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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Stanje trske v Baltskem morju je resno. Kljub zmanjšanju ribolovnih kvot v zadnjih letih so 
sekcije staleža trske blizu biološko kritične meje. To resno ogroža edinstveno in izredno 
občutljivo morsko okolje Baltskega morja.

Naša skupna odgovornost je, da bo tudi v prihodnosti mogoče loviti trsko v Baltskem morju. 
Sedanje uredbe so korak v pravo smer, vendar ne bodo v pomoč, če se jih ne izvaja. Čeprav 
sta trska in s tem tudi Baltsko morje ogrožena na številne in kompleksne načine, ju vendar 
najbolj ogroža nezakonit ribolov. Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES) ocenjuje, da 
znaša nezakonit ribolov trske med 35 % in 45 % trske, iztovorjene iz vzhodnega staleža. Zato 
najpomembnejši način za zaščito staleža trske ni uvajanje novih predpisov za ribolov trske, 
ampak zagotavljanje, da se izpolnjujejo sedanje uredbe, zato je treba temu področju dati 
prednost.

Države članice so odgovorne za izvajanje te uredbe. Očitno so sedaj v načinu, kako nosijo to 
odgovornost, resne pomanjkljivosti. Tak položaj je škodljiv tako za staleže trske kot za okolje 
Baltskega morja. Ker Skupnost sama ne more nadzorovati ribolovnih dejavnosti ali naložiti 
kazni za nezakonit ribolov, se mora osredotočiti predvsem na različne metode, kako države 
članice pripraviti k izvajanju te uredbe.

Tako z okoljskega vidika kot glede razpoložljivosti trske v prihodnje je bistvenega pomena 
ohraniti staleže trske v vsem Baltskem morju. Ker je stalež trske sedaj upravno razdeljen na 
vzhodno in zahodno področje upravljanja, je otežen nadzor, povečuje se nezakonit ribolov, 
znanstveni podatki pa so pomanjkljivi. Ker so staleži obeh področij upravljanja med seboj 
povezani ter da bi preprečili nezakonit ribolov in poenostavili nadzor, je treba odpraviti 
razdelitev in staleža upravljati skupaj.

Na staleže trske vpliva tudi dejstvo, da je preveč trske iztovorjene mlade, ki se je lahko drstila 
samo enkrat, včasih pa sploh ne. To neposredno prizadene rast staležev, zmanjša pa se tudi 
obnovitvena zmožnost staleža. Opozoriti je tudi treba, da je tržna vrednost končno iztovorjene 
ribe nižja, ker je iztovorjena trska premlada.

Treba je ohraniti strogo dodeljevanje kvot, da se prepreči izčrpanje staležev trske v Baltskem 
morju. Omogočiti je treba, da se brez omejitev ravna po letni znanstveni oceni o staležu trske, 
ki je podlaga za odločitve Sveta. Poglavitna skrb morata biti okolje in dolgoročni vidik, ne pa 
kratkoročni socialni in politični cilji.

Glede na vse to je za upravljanje okolja in ribolov trske v Baltskem morju potrebna nova 
ribiška politika, s katero se bodo ribiči v vsej Uniji čutili odgovorne in prevzeli odgovornost 
za preživetje staležev. Sistem, ki se je izkazal za učinkovitega pri varovanju ribjega staleža in 
ki hkrati ribičem omogoča preživetje, je sistem individualnih prenosljivih kvot. V sistemu 
individualnih prenosljivih kvot so individualne pravice za ribolov podeljene tako, da ribiči 
dobijo individualno kvoto na ribjo vrsto, ribolovno območje in leto. Sprva celotno kvoto 
določi pristojni organ, npr. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF), 
kasneje pa se kvota določi v skladu s predlogom ribiških organizacij.

Individualne prenosljive kvote spodbujajo ribiče, naj ne lovijo preveč, saj ima to dolgoročno 
neposredne škodljive posledice. Upoštevanje pravil, nadzor nezakonitega ribolova in boj proti 
njemu ter varstvo drstišč so v neposrednem interesu ribičev. Ker je mogoče individualne 
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prenosljive kvote tudi prodati, imajo ribiči, ki želijo opustiti poklic, povsem stvarne možnosti 
za osnovanje podlage za novo poklicno pot. Individualne prenosljive kvote z dobrimi rezultati 
uporabljajo na Novi Zelandiji, Aljaski in Islandiji.

Ribolov trske v Baltskem morju lahko postane pilotski projekt za prenosljive individualne 
kvote v EU. Gre za omejeno ribolovno območje z dvema staležema trske, vendar se lahko 
ribiči zaradi razmeroma majhnih razdalj selijo med ribolovnimi območji in staleži.

V nadaljevanju so povzeti ukrepi, kot jih predlaga poročevalec:

1. Odpravi se razdelitev na vzhodno in zahodno področje upravljanja in staleža se 
upravljata skupaj, saj sta med seboj povezana, hkrati pa se tako poenostavi nadzor in 
preprečuje nezakonit ribolov.

2. Uvedejo se strožje zahteve za nadzor in kazni držav članic pri nezakonitem ribolovu 
trske; Komisiji se naroči, naj navede in objavi seznam držav, kjer so ugotovljene 
pomanjkljivosti v tem pogledu.

3. Poveča se najmanjša dovoljena velikost za iztovorjeno trsko na 40 cm, s čimer bo 
imela trska več možnosti za razmnoževanje ter s tem za povečanje staleža.

4. Znanosti se omogoči, da določi velikost kvot trske, države članice pa pri določanju 
kvot ne smejo prezreti okoljskih vidikov.

5. Komisija naj pri pripravi ocene preuči možnosti za uvedbo individualnih prenosljivih 
kvot za ribolov trske v Baltskem morju ter s tem še bolj spodbudi posamezne ribiče k 
ohranjanju staležev.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, 
da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) Iste ribiške flote izkoriščajo v tem 
predlogu obravnavana staleža, vzhodnega 
in zahodnega, zato mora večletni načrt za 
staleže trske v Baltskem morju oba staleža 
upravljati skupaj, čeprav se v nekaterih 
vidikih razlikujeta.

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Obrazložitev

Ribiške ladje in trska se selijo med vzhodnim in zahodnim Baltskim morjem. Zaradi okoljskih 
razlogov in razpoložljivosti trske v prihodnje je treba staleže trske ohraniti v celotnem 
Baltskem morju.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 4 a (novo)

(4a) Staleže trske v Baltskem morju 
najresneje ogroža nezakonit ribolov, ki je 
posledica pomanjkanja nadzora nad 
ribolovnimi dejavnostmi kot tudi 
nepripravljenosti za ukrepanje proti 
kršitvam sedanjih predpisov.

Obrazložitev

Za zaščito staležev trske v Baltskem morju je potrebno predvsem izvajanje sedanje 
zakonodaje, manj pa uvajanje novih predpisov.

Predlog spremembe 3
Člen 1

Ta uredba vzpostavlja večletni načrt za 
naslednja staleža trske (v nadaljevanju 
„zadevna staleža trske“) in ribištvo, ki 
izkorišča ta staleža:

Ta uredba vzpostavlja večletni načrt za 
naslednja staleža trske (v nadaljevanju 
„zadevna staleža trske“) in ribištvo, ki 
izkorišča ta staleža:

(a) trska, ki naseljuje podrazdelke 22, 23 in 
24;

trska, ki naseljuje podrazdelke 22 do 32.

(b) trska, ki naseljuje podrazdelke 25 do 32.

Obrazložitev

Treba je odpraviti razdelitev na vzhodna in zahodna področja upravljanja ter staleža 
upravljati skupaj, saj sta med seboj povezana in ker se s poenostavljanjem nadzora zmanjša 
obseg nezakonitega ribolova.

Predlog spremembe 4
Člen 4

Načrt bo zagotovil trajnostno izkoriščanje 
zadevnih staležev trske s postopnim 
zmanjševanjem in vzdrževanjem stopenj 
ribolovne umrljivosti na ravneh, ki ne bodo 

Načrt bo zagotovil trajnostno izkoriščanje 
zadevnih staležev trske s postopnim 
zmanjševanjem in vzdrževanjem stopenj 
ribolovne umrljivosti na ravneh, ki ne bodo 
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nižje od: nižje od 0,3 pri starosti 3 do 7 let za stalež 
trske v podrazdelkih 22 do 32.

1) 0,6 pri starosti 3 do 6 let za stalež trske v 
podrazdelkih 22, 23 in 24 in
2) 0,3 pri starosti 4 do 7 let za stalež trske v 
podrazdelkih 25 do 32.

Obrazložitev

Treba je odpraviti razdelitev na vzhodna in zahodna področja upravljanja ter staleža 
upravljati skupaj, saj sta med seboj povezana in ker se s poenostavljanjem nadzora zmanjša 
obseg nezakonitega ribolova. Skupno upravljanje pomeni tudi skupno stopnjo ribolovne 
umrljivosti. Ker so staleži trske v Baltskem morju resno ogroženi, morajo biti pravila stroga.

Predlog spremembe 5
Člen 6, odstavek 3

3. Če je zaradi uporabe odstavka 1 celotni 
dovoljeni ulov za več kot 15 % manjši od 
celotnega dovoljenega ulova predhodnega 
leta, Svet določi celotni dovoljeni ulov, ki je 
za 15 % manjši od celotnega dovoljenega 
ulova navedenega leta.

črtano

Obrazložitev

Velikega pomena je, da Svet upošteva obstoječe znanstveno mnenje ter pri določanju kvot ne 
prezre okoljskih vidikov.

Predlog spremembe 6
Člen 6, odstavek 4

4. Odstavek 3 se ne uporablja, če iz 
znanstvene ocene STECF izhaja, da bo 
stopnja ribolovne umrljivosti v letu uporabe 
celotnega dovoljenega ulova presegla 
vrednost 1 na leto od starosti 3 do 6 let za 
stalež trske v podrazdelkih 22, 23 in 24 ali 
vrednost 0,6 na leto za starosti 4 do 7 let za 
stalež trske v podrazdelkih 25 do 32.

4. Odstavek 3 se ne uporablja, če iz 
znanstvene ocene STECF izhaja, da bo 
stopnja ribolovne umrljivosti v letu uporabe 
celotnega dovoljenega ulova presegla 
vrednost 0,6 na leto od starosti 3 do 7 let za 
stalež trske v podrazdelkih 22 do 32.

Obrazložitev

Treba je odpraviti razdelitev na vzhodna in zahodna področja upravljanja ter staleža 
upravljati skupaj, saj sta med seboj povezana in ker se s poenostavljanjem nadzora zmanjša 
obseg nezakonitega ribolova.
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Predlog spremembe 7
Člen 8, odstavek 1

1. Ribolov z vlečnimi mrežami, danskimi 
potegalkami ali podobnim orodjem z 
velikostjo očes mreže, ki je enaka ali večja 
od 90 mm, ali zabodnimi mrežami, 
zapletnimi mrežami in trislojnimi mrežami z 
velikostjo očes mreže, ki je enaka ali večja 
od 90 mm, ali s pridnenimi parangali je 
prepovedan:

1. Ribolov z vlečnimi mrežami, danskimi 
potegalkami ali podobnim orodjem z 
velikostjo očes mreže, ki je enaka ali večja 
od 90 mm, ali zabodnimi mrežami, 
zapletnimi mrežami in trislojnimi mrežami z 
velikostjo očes mreže, ki je enaka ali večja 
od 90 mm, ali s pridnenimi parangali je 
prepovedan od 15. junija do 14. septembra v 
podrazdelkih 22 do 32, kjer je prisotna 
trska.

(a) od 15. marca do 14. maja v 
podrazdelkih 22, 23 in 24, in
(b) od 15. junija do 14. septembra v 
podrazdelkih 25 do 27. 

Obrazložitev

Treba je odpraviti razdelitev na vzhodna in zahodna področja upravljanja ter staleža 
upravljati skupaj, saj sta med seboj povezana in ker se s poenostavljanjem nadzora zmanjša 
obseg nezakonitega ribolova. Skupno upravljanje pomeni tudi skupna obdobja prepovedi 
ribolova.

Predlog spremembe 8
Člen 8, odstavek 6 a (novo)

6a. Z odstopanjem od pravil za najmanjšo 
dovoljeno velikost iztovorjene trske, 
določenih v Uredbi (ES) št. 2187/2005, je 
najmanjša dovoljena velikost iztovorjene 
trske v podrazdelkih 22 do 32 40 cm.

Obrazložitev

Zaradi povečanja staležev trske v Baltskem morju je treba spremeniti pravila za najmanjšo 
velikost trske v Baltskem morju. S povečanjem najmanjše dovoljene velikosti na 40 cm bodo 
možnosti za razmnoževanje trske večje, s čimer se bo povečal tudi stalež.

Predlog spremembe 9
Člen 25, odstavek 4 a (novo)

4a. Komisija vsako leto izvede podrobno 
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oceno, kako države članice izvajajo različne 
nadzore, spremljanje in kazni za ribiče, ki 
kršijo določbe te uredbe. Poročilo se objavi, 
v njem pa je jasno navedeno, kako uspešne 
so bile posamezne države članice pri 
izvajanju te uredbe ter kje so bili ukrepi 
držav članic uspešni in kje ne.

Obrazložitev

Države članice so dogovorne za izvajanje te uredbe. Očitno ima njihov nadzor sedaj veliko 
pomanjkljivosti, kar škoduje ribjemu staležu in občutljivemu okolju Baltskega morja. Ker 
Komisija ne more neposredno nadzorovati, kako države članice izpolnjujejo to uredbo, lahko 
metoda z imenovanjem uspešnih in neuspešnih držav članic vodi v pravo smer.

Predlog spremembe 10
Člen 27, odstavek 2 a (novo)

2a. Komisija preuči možnost, da Baltsko 
morje postane poskusno območje za 
testiranje sistema individualnih 
prenosljivih kvot za trsko, da bi razvili 
dolgoročni trajnostni sistem za ribolov 
trske. To poteka v povezavi z oceno te 
uredbe tri leta po začetku veljavnosti te 
uredbe. Rezultat te ocene se upošteva pri 
določanju novega načrta.

Obrazložitev

Sistem individualnih prenosljivih kvot se je izkazal za učinkovitega pri varovanju ribjega 
staleža in omogočanju preživetja ribičem. V sistemu individualnih prenosljivih kvot so 
individualne pravice za ribolov podeljene tako, da ribiči dobijo individualno kvoto na ribjo 
vrsto, ribolovno območje in leto. Sprva celotno kvoto določi pristojni organ, kasneje pa se 
kvota določi v skladu s predlogom ribiških organizacij. Tako se krepijo lastne pobude ribičev 
pri trajnostnem upravljanju staležev trske.


