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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o obnovitvi ribjih staležev v Sredozemskem morju: ocena in nadaljnji koraki
(2019/2178(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 38 in 39 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem 
dogovoru (COM(2019)0640),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 17. septembra 2020 z naslovom Letna 
strategija za trajnostno rast 2021 (COM(2020)0575),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 20131 o skupni ribiški politiki,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/982 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 
2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na 
območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. junija 2019 o vzpostavitvi večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže 
v zahodnem Sredozemskem morju,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/2107 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
15. novembra 2017 o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se 
uporabljajo na območju konvencije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v 
Atlantiku (ICCAT),

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o 
vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in 
nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje,

– ob upoštevanju srednjeročne strategije Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju 
(GFCM) za obdobje 2017–2020 za trajnost ribištva v Sredozemlju in Črnem morju,

– ob upoštevanju poročila Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) za 
leto 2018 o stanju ribištva v Sredozemlju in Črnem morju,

– ob upoštevanju Direktive Sveta (EU) 2017/159 z dne 19. decembra 2016 o izvajanju 
Sporazuma o izvajanju Konvencije o delu na področju ribolova Mednarodne 

1 UL L 354, 28.12.2013, str. 22.
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organizacije dela iz leta 2007,

– ob upoštevanju Uredbe (UE) 2017/1004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 
2017 o vzpostavitvi okvira Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v 
ribiškem sektorju in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško 
politiko,

– ob upoštevanju cilja 14 o ohranjanju in trajnostni rabi oceanov, morij in morskih virov 
za trajnostni razvoj iz resolucije, ki jo je Generalna skupščina OZN sprejela 
25. septembra 2015,

– ob upoštevanju Konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem 
(Barcelonska konvencija) ter z njo povezanih protokolov in sklepov Evropske unije,

– ob upoštevanju ministrske izjave sredozemskih obalnih držav MedFish4Ever, sprejete 
30. marca 2017 v Valletti na Malti,

– ob upoštevanju ministrske izjave o regionalnem akcijskem načrtu za mali in trajnostni 
ribolov v Sredozemskem in Črnem morju (september 2018),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 16. junija 2020 z naslovom Za bolj trajnostni 
ribolov v EU: trenutno stanje in usmeritve za leto 2021 (COM(2020)0248),

– ob upoštevanju strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 in zlasti cilja 4 o 
prizadevanjih za bolj trajnostni ribolov in bolj zdrava morja, v katerem se EU med 
drugim zavezuje, da bo odpravila negativne učinke na ribje staleže, vrste, habitate in 
ekosisteme, tudi s finančnimi spodbudami prek prihodnjih finančnih instrumentov za 
ribištvo in pomorsko politiko za zaščitena morska območja, vključno z območji 
Natura 2000 in tistimi, ki so bila vzpostavljena z mednarodnimi ali regionalnimi 
sporazumi,

– ob upoštevanju oddelka 2: „Meje teritorialnega morja“ iz Konvencije OZN o 
pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS);

– ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo o posledicah dviga temperature morja na 
ribje staleže in ribištvo (2019/2163(INI)),

– ob upoštevanju poročila OZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) z naslovom Stanje 
ribolova v Sredozemskem in Črnem morju 20202,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 
2020 o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in (EU) št. 1379/2013 glede posebnih 
ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A9-0000/2021),

2 FAO. 2020. The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries (Stanje ribolova v Sredozemlju in Črnem 
morju), 2020.  Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju. Rim.



PR\1223206SL.docx 5/9 PE663.071v02-00

SL

A. ker je Sredozemsko morje skupna dobrina, ki jo je treba zaščititi in je trenutno v 
zaskrbljujočem okoljskem stanju zaradi prelova ribjih staležev, kar negativno vpliva na 
socialno-ekonomski sektor;

B. ker ribji staleži nimajo neomejene sposobnosti razmnoževanja in ker povpraševanje po 
ribah in njihova poraba stalno naraščata;

C. ker se razmere v Sredozemskem in Črnem morju od začetka zbiranja podatkov 
leta 2003 na splošno niso spremenile, čeprav se je od leta 2012 biomasa nekoliko 
povečala;

D. ker se je na podlagi poročila Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) o 
stanju ribištva v Sredozemskem in Črnem morju za leto 2018 delež prelovljenih ribjih 
staležev zmanjšal z 88 % leta 2014 na 78 % leta 2016;

E. ker ima omejitev ribolovnih dejavnosti velike socialno-ekonomske posledice;

F. ker večino sredozemske ribiške flote sestavljajo plovila za mali priobalni ribolov, 
nekatere flote pa so se znatno zmanjšale;

G. ker pritisk na sredozemske ribje staleže ne prihaja le od ribolova, temveč tudi od 
onesnaževanja, izgube habitatov, navigacije, tekmovanja za prostor in podnebnih 
sprememb;

H. ker se proizvodnja stalno zmanjšuje, uvoz pa povečuje;

I. ker je treba upoštevati negativne posledice pandemije covida-19,

J. ker so politična nestabilnost in nemiri v Libiji resna nevarnost za ribiče EU, ki lovijo v 
južnem Sredozemlju, saj ogrožajo njihovo osebno svobodo in varnost ribolovnih 
dejavnosti;

Izboljšanje zakonodajnih vidikov

1. poziva Komisijo, naj po posvetovanju z Regionalnim svetovalnim svetom za 
Sredozemlje opredeli, kaj ovira proces obnove ribjih staležev, da bo lahko pregledala 
veljavno zakonodajo in začela dejansko obnavljanje ribjih staležev v Sredozemskem 
morju;

2. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo vsaka zakonodajna pobuda za omejitev ribolovnih 
dejavnosti upoštevala socialno-ekonomske posledice njenega izvajanja in temeljila na 
stalno posodobljenih znanstvenih podatkih, posredovanih tudi združenjem ribičev;

3. poudarja, da je treba sprejemati zakonodajo z ekosistemskim pristopom, ki omogoča 
razlago in analizo vseh interakcij, ki vplivajo na ribje staleže;

4. poziva Komisijo, naj zaščiti konkurenčnost celotnega ribiškega sektorja in njegove 
proizvodne verige ter naj posebno pozornost nameni ukrepom za preprečevanje vse 
večje odvisnosti od uvoza;

5. vztraja, da bi moral biti cilj pravilnega izvajanja SRP doseganje ustreznega ravnovesja 



PE663.071v02-00 6/9 PR\1223206SL.docx

SL

med okoljsko, gospodarsko in socialno trajnostjo;

6. poziva Komisijo, naj čim prej izvede analizo socialno-ekonomskih podatkov ribiškega 
sektorja v Sredozemlju, da bi se lahko ocenil vpliv krize zaradi pandemije covida-19 na 
ribiški sektor;

Okrepljeno sodelovanje strokovnjakov pri odločanju in zbiranju podatkov

7. poziva Komisijo, naj izvede ekonomsko analizo socialnih in zaposlitvenih učinkov 
upadanja ribolovnih virov v Sredozemlju, da bi našla ustrezne podporne ukrepe za 
zagotovitev trajnosti sektorja;

8. poziva k večjemu vključevanju lokalnih subjektov v zbiranje podatkov o selektivnem 
ribolovu, v tesnem sodelovanju z Znanstvenim, tehničnim in gospodarskim odborom za 
ribištvo (STECF);

9. poziva Komisijo, naj izboljša in okrepi sodelovanje in dialog s svetovalnimi sveti in naj 
ustrezno upošteva njihova stališča, pomen ribičev za obalne skupnosti ter potrebo po 
vključitvi ribičev, ustreznih strokovnih organizacij in organizacij civilne družbe v 
postopke odločanja;

Jamstvo načela pravne države

10. obsoja nenehne kršitve pomorskega prava v Sredozemskem morju, vključno z 
ugrabitvami, zasegi plovil, nezakonitim odvzemom prostosti, ustrahovanjem, nadzorom, 
nadlegovanjem, napadi in nepoštenimi sojenji ribičem Unije, ki opravljajo svoje delo, 
kar je očitna kršitev mednarodnih obveznosti na področju človekovih pravic;

11. poziva libijske in tunizijske oblasti, naj odpravijo vse omejitve in nadlegovanje ribiških 
plovil Unije ter naj zagotovijo, da bodo ribiči lahko opravljali svojo zakonito dejavnost 
brez strahu pred povračilnimi ukrepi; poziva libijske oblasti, naj spoštujejo konvencijo 
UNCLOS in svojo zakonodajo prilagodijo načelom trajnostnega ribištva ter naj 
spoštujejo politiko in odločitve GFCM;

12. poziva Komisijo, naj prek svojih agencij okrepi prizadevanja za nadzor svojih voda, da 
bi izboljšala varnostne pogoje ribičev v floti EU, in tem agencijam po potrebi zagotovi 
ustrezna finančna sredstva;

13. poziva visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj okrepi 
prizadevanja Unije v južnem Sredozemlju na področju varnosti in načel pravne države;

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

I/Uvod
Poraba rib je dosegla novo rekordno število kilogramov na prebivalca na leto in mora 
zadovoljiti potrebe stalno rastočega prebivalstva, kar potrjuje, da je ribištvo strateški 
gospodarski in trgovinski sektor, katerega preživetje je treba na kakršen koli način zagotoviti 
in zaščititi.

Sredozemsko morje že tisočletja nudi podporo obalnemu prebivalstvu in gospodarstvom 
držav na njegovih obalah. Zato je tudi eno najbolj izkoriščanih morij, saj pri nekaterih 
pridnenih vrstah ulov doseže 80 % staleža.

Vendar pa so tudi drugi okoljski dejavniki krivi za zmanjšanje posameznih ribjih staležev. 
Ribištvo in njegovi ekosistemi so pod pritiskom in propadajo, za kar je krivo onesnaževanje, 
podnebne spremembe, izkoriščanje ogljikovodikov, poglabljanje morskega dna in plovba.

Zato je bistvenega pomena skrbno upravljanje ribištva in uporaba posebnih instrumentov za 
zagotavljanje določenih ravni ribjih staležev, da se prepreči njihovo postopno izčrpavanje in 
stalno zmanjševanje virov, z negativnimi posledicami za gospodarstvo, zaposlovanje in 
okolje.

Medtem ko je prehranjevanje z ribami pozitiven element, pa so zmanjšanje staležev in težave 
pri obnavljanju nekaterih staležev v Sredozemlju negativen element, ki zahteva natančno 
analizo, da se najdejo rešitve, ki naj zagotovijo primeren življenjski standard tistim, ki so 
odvisni od ribolovnih dejavnosti, ob upoštevanju priobalnega ribolova in socialno-
ekonomskih vidikov.

Pomen ribiškega sektorja se kaže v njegovem vključevanju v skoraj vse različne operativne 
programe Komisije, kot je nedavna pobuda „od vil do vilic“, ki določa prihodnje strateške 
smernice za trajnostni razvoj, da bi povečali trajnost in konkurenčnost sektorja. 

Želja Komisije, da se določijo visoki okoljski standardi, je v celoti dobrodošla in pozitivna, 
vendar tega ne bi smeli storiti na račun povečanega uvoza in zmanjšane proizvodnje hrane v 
EU.

II/Sedanje stanje in posledice za ribiški sektor
Znanstvena skupnost meni, da se velika večina sredozemskih ribjih staležev izkorišča močno 
preko njihove biološke zmogljivosti (STECF, 20201). Vendar raziskave ne zajemajo vseh 
populacij, zato je treba nujno zapolniti to znanstveno vrzel, da bi lahko sprejeli ustrezne 
odločitve o trajnostnem upravljanju ribištva. 
Skladnost SRP z okoljsko zakonodajo Unije, zlasti s ciljem o doseganju dobrega okoljskega 
stanja, mora biti združljiva z donosnostjo flot, da se lahko dosežejo gospodarske in socialne 
koristi ter koristi pri zaposlovanju.
V zadnjih 20 letih so se v nekaterih državah flote in posadke prepolovile in tudi proizvodnja 

1 Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) – Spremljanje uspešnosti skupne ribiške 
politike (STECF-Adhoc-20-01). Urad za publikacije Evropske unije, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-
18115-6, doi:10.2760/230469, JRC120481.
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se je zmanjšala za več kot 50 % v korist uvoza, ki za male pelagične in pridnene vrste 
trenutno znaša približno 85 %.
Ustvariti je treba pogoje, ki bodo hkrati zagotovili zaščito staležev in dobičkonosnost podjetij 
ter njihovo sobivanje, da se ne izničijo dosedanja prizadevanja. 
Zagotoviti popolno ravnovesje med okoljsko, gospodarsko in socialno trajnostjo se lahko zdi 
utopično, vendar mora biti glavni cilj vsake politike, ki zadeva morje in podjetja.

III/Veljavni zakonodajni sistem
SRP zagotavlja ribolovne in akvakulturne dejavnosti ob hkratnem uvajanju pogojev za 
ekološko trajnost, da bi dosegli gospodarske, socialne in zaposlitvene koristi ter prispevali k 
zanesljivi preskrbi s hrano.

Ta dejavnost, vključena v PDEU (člen 39), zagotavlja ravnovesje med upravljanjem 
ribolovnih virov in ohranjanjem morskih virov na podlagi najboljšega razpoložljivega 
znanstvenega mnenja. Mednarodno sodelovanje na področju ribištva v Sredozemlju poteka 
zlasti pod okriljem Regionalne organizacije za upravljanje ribištva (CGPM), katere 
pogodbenica je EU. Priporočila, ki jih sprejme GFCM, so zavezujoča.

Skupna ribiška politika uporablja previdnostni pristop k upravljanju ribištva. Njen cilj je 
zagotoviti, da se izkoriščanje živih morskih bioloških virov izvaja na način, ki dovoljuje 
obnavljanje in ohranjanje populacij lovljenih vrst nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni 
donos.

Na ravni EU se pri upravljanju ribištva uporablja kombinacija različnih pristopov. Nekatera 
pravila, kot so pravila o sistemu za nadzor nad ribištvom in o zgornjih mejah zmogljivosti 
nacionalnega ladjevja, se uporabljajo v celoti, druga veljajo na regionalni ravni ali za posebne 
ribolovne prakse. Uredba (ES) št. 1967/2006 (uredba o Sredozemskem morju) je eden od 
glavnih zakonodajnih okvirov EU za upravljanje ribištva na tem območju in določa nekatere 
tehnične ukrepe, kot so specifikacije glede opreme in najmanjše dovoljene velikosti rib (zlasti 
9 cm za sardona in 11 cm za sardele). Uredba je bila spremenjena zaradi uskladitve z osnovno 
uredbo o SRP iz leta 2013.

IV/Rešitve in predlogi 
Ribolov ni edini krivec za težko stanje morij, zato bi bil potreben dejanski ekosistemski 
pristop, ki bi omogočal razumevanje vseh interakcij, ki vplivajo na ribje staleže.

V splošnem interesu, tudi zaradi zaščite virov in donosnosti podjetij, je treba uskladiti vse 
predpise, sprejete za poenostavitev ribolovnih dejavnosti, brez njihove dodatne obremenitve.
Več kot eno leto po začetku veljavnosti uredbe je treba izvesti takojšnje znanstvene raziskave 
o zdravstvenem stanju obravnavanih staležev, da bi pridobili znanstvene podatke o 
učinkovitosti izvajanih omejitev in preverili, če so bile dejavnosti začasno prekinjene.

Bistvena je večja vključenost strokovnjakov v proces odločanja, ključne točke pa bi morale 
biti naslednje:

– večje sodelovanje in soupravljanje deležnikov;
– povezovanje znanstvenih podatkov z znanjem deležnikov;
– boljše poznavanje in upravljanje rekreacijskega ribolova.

Če se vedno upoštevajo le okoljski podatki, obstaja nevarnost, da se ne bodo upoštevali 
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nekateri zelo pomembni vidiki, kot so socialno-ekonomske posledice omejitve ribolovnih 
dejavnosti.
Zato bi bilo treba izvesti primerjalno analizo med okoljskimi in ekonomskimi podatki 
celotnega ribiškega sektorja in gospodarskih subjektov. To bi lahko zagotovilo popolnejšo 
sliko stanja in večjo sposobnost takojšnjega prepoznavanja kritičnih vprašanj, ki jih je treba 
rešiti.

V/Zagotavljanje načela vzajemnosti in pravne države
Večina plovil, ki delujejo v Sredozemskem morju, niso plovila EU, temveč prihajajo iz tretjih 
držav.

Obstajajo številne konvencije in pogodbe, ki so jih podpisale sredozemske države, ne le o 
upravljanju in zaščiti ribištva, ampak je v praksi dejansko izvajanje zelo različno in 
protislovno.

Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) je sredozemska regionalna 
organizacija za upravljanje ribištva (RFMO), njen glavni cilj pa je spodbujati razvoj, 
ohranjanje, preudarno upravljanje in najboljšo uporabo živih morskih virov, hkrati pa tudi 
trajnostni razvoj akvakulture v Sredozemlju, Črnem morju in z njima povezanih vodah.
Prav tako je cilj projekta MedFish4Ever povečati ribolovne vire v Sredozemlju z ambicioznim 
sklopom dejavnosti in cilji, ki jih je treba doseči z okrepljenim upravljanjem ribiškega 
sektorja.
Pogoji za resnično in učinkovito sodelovanje pri upravljanju ribištva v Sredozemlju obstajajo 
in so jasno določeni.
Da ne bi izničili naporov, ki se zahtevajo od ladjevja EU, ter omejili njihovo ribolovno 
dejavnost in ekonomsko vzdržnost, morajo vse države podpisnice sporazumov spoštovati 
navedene določbe in stalno spremljati dejavnost svojih flot.

Konvencija OZN o pomorskem mednarodnem pravu, podpisana v Montego Bayu, določa, da 
lahko vsaka država prosto določi velikost svojih teritorialnih voda do največ 12 morskih milj 
(člen 4). Nekatere države samovoljno uporabljajo več kot dvakrat večje omejitve, kar ustvarja 
izredno nevarne razmere.
Države EU, ki ležijo ob Sredozemskem morju, se ves čas soočajo s prekoračitvijo mej plovil 
iz drugih držav, ki se približajo njihovim obalam do razdalje treh milj ter ne le ropajo ribje 
staleže teh držav, ampak tudi preprečujejo redno ribolovno dejavnost ribičev, ki so upravičeni 
do ribolova v teh vodah.

VI/Sklepne ugotovitve
Bistvenega pomena je stalno zbiranje in posodabljanje znanstvenih podatkov o stanju 
staležev, z neposrednim vključevanjem lokalnih in regionalnih akterjev, ki lahko stalno 
spremljajo razvoj stanja, preprečujejo, da bi predpisi prihajali „od zgoraj“, in zagotavljajo, da 
so rezultat dobro strukturiranega usklajevanja.
Enako pomembno je upoštevanje vseh različnih vrst podatkov prek celostnega pristopa, ki 
upošteva vse vidike, ki vplivajo na zdravje morja.

Trajnostni ribolov pomeni zagotavljanje trajnosti celotnega ribiškega sektorja in celotne 
proizvodne verige ter pozitivne socialno-ekonomske koristi za zadevna območja, s čimer se 
uresničuje skupni cilj.


