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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izzivih in priložnostih za ribiški sektor v Črnem morju
(2019/2159(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/2236 o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere 
ribje staleže in skupine ribjih staležev, ki se za leto 2020 uporabljajo v Sredozemskem 
in Črnem morju,

– ob upoštevanju srednjeročne strategije (2017–2020) za trajnost ribištva v 
Sredozemskem in Črnem morju ter odločitve o novi strategiji za obdobje 2021–2025,

– ob upoštevanju izjav po ministrskih srečanjih v Burgasu (31. maj 2018) in Bukarešti 
(9. maj 2019) o skupni pomorski agendi za Črno morje,

– ob upoštevanju izjav s konferenc na visoki ravni o ribištvu in akvakulturi v Črnem 
morju, ki sta potekali v Bukarešti (2016) in Sofiji (2018),

– ob upoštevanju Konvencije iz leta 1992 o varstvu Črnega morja pred onesnaževanjem 
in njenih protokolov, katerih pogodbenici sta Bolgarija in Romunija, Evropska unija pa 
ima status opazovalke,

– ob upoštevanju projekta BlackSea4Fish, katerega cilj je trajnostno upravljanje ribjih 
staležev v Črnem morju,

– ob upoštevanju vseevropskega akcijskega načrta za zaščito jesetra (PANEUAP), 
sprejetega v okviru Bernske konvencije,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A8-0000/2021),

A. ker je Črno morje polzaprto morje, ki je z oceanom povezano le prek Sredozemlja in ga 
obkroža šest držav, od katerih sta le dve državi članici Evropske unije;

B. ker ima Črno morje pomembno anoksično plast (87 %) in ker se je plast kisika v zadnjih 
20 letih zmanjšala z 20 na 25 metrov;

C. ker je osem ribjih vrst velikega pomena za ribiški sektor, od katerih je večina skupnih 
staležev, za dve vrsti pa veljajo kvote, in sicer za papalino (avtonomna kvota) in romba 
(kvota, ki jo določi GFCM);

D. ker je po podatkih iz leta 2018 poraba rib na prebivalca v Bolgariji (7,00 kg) in 
Romuniji (7,99 kg) pod evropskim povprečjem (24,36 kg);

E. ker 91 % črnomorske in kar 95 % bolgarske ribiške flote sestavljajo majhna plovila;
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F. ker v Črnem morju nekatera plovila izvajajo nezakonit, neprijavljen in zakonsko 
neurejen ribolov;

G. ker je ESPR za obdobje 2014–2020 Bolgariji dodelil več kot 88 milijonov EUR, 
Romuniji pa več kot 168 milijonov EUR;

H. ker je svetovalni svet za Črno morje operativen in sodeluje pri pripravi politik Unije na 
področju ribištva v Črnem morju;

I. ker je glede na poročilo projekta EMBLAS-Plus o Črnem morju v tem morju skoraj 
dvakrat več odpadkov kot v Sredozemlju;

J. ker so v Črnem morju tri endemične podvrste kitov in delfinov, od katerih imata dve 
status ogrožene vrste; ker so to mesojede živali, ki se prehranjujejo največ z ribami;

K. ker je morski polž (rapana venosa) vir dohodka, vendar je invazivna vrsta, ki resno 
ogroža populacije drugih organizmov;

L. ker je črnomorski ekosistem odvisen od velikih evropskih rek, kot je Donava; ker 
Donava in Črno morje zagotavljata habitat za nekatere vrste, vključno z jesetrom;

M. ker so dejavniki, kot so degradacija habitata za te vrste, motnje v selitvenih koridorjih in 
njihovo prekomerno izkoriščanje zaradi kaviarja in mesa, pa tudi onesnaževanje, skoraj 
povzročili izumrtje jesetrov v Donavi in Črnem morju; ker je zaradi drastičnega 
zmanjšanja števila jesetrov, primernih za drstitev, naravno razmnoževanje te vrste 
postalo nemogoče;

N. ker ima izbruh pandemije covida-19 hude posledice za ribiški sektor v Črnem morju;

Stanje staležev vrst velikega gospodarskega pomena v Črnem morju

1. poudarja, da je treba okrepiti sodelovanje s tretjimi državami v regiji, da bi zagotovili 
učinkovito upravljanje ribolovnih virov in soočanje z izzivi;

2. ugotavlja, da podatki kažejo, da je velik del pomembnih ribjih staležev prekomerno 
izkoriščan; poudarja, da se je ta težnja v zadnjih letih pozitivno razvila;

3. poudarja, da je treba financirati znanstvene institucije, ki preučujejo ribje staleže, 
vključno s selitvenimi vrstami, kot je jeseter, in neribje staleže (morski polži, školjke 
itd.);

Trgovinski vidiki

4. poudarja, da ribiški sektor omogoča ponudbo morske hrane na lokalnih trgih, kjer je 
poraba teh proizvodov majhna;

5. poudarja, da se svetovno povpraševanje po beljakovinah iz ribiških in akvakulturnih 
proizvodov povečuje;
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6. poziva lokalne ribiške skupnosti, naj razmislijo, da bi se proizvodi iz Črnega morja 
klasificirali kot proizvodi, ki imajo poreklo na regionalno ali lokalno pomembnem 
območju;

Ad hoc politika za sektor

7. poziva države članice v regiji, naj razmislijo o podpori sektorju z vzpostavitvijo 
specializiranih trgovinskih poti in trgov;

8. poudarja vlogo lokalnih akcijskih skupin za ribištvo pri izmenjavi in spodbujanju dobrih 
praks;

9. poziva k večji privlačnosti usposabljanja v sektorju;

Okolje in biotska raznovrstnost

10. poziva k sprejetju ciljno usmerjenih ukrepov in dodelitvi zadostnih sredstev za 
zmanjšanje onesnaževanja v vsem povodju s pomočjo skupnih programov in 
proračunov;

11. poziva države članice, naj razvijajo gojenje jesetra na kraju samem; poziva države 
članice, naj zagotovijo programe za prekvalifikacijo in druge možnosti za preživljanje 
ribičev jesetrov, da bi se zmanjšal nezakoniti ulov;

12. poziva države članice, naj podprejo oblikovanje prehodov za ribe, ki bi jesetrom in 
drugim selitvenim vrstam omogočile prečkanje jezov Železna vrata in Gabčíkovo;

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

S pristopom Bolgarije in Romunije k Uniji 1. januarja 2007 sta za teritorialne vode obeh 
držav začeli veljati zakonodaja Unije in skupna ribiška politika (SRP). Cilj je izboljšati 
ravnovesje med varstvom okolja in biotsko raznovrstnostjo na eni strani ter ohranjanjem in/ali 
ustvarjanjem gospodarskih virov za preživljanje na drugi strani.

Izključni ekonomski coni Bolgarije in Romunije vključujeta le 15 % črnomorskih voda. To 
pomeni, da je ta del voda, ki spada v pristojnost Unije, tesno povezan z vodami zunaj Unije. 
V zvezi s tem in za zagotovitev učinkovitega upravljanja ribolovnih virov je bistveno 
nadaljevati konstruktiven in dejaven dialog z vsemi drugimi črnomorskimi državami (Turčija, 
Rusija, Ukrajina in Gruzija) ter z Republiko Moldavijo, ki je, čeprav ni neposredno ob Črnem 
morju, del njegovega zaledja in tako vpliva na njegovo ekološko ravnovesje in razvoj.

Izzivi in priložnosti črnomorskega ribiškega sektorja so enako odvisni od njegovih značilnosti 
in od razvoja trga. Izzivi so lahko povezani z naravnimi dejavniki ali človekovimi 
dejavnostmi, kot je onesnaževanje (ki neposredno ali posredno vpliva na Črno morje zaradi 
rek, ki se zlivajo vanj); čezmerno izkoriščanje virov; vnos invazivnih tujerodnih vrst; 
pomanjkanje celovitega pristopa za povečanje prepoznavnosti sektorja in bogastva, ki ga 
ustvarja; pomanjkanje osebja v sektorju; pomanjkanje virov (finančnih, materialnih in/ali 
človeških) za zbiranje podatkov o ribjih staležih in drugih vrstah na območju črnomorskega 
bazena.

Za analizo izzivov, s katerimi se sooča ribiški sektor v Črnem morju, je zelo pomembno 
opozoriti, da je Črno morje polzaprto in le posredno povezano z oceanom prek 
Sredozemskega morja (prek Marmarskega in Egejskega morja). Zato je izmenjava vode in 
snovi majhna. To je nevarno, med drugim za okolje, in vpliva tudi na morske organizme, tudi 
na vrste, pomembne za ribiški sektor. Odpadki, zlasti plastika, pa tudi kemikalije, ki se 
neposredno zlivajo v morje ali prihajajo z rekami in pritoki, tam tudi ostanejo. V poročilu 
Emblas-Plus iz leta 2017 najdemo različne kazalnike za kakovost teritorialnih voda držav ob 
obalah Črnega morja, kot so komunalni in industrijski odpadki, zračni promet na dolge 
razdalje, kmetijstvo, pristanišča in pomorske dejavnosti, ki najbolj onesnažujejo vode Črnega 
morja. Poudariti je treba, da so ti kazalniki zelo zaskrbljujoči, zlasti glede stanja voda v 
vzhodnem delu Črnega morja. Da bi se zmanjšalo onesnaževanja morja, a upoštevale njegove 
posebnosti, je treba ugotoviti, katera onesnaževala so v rekah, ki se zlivajo v Črno morje. 
Čeprav še vedno ni absolutnega znanstvenega soglasja o vplivu mikroplastike na zdravje 
morskih vrst in posledično na zdravje potrošnikov, vse razpoložljive informacije o virih 
onesnaževanja kažejo, da ni razloga, da jih ne bi upoštevali. Ravno nasprotno, storiti je treba 
vse, da se onesnaževanje zmanjša na nič.

Še ena pomembna značilnost tega morja je nizka slanost v zgornjih plasteh, in sicer 
povprečno 17,5 mg/l v primerjavi s približno 35 mg/l slanosti v oceanih, tudi zaradi omejene 
izmenjave črnomorskih voda z oceanom. Po ocenah FAO je manjša slanost Črnega morja 
razlog za manjšo biotsko raznovrstnost (1200 vrst) kot v Sredozemlju (skoraj 7000 vrst), 
vendar zaradi večjega dotoka sladke vode fitoplankton v Črnem morju raste bolj kot v 
Sredozemskem morju. Tudi gostota zooplanktona je razmeroma visoka. To nudi dobre 
razvojne možnosti nekaterim sektorjem, kot je ribogojstvo vrst, ki lahko živijo in uspevajo v 
somornicah. Ta sektor ima velik potencial za rast v prihodnjih letih, saj je vir družbenih, 
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gospodarskih in okoljskih koristi. Zato bi morale države članice podpirati podjetništvo v 
sektorju s posebnimi programi in ukrepi v okviru zakonodaje Unije in z drugimi pravnimi 
instrumenti.

Velik del proizvodnje ribiškega sektorja v Črnem morju je namenjen izvozu. Mednarodna 
trgovina, tudi za te proizvode, bo zato prispevala k razvoju sektorja. Glede na to bi morale 
države članice ribiškim skupnostim in njihovim združenjem omogočati večjo prepoznavnost. 
V ta namen bi lahko omogočili sodelovanje na mednarodnih razstavah, misijah za 
pridobivanje novih odjemalcev ali drugih forumih. Mali ribiči bi morali imeti lažji dostop do 
končnega potrošnika.

Majhna poraba ribiških in akvakulturnih proizvodov v dveh državah članicah Unije, ki ležita 
ob obalah Črnega morja, nudi velik potencial za rast domače porabe. Sedanjo porabo je 
mogoče pojasniti z gospodarskimi dejavniki, vendar bi sektor lahko diverzificiral svoje 
proizvode in ponudbo, na primer s ponudbo končnih izdelkov po ugodnejši ceni.

Pristojne sektorske institucije bi morale razmisliti tudi o kampanjah za povečanje 
povpraševanja po ribiških proizvodih. Takšne pobude bi srednjeročno in dolgoročno 
pozitivno vplivale na ribiški sektor ter zagotovile njegovo trajnost. Povečati je treba 
prepoznavnost sektorske proizvodnje in koristi od porabe njenih proizvodov.

Z makroekonomskega vidika sektor nima velikega vpliva na nacionalno gospodarstvo 
Bolgarije in Romunije, temveč ima ključno vlogo na regionalni in lokalni ravni. Poleg 
delovnih mest v samem sektorju se posredno ustvarjajo tudi delovna mesta v drugih sektorjih. 
Okrepi se lahko na primer interakcija z lokalnim turizmom, zlasti z dostavo ribiških 
proizvodov restavracijam, ali organizacija razstav, dogodkov in turističnih festivalov.

Upoštevati je treba velikost in starost ribiške flote, pa tudi starostno strukturo ribičev, ki lovijo 
v Črnem morju. Velik delež plovil (približno 95 % v Bolgariji in 86 % v Romuniji) je 
majhnih plovil, ki prehajajo iz roda v rod. Večina ribičev je amaterjev, ki ribarijo le nekaj krat 
na sezono ali leto. Njihov ulov je običajno omejen in namenjen osebni porabi. Del 
prebivalstva se preživlja na ta način in je vezan na tradicijo, tako da malega ribolova ne bi 
smele ovirati nesorazmerno velike in neupravičene ekonomske zahteve, ki bi povzročile 
prenehanje dejavnosti.

Pomembno je, da si države članice izmenjujejo več informacij in dobre prakse o uporabi in 
ohranjanju ribjih in drugih staležev v Črnem morju. V zvezi s tem je treba podpreti 
znanstvene in strokovne izmenjave z deležniki v regiji, tudi zunaj okvira finančnih 
instrumentov in podpore Unije.

Pomembno je, da se dovolj pozornosti nameni biotski raznovrstnosti na območju Črnega 
morja, zlasti rekam, ki se zlivajo vanj, za katere velja zakonodaja Unije. Osrednjega pomena 
je Donava, ki prečka ozemlje sedmih držav članic EU in dveh drugih držav. Donava je 
pomembna za biološke vire za Črno morje, ki so sestavni del ribištva. Zlasti je pomemben 
ribolov jesetra v Donavi in njenem ustju, pa tudi v sosednjih vodah Črnega morja. Vendar je 
ta populacija zaradi številnih antropogenih razlogov resno ogrožena. Ti razlogi so ribolov in 
druge dejavnosti, kot je gradnja jezov vzdolž reke, ki preprečujejo, da bi jesetri in druge ribe 
selivke prišli do svojih tradicionalnih območij za drstenje. Ribolov jesetra je trenutno 
prepovedan. Začele so se tudi kampanje za ponovno uvedbo mladic, vendar se težko oceni 
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učinkovitost tega ukrepa, saj jeseter spolno dozori v pozni starosti. Ker je to biološka 
posebnost vrste, bi bilo treba razmisliti o dolgoročnejših prepovedih (za prihodnja desetletja). 
Glede na kritično stanje staležev jesetra je treba sprejeti radikalne ukrepe za njegovo 
ohranitev, tako na ravni Unije kot na ravni držav članic.


