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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o uresničitvi ciljev v zvezi z obveznostjo iztovarjanja v skladu s členom 15 skupne 
ribiške politike,
(2019/2177(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki1,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. junija 2019 o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s 
tehničnimi ukrepi2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 7. junija 2019 o stanju skupne ribiške politike 
in posvetovanju o ribolovnih možnostih za leto 2020 (COM(2019)0274),

– ob upoštevanju poročil Evropske agencije za nadzor ribištva (EFCA), v katerih je 
ocenjeno izpolnjevanje obveznosti iztovarjanja za Severno morje (2016–2017), 
severozahodne vode (2016–2017) ter skušo v Severnem morju in severozahodnih 
vodah (2015–2017),

– ob upoštevanju poročil s plenarnih zasedanj Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega 
odbora za ribištvo (STECF) (PLEN 20-01, 19-01, 18-01 in 17-01),

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

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

A. ker so zavržki običajna ribiška praksa vračanja neželenega mrtvega ali živega ulova v 
morje, zato ker so ribe premajhne velikosti, zaradi povpraševanja na trgu, ker ribiču ni 
bila dodeljena kvota ali ker tako določajo nekatera pravila o sestavi ulova;

B. ker neželen ulov in zavržki pomenijo precejšnje tratenje naravnih virov, pri čemer 
negativno vplivajo na trajnostno izkoriščanje ribjih staležev in morskih ekosistemov ter 
na finančno vzdržnost ribištva;

C. ker zavržki pomenijo približno 23 % svetovnega ulova; ker so zgodovinsko visoke ravni 
zavržkov v ribištvu nekaterih držav EU resna težava za dolgoročno trajnostnost ribištva 
EU in spodkopavajo verodostojnost ribiške politike Unije;

D. ker se prepoved prakse višanja vrednosti ulova (zavržkov tržnih rib), ki je bila v EU 
uvedena leta 2010, slabo izvaja;

E. ker je skupna ribiška politika (SRP), kot je bila reformirana leta 2013, uvedla cilj, da bo 

1 UL L 354, 28.12.2013, str. 22.
2 UL L 198, 25.7.2019, str. 105.
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Unija postopoma odpravila zavržke, in sicer s čim učinkovitejšim preprečevanjem in 
zmanjševanjem neželenega ulova ter z zagotavljanjem iztovarjanja ulova;

F. ker obveznost iztovarjanja, ki je bila postopoma uvedena v obdobju štirih let (2015–
2019), določa, da je treba iz veljavnih kvot iztovarjati in odštevati ves ulov zakonsko 
urejenih vrst v vodah EU ali zakonsko urejenih vrst, ki jih v mednarodnih vodah ulovijo 
plovila EU, ter prepoveduje uporabo podmernih rib za neposredno prehrano ljudi;

G. ker obveznost iztovarjanja ni popolna prepoved zavržkov, saj velja le za zakonsko 
urejene vrste (celotni dovoljeni ulov in zakonsko urejeni ribolovni napor z opredeljeno 
najmanjšo velikostjo) in vključuje izjeme na podlagi visoke stopnje preživetja in izjeme 
de minimis do 5 %, kadar je težko doseči povečanje selektivnosti ali kadar so stroški 
ravnanja z neželenim ulovom nesorazmerni;

H. ker je prepoved zavržkov v različnem obsegu uvedlo več tretjih držav in 
nesamoupravnih ozemelj, med njimi Kanada, Ferski otoki, Norveška, Islandija, Čile in 
Nova Zelandija;

1. potrjuje skupni cilj EU, da bo zagotovila trajnostno izkoriščanje ribjih staležev in 
varstvo morskih ekosistemov; poudarja, da sta omejevanje zavržkov in čim večje 
zmanjšanje neželenega ulova prednostna naloga javne politike, ki se je izoblikovala v 
odziv na pomisleke glede odgovornosti, ohranjanja in tratenja naravnih virov ter zaradi 
znanstvene potrebe po tem, da bi se v celoti upoštevali vsi viri ribolovne umrljivosti;

2. potrjuje, da se je z uvedbo obveznosti iztovarjanja močno spremenilo upravljanje 
ribištva EU – od evidentiranja iztovarjanja do sistema, pri katerem se evidentira celotni 
ulov – kar ima raznovrstne kratko- in dolgoročne ekološke in gospodarske posledice;

3. poudarja napredek, ki je bil dosežen v zvezi s sodelovanjem deležnikov, in ukrepe za 
izboljšanje selektivnosti; vendar ugotavlja, da se obveznost iztovarjanja na splošno še 
vedno izvaja nezadostno in da je obseg zavržkov približno primerljiv z leti pred uvedbo 
obveznosti iztovarjanja;

4. ugotavlja, da je obveznost iztovarjanja v ribiškem sektorju vzbudila zaskrbljenost, 
posebno v mešanem ribolovu, pri katerem se lahko pojavijo vrste, ki omejujejo ribolov, 
in uvede predčasno zaprtje ribolova; pozdravlja doslej sprejete ukrepe, med drugim 
zamenjavo kvot in združevanje kvot za vrste prilova, ter vztraja, da je treba nadalje 
razvijati načrte za učinkovito zmanjšanje prilova in tako obnavljati ranljive staleže;

5. poudarja možnost uporabe izjem (visoke stopnje preživetja in de minimis), določenih v 
uredbi, da se olajša izvajanje in prepreči morebiten pojav vrst, ki omejujejo ribolov; 
opozarja, da je treba zagotoviti zanesljive in točne dokaze in podatke, ter priporoča, naj 
se postopek odobritve izjem racionalizira, tudi z izboljšanjem zbiranja podatkov;

6. opozarja, da obveznost iztovarjanja ni cilj sama po sebi, temveč orodje, s katerim se 
izboljšuje ribolovno in operativno vedenje, spodbujata razvoj in uporaba selektivnejšega 
ribolovnega orodja, s katerim bi se čim bolj zmanjšal neželeni ulov, ter izboljšuje 
dokumentacija o ulovu za boljše razumevanje in znanstveno oceno ribjih staležev; 
priznava, da sta za uresničitev tega končnega cilja sicer potrebna čas in zadostno znanje, 
a da si je treba bolj prizadevati za spodbujanje skupnega razumevanja tega cilja in za 
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celovito izkoriščenost obveznosti iztovarjanja kot sredstva na poti do tega cilja;

7. ugotavlja, da se ravni zavržkov močno razlikujejo glede na vrsto ribolova in morske 
bazene, zato pristop na podlagi enakih pravil za vse morda ni najboljša strategija za 
spodbujanje ribičev k večji selektivnosti; poziva Komisijo, naj opredeli glavne 
pomanjkljivosti in predlaga prilagojene in po meri zasnovane rešitve za posamezne 
vrste ribolova za posamezni morski bazen;

8. opozarja, da je sedanji pravni okvir pravna podlaga za dejavno sodelovanje držav članic 
pri prožnejšem opredeljevanju selektivnih ribolovnih pravil in uporabi znanstveno 
dokazanih orodij za ublažitev; poziva države članice, naj medsebojno sodelovanje 
okrepijo z regionalnim pristopom, tudi z vključitvijo ustreznih deležnikov in 
svetovalnih svetov, ter izkoristijo subvencije, ki so jim za to na voljo; ponovno 
poudarja, da je treba pri izvajanju obveznosti iztovarjanja zagotoviti enake konkurenčne 
pogoje;

9. pozdravlja rezultate nedavnih znanstvenih študij (npr. DiscardLess, MINOUW in LIFE 
iSEAS) o inovativni selektivnosti orodij, strategijah za preprečevanje in spremembah na 
plovilih, namenjenih ravnanju z neželenim ulovom na krovu;

10. poudarja, da je treba učinkovite sisteme upravljanja ribištva, tudi zmožnost uporabe 
vseh elementov za ustrezno izvajanje obveznosti iztovarjanja in doseganje ciljev SRP, 
podpreti s točno in zanesljivo dokumentacijo o ulovu in znanstvenimi podatki; poziva 
Komisijo in države članice, naj okrepijo prizadevanja, da bi po potrebi v celoti izvajale 
veljavno zakonodajo EU in sprejele ukrepe, s katerimi bi zagotovile celovito 
dokumentacijo in zbiranje podatkov;

11. je zaskrbljen zaradi nezadostnega nadzora nad obveznostjo iztovarjanja in zaradi 
neizpolnjevanja te obveznosti ter poudarja, da takšno ravnanje negativno vpliva na 
trajnostnost; poziva, naj se bolje izkoristijo nove tehnologije in digitalne rešitve ter naj 
ribiški sektor in organi držav članic okrepijo sodelovanje in s tem hitro izboljšajo 
nadzor;

12. poudarja, da mora biti izboljšanje selektivnosti sicer prednostna naloga, a da je za 
izvajanje obveznosti iztovarjanja potreben medsektorski pristop z jasnimi ukrepi za 
spodbujanje dobre prakse za ublažitev; priporoča naslednje spremljevalne ukrepe in 
orodja za upravljanje:

a. orodja, ki temeljijo na kvotah: porazdelitev kvot v skladu s sestavo ulova, 
nadaljnja uporaba prilagoditev z zamenjavo kvot z drugimi državami članicami in 
dodelitev ocenjenega deleža zavržkov pri kvotah za ribiče, ki se odločijo za 
uporabo selektivnejšega ribolovnega orodja;

b. izvajanje pristopa pomorskega prostorskega načrtovanja za preprečevanje 
zavržkov, tako da se ribiče usmerja na območja, na katerih je manj verjetna 
prisotnost podmernih rib;

c. zagotovitev večje prožnosti, da se ribičem omogoči iskanje rešitev z izbiro orodja, 
skupaj z večjo odgovornostjo v zvezi z  dokumentiranjem ulova (popolno 
dokumentiranje ulova);
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d. zagotovitev prožnih mehanizmov za odobritev novih vrst selektivnega orodja in s 
tem spodbujanje deležnikov, da se prijavljajo na razpise za pilotne projekte in te 
projekte izvajajo;

e. zagotovitev izključnega dostopa do ribolovnih mest ali v določenih obdobjih, s 
čimer se spodbuja selektivnost;

f. sprejetje strategij za uporabo neželenega ulova za namene, ki niso prehrana ljudi;

g. oblikovanje načrta za neželeni ulov in/ali regionalnih načrtov za prilov, ki bodo 
vključevali države članice in ribiški sektor ter jih bo podpiral Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo;

h. uporabo in razvoj orodij umetne inteligence za povečanje selektivnosti in nadzora;

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.


