo prelova

1. ponovno poziva k celovitemu izvajanju skupne ribiške politike, da bi se obnovile in 
ohranile populacije ribjih staležev nad ravnmi biomase, ki omogočajo največji trajnostni 
donos;
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2. poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo znanstveno pokritost, da se 100 % ribjih 
staležev, ki se izkoriščajo v evropskih vodah, oceni najpozneje do leta 2025 in da se 
lahko največji trajnostni donos izračuna za vse te staleže;

3. poziva Komisijo, naj okrepi izvajanje ekosistemskega pristopa k upravljanju ribištva, da 
bi čim bolj zmanjšali negativne učinke na morske ekosisteme, ribje staleže in družbo;

4. poziva Komisijo, naj še naprej podpira načrte za izboljšanje selektivnosti in upošteva 
rezultate študij, ki kažejo na škodljive učinke ribolovnih tehnik, kot so pridnena orodja 
ali naprave za zbiranje rib, tako da močno omeji njihovo uporabo;

5. meni, da bi morala EU preseči sedanje prakse upravljanja ribištva in spodbujati prehod 
na ribolov z majhnim vplivom, da bi se obnovili ribji staleži in ponovno vzpostavili 
morski ekosistemi;

6. meni, da največji trajnostni donos ne bi smel biti edini kazalnik o upravljanju ribištva v 
EU in da bi bilo treba uporabiti tudi največji ekonomski donos;

7. poziva Komisijo, naj postopoma pridobi znanstveno mnenje o največjem ekonomskem 
donosu, začenši z najpomembnejšimi staleži;

8. poziva Komisijo, naj postopno predlaga celotne dovoljene ulove, ki so določeni na ravni 
največjega ekonomskega donosa, dolgoročno za vse staleže, do leta 2030 pa za 30 % 
celotnega dovoljenega ulova;

Razširitev mreže zavarovanih območij in izboljšanje njenega upravljanja

9. poudarja, da je Evropska unija sicer dosegla napredek in uresničila cilj, da bo 10 % 
evropskih voda opredelila kot zavarovana območja, vendar mreža morskih zavarovanih 
območij še zdaleč ni v celoti učinkovita in le zelo majhen delež obstoječih morskih 
zavarovanih območij ima načrte upravljanja in izvaja varnostne ukrepe;

10. pozdravlja predlog Komisije iz strategije za biotsko raznovrstnost do leta 2030, da bo 
vsaj 30 % morskega območja v EU zaščitenega;

11. poziva, naj polovica tega območja, torej 15 % evropskih voda, uživa visoko raven 
varstva, kar vključuje območja, kjer so prepovedani vsi ulovi in gospodarske dejavnosti 
(območje brez odvzema), območja, kjer so prepovedane najbolj uničujoče ribolovne 
tehnike, kot so pridnena orodja, in območja obnove ribjega staleža, kot je določeno v 
skupni ribiški politiki;

12. poziva države članice, naj še naprej določajo morska zavarovana območja v skladu z 
direktivami o pticah in habitatih ter okvirno direktivo o morski strategiji, da bi dosegli 
te cilje;

13. poziva k vzpostavitvi morskih zavarovanih območij v okviru usklajenega omrežja 
povezanih območij, vključno s priobalnimi in globokomorskimi območji; opozarja, da 
je treba prenehati loviti s pridnenimi orodji pod 400 m na območjih, kjer je znano, da 
obstajajo ali se bodo verjetno pojavili občutljivi morski ekosistemi;
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14. poziva Komisijo, naj določi trdne smernice za upravljanje morskih zavarovanih območij 
za države članice in naj razvrsti morska zavarovana območja, pri čemer naj upošteva 
njihovo doseženo stopnjo pri ustanavljanju, načrte upravljanja in ekosistemske koristi 
ter naj se opira na obstoječe smernice, kot so svetovni standardi Mednarodne zveze za 
ohranjanje narave in naravnih virov;

15. poziva države članice, naj določijo celovitejše in učinkovitejše načrte upravljanja za 
obstoječa morska zavarovana območja ter uvedejo strožje nadzorne ukrepe, da bi 
zagotovile upoštevanje morskih zavarovanih območij, tudi z vključitvijo ribiškega 
sektorja;

16. priznava, da je uspeh morskih zavarovanih območij in drugih zaščitenih območij 
povezan v tem, da jih sprejmejo in upoštevajo ribiči, obalne skupnosti in drugi 
deležniki; zato poziva, naj se v oblikovanje, upravljanje in spremljanje morskih 
zavarovanih območij vključi ribiški sektor, vključno z njegovo obrtniško komponento in 
drugimi ustreznimi deležniki;

17. poudarja, kako pomembno je imeti celovit in skladen pristop k ustanavljanju morskih 
zavarovanih območij, ne le z omejevanjem komercialnih ribolovnih dejavnosti, temveč 
tudi z obravnavanjem drugih dejavnosti, kot so raziskovanje in izkoriščanje fosilnih 
goriv, rudarstvo, obsežno ribogojstvo, izkopavanje dna, promet in rekreacijski ribolov;

18. poziva države članice, naj v okviru skupne ribiške politike razširijo mrežo območij 
obnove ribjih staležev;

Obravnavanje drugih okoljskih dejavnikov, ki ogrožajo obnovo ribjih staležev

19. poudarja, da je hitro in odločno ukrepanje v boju proti podnebnim spremembam 
bistveno za ohranitev zdravih ribjih populacij, s tem pa za dolgoročno nadaljevanje 
ribolovne dejavnosti in prehransko varnost;

20. poudarja, da je treba za obnovitev ribjih staležev obravnavati tudi druge človeške 
dejavnike, kot so izčrpavanje kisika in zakisljevanje, pa tudi različne vire 
onesnaževanja, ki vplivajo na obnovitev ribjih staležev, kot so nitrati, odpadne vode, 
gnojila, pesticidi, strupene kemikalije, onesnaževanje iz industrijske dejavnosti in 
masovnega turizma, ostanki iz ribogojstva, onesnaževanje s plastičnimi odpadki in 
mikroplastiko, sončne kreme, hormoni, onesnaževanje s hrupom, uhajanje nafte in 
izgubljeno ali zavrženo ribolovno orodje;

21. poziva Komisijo, naj preuči te zahteve in se nanje odzove v novem akcijskem načrtu za 
ohranitev ribolovnih virov in zaščito morskih ekosistemov, ki ga namerava predstaviti 
do leta 2021, pa tudi v vseh prihodnjih zakonodajnih predlogih;

°

° °

22. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Leto 2020 je moralo biti leto, v katerem bi se moralo doseči dobro okoljsko stanje morskega 
okolja in izkoriščanje vseh ribjih staležev na trajnostni ravni. Ukrepi, sprejeti v okviru SRP, 
so že dali prve sadove, saj se število ribjih staležev, ki se izkoriščajo na trajnostni ravni, 
povečuje, kar omogoča večji donos nekaterih vrst, ki so bile do nedavna ogrožene. Vendar 
cilji iz okvirne direktive o morski strategiji in skupne ribiške politike še niso doseženi. Glede 
na velik izziv in nove nevarnosti, ki jih predstavljajo podnebne spremembe, zgolj logika 
ohranjanja virov in okolja ne zadostuje več, zato je treba preiti na logiko obnove in 
vzpostavitve prejšnjega stanja. 

Med glavnimi cilji skupne ribiške politike je od leta 2013 odprava prelova za vse evropske 
staleže in doseganje cilja največjega trajnostnega donosa pri izkoriščanju staležev do 
leta 2020. Po mnenju Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF) 
je 38 % staležev v severovzhodnem Atlantiku in 92 % staležev v Sredozemlju še vedno 
prekomerno izkoriščanih. Celovito je treba izvajati SRP in sprejeti dodatne ukrepe.

Kljub pomembnemu delu Mednarodnega sveta za raziskovanje morja ni bila za vse staleže 
opravljena znanstvena ocena, potrebna za izračun največjega trajnostnega donosa. Dejstvo, da 
primanjkujejo znanstveni podatki in sredstva za analizo teh podatkov, se prepogosto uporablja 
kot argument, da se opraviči pomanjkanje celotnega dovoljenega ulova in kvot za nekatere 
vrste, zlasti v Sredozemlju. Evropska komisija in države članice morajo povečati znanstveno 
pokritost, da bi se lahko vsi staleži v evropskih vodah ocenili najpozneje do leta 2025 in zanje 
izračunal največji trajnostni donos. Ni sprejemljivo, da se še naprej lovijo ribe, za katere ni na 
voljo dovolj podatkov, in se tako ogroža njihov obstoj.

Tudi če največji trajnostni donos omogoča stabilizacijo ribjih staležev, ta pristop sam po sebi 
ne zadostuje za njihovo trajnostno obnovitev. Znanstveniki so razvili še en kazalnik, in sicer 
največji ekonomski donos. Cilj največjega trajnostnega donosa je doseči največji možni 
trajnostni ulov, največji ekonomski donos pa je namenjen ribolovu pod to ravnjo, kar bi lahko 
tudi izboljšalo odpornost ribjih staležev. V posebnem poročilu Medvladnega panela za 
podnebne spremembe (IPCC) o oceanih in kriosferi so bili poudarjeni učinki podnebnih 
sprememb na morja in ribe. Glede na to in za dolgoročno zagotavljanje prehranske varnosti je 
pomembno ohraniti določeno razliko, ki bi vrstam omogočila, da prenesejo učinke podnebnih 
sprememb, hkrati pa omogočila zmanjšanje porabe goriva. Z ribolovom na ravni največjega 
ekonomskega donosa, ko je ekonomska korist ribiča najpomembnejša, se izboljša tudi 
gospodarska odpornost sektorja. Največji ekonomski donos, ki se že uporablja za staleže v 
izključnem upravljanju Islandije, omogoča boljši dohodek za ribiče in bi lahko prispeval k 
obnovitvi najbolj ogroženih staležev. Komisija mora zahtevati znanstveni nasvet v zvezi z 
največjim ekonomskim donosom in določiti celotni dovoljeni ulov na tej ravni.

Izboljšanje selektivnosti lahko prispeva k velikemu napredku. Nadaljevati se morajo 
raziskave za razvoj ribolovnih tehnik z manjšim vplivom na morsko okolje, Evropska unija pa 
jih mora podpirati. Številne študije so pokazale škodljiv vpliv nekaterih tehnik, kot je uporaba 
ribolovnega orodja, ki se dotika morskega dna, ali naprav za zbiranje rib,  zato je treba 
njihovo uporabo strogo omejiti. Če so lahko tako imenovane ekološke ali biološko 
razgradljive naprave za zbiranje rib rešitev za problem onesnaževanja, ki ga povzročajo 
naprave za zbiranje rib, pa njihova uporaba ne more biti dolgoročna rešitev, saj gre za 
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neselektivno tehniko.

Mali obrtni ribolov že dolgo uporablja manj škodljive tehnike, ustvarja številna delovna mesta 
in ponuja zelo kakovostne in okolju prijaznejše proizvode, zato predstavlja prihodnost 
evropskega ribištva. Zaščititi ga je treba s predpisi in dobiti mora pravičen delež celotnih 
dovoljenih ulovov in kvot, ki so dodeljeni posamezni državi.

Ukrepi za upravljanje ribištva ne morejo biti edini odgovor na problem ohranjanja oceanov. 
Kot je določeno v skupni ribiški politiki, lahko tako imenovani prostorski ukrepi, kot so 
zaščitena morska območja ali območja za obnovitev staležev, pomagajo obnoviti ribje staleže, 
hkrati pa varujejo morsko biotsko raznovrstnost.

Orodja iz skupne ribiške politike, okvirne direktive o morski strategiji, direktive o habitatih in 
direktive o pticah ali nacionalne zakonodaje se slabo izvajajo ali so slabo usklajena. Nekatera 
med njimi, kot so območja za obnovitev ribjih staležev iz člena 8 skupne ribiške politike, se 
zelo redko uporabljajo. Administracije, ki upravljajo ta orodja, niso vedno iste. Okrepiti je 
treba povezave med različnimi orodji.

V Konvenciji o biološki raznovrstnosti in ciljih OZN za trajnostni razvoj je bilo predvideno, 
da bo do leta 2020 zaščitenih 10 % svetovnih voda. Evropska unija je ta cilj dosegla leta 
2017, vsaj na papirju. Znanstveniki in Mednarodna zveza za ohranjanje narave in naravnih 
virov (IUCN) priporočajo, da se do leta 2030 zaščiti 30 % voda. Evropski parlament je to 
zahtevo podprl v več resolucijah, Evropska komisija pa jo je nato vključila v strategijo EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2030. Ta cilj je zdaj treba vključiti v evropsko zakonodajo, da 
postane pravno zavezujoč in da želene rezultate.

Vendar je pomembno pogledati, kaj se skriva v teh 10 % ali 30 % zaščitenih morskih 
območij. Številne študije namreč kažejo, da številna zaščitena morska območja nimajo 
učinkovitih načrtov ali ukrepov upravljanja. To stanje se ne sme nadaljevati. Komisija in 
države članice si morajo bolj prizadevati, da bodo imela vsa obstoječa zaščitena morska 
območja učinkovite načrte upravljanja. 

Za dosego cilja dobrega okoljskega stanja morij je pomembno, da od teh 30 % zaščitenih 
območij 15 % evropskih voda doseže visoko raven zaščite. Med zaščitena morska območja z 
visoko stopnjo zaščite spadajo območja, kjer so prepovedani ulov (območje brez odvzema) in 
kakršna koli gospodarska dejavnost, pa tudi območja za obnovitev ribjih staležev v okviru 
SRP in območja, kjer so glede na lokalne značilnosti in obdobje v letu prepovedane le najbolj 
problematične ribolovne tehnike. Ponovno je treba obnoviti degradirana območja, kjer je bilo 
v preteklosti uničeno okolje. Da bi se zagotovilo pravilno izvajanje predlaganih ukrepov skozi 
čas, bi bilo treba v vnaprej določenih časovnih presledkih opraviti pregled napredka.

Na teh zelo zavarovanih območjih se ne sme razmišljati le o ribolovu, ampak je treba izvajati 
ukrepe za omejitev drugih negativnih učinkov, ki jih povzročajo gospodarske dejavnosti, kot 
so promet, proizvodnja energije, pridobivanje rudnin in fosilnih goriv, množični turizem, 
poglabljanje dna in intenzivno ribogojstvo, pa tudi omejiti zunanje vire onesnaževanja.

Od njihove ustanovitve leta 2014 je bilo vzpostavljenih zelo malo območij za obnovitev ribjih 
staležev. Vendar so območja za obnovitev ribjih staležev, kot je Jabučka kotlina, ki jo je leta 
2017 ustanovila Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju (CGPM-GFCM), že obrodila 
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sadove. Vzpostavljena je na strateški lokaciji, kjer se razmnožujejo nekatere vrste, zlasti oslič, 
kar je omogočilo obnovitev staležev te vrste, ki jih je mogoče videti tudi zunaj zaščitenega 
območja, zato so jo podprli tudi lokalni ribiči. 

Druga zaščitena morska območja, ki so bila prvotno vzpostavljena za zaščito točno določenih 
vrst, so pozitivno vplivala na ribje populacije. Na Švedskem je od leta 1979 v delu rezerve 
Åsvikelandet-Kvädö (Natura 2000, območje SE0230138) prepovedan ribolov, da bi se zaščitil 
belorepec. To je povzročilo povečanje števila in velikosti rib roparic (ščuke, ostriži itd.) na 
okoliških obalah Baltskega morja.

Dejstvo, da ribiči sprejmejo zaščitena morska območja, je ključni element njihovega uspeha. 
Bistveno je, da se ribiči vključijo v pripravo in upravljanje zaščitenih območij. Prav tako 
lahko sodelujejo pri spremljanju in nadzorovanju zaščitenih morskih območij, skupaj s 
splošno razširitvijo sistema VMS (sistem za spremljanje plovil) in krepitvijo pregledov na 
kraju samem.

Pomembno je, da se sredstva iz sedanjega in prihodnjega Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo uporabijo predvsem za vzpostavitev morskih območij z visoko stopnjo zaščite, 
usposabljanje deležnikov ter upravljanje teh območij in nadzor nad njimi.

Pomembno je tudi, da se izboljša poznavanje vpliva različnih virov onesnaževanja na morske 
živali in rastline ter sprejmejo ustrezni ukrepi za zmanjšanje tega vpliva. V poročilu se zlasti 
poziva Komisija, naj obravnava vprašanje onesnaževanja z nitrati, predvsem v delno zaprtih 
morjih, čiščenja odpadnih voda, fitofarmacevtskih sredstev, ki se uporabljajo v kmetijstvu, 
industrijskega onesnaževanja, plastike in mikroplastike, cigaretnih ogorkov, sredstev za 
zaščito pred soncem ali hormonov.

Vsi ukrepi upravljanja, tehnični, prostorski in okoljski ukrepi bodo omogočili dosego ne le 
okoljskih ciljev Unije v okviru ekosistemskega pristopa (zaščita in obnova morskih rastlin, 
ptičjih vrst itd.), ampak tudi izboljšali zdravje ribjih staležev in dolgoročno pozitivno vplivali 
na ribiški sektor.


