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Zagotovitev trajnosti v ribištvu EU z največjim trajnostnim donosom
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. septembra 2007 o zagotovitvi trajnosti v 
ribištvu EU z največjim trajnostnim donosom (2006/2224(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju 
in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike1,

– ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu z dne 10. decembra 
1982,

– ob upoštevanju izjave svetovnega vrha o trajnostnem razvoju, ki je potekal v Johannesburgu 
od 26. avgusta do 4. septembra 2002,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o zagotovitvi trajnosti 
v ribištvu EU z največjim trajnostnim donosom (KOM(2006)0360),

– ob upoštevanju poročil Odbora regij in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora2 o 
sporočilu Komisije,

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A6-0298/2007),

A. ker je večina ribolovnih virov Skupnosti z večjo tržno vrednostjo prekomerno izkoriščanih 
ali pa se bližajo tem razmeram,

B. ker je trajnost ribolovnih virov bistvenega pomena, če naj bi dolgoročno zagotovili 
ribolovno dejavnost in sposobnost preživetja ribiškega sektorja,

C. ker s sistemom Skupnosti za ohranjevanje in upravljanje, ki temelji na celotnem dovoljenem 
ulovu in kvotah, ni bilo doseženo razumno izkoriščanje virov, ampak sistem zaradi togosti 
ter podvrženosti političnim, in ne biološkim, smernicam ovira razumno upravljanje ter tako 
otežuje nadzor in spodbuja k zavržkom,

D. ker mora sistem Skupnosti za ohranjevanje in upravljanje temeljiti na znanstvenih 
raziskavah s področja ribištva in razpolagati z verodostojnimi in podrobnimi statističnimi 
podatki za daljše obdobje,

E. ker je z različnimi zaporednimi spremembami in prilagoditvami sistema upravljanja skupne 
ribiške politike prišlo do prekrivanja med režimom celotnega dovoljenega ulova in kvot ter 
režimom ribolovnega napora, kar je vodilo do različnih načrtov obnovitve z raznolikimi 
rezultati in določitve vrste ukrepov za razrez plovil iz flote, ki tudi niso dosegli 
pričakovanih rezultatov in so imeli negativne gospodarske in družbene posledice,
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F. ker je večina omenjenih prilagoditev pripeljala le do zmanjšanja donosnosti in 
konkurenčnosti flote Skupnosti, tako na ravni EU kot na mednarodni ravni, kar je vse bolj 
oteževalo izvajanje ribiške zakonodaje v sektorju, ki se sooča z vse bolj zapletenimi in 
spreminjajočimi se pravili brez možnosti za srednjeročno ali dolgoročno načrtovanje 
dejavnosti, in ker ta pristop ni pomembno vplival na izboljšanje virov,

G. ker se je EU na svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju zavezala k prizadevanjem, da bodo 
staleži rib Skupnosti do leta 2015 dosegli stopnjo, ki bo omogočala največji trajnostni 
donos,

H. ker je celotna znanstvena skupnost mnenja, da je prvotni model največjega trajnostnega 
donosa zastarel, saj je pri upravljanju težko prenesti v prakso teoretični matematični model, 
ki za natančno določitev potrebuje podrobno poznavanje dinamike populacije staležev ter 
obsežne pretekle podatke, ter ker kakršna koli pomanjkljivost, napaka ali nedoločnost v 
modelu pa neizogibno vodi v ribolov, ki bo presegel največji trajnostni donos,

I. ker pa je po drugi strani pri sistemu upravljanja ribištva treba upoštevati določeno stopnjo 
znanstvene negotovosti ter odstopanja in nepravilnosti pri določitvi modela, saj lahko pride 
na primer do napak pri izboru vrst ali do variacij v okolju, kar neizogibno vodi do napačnih 
določitev modela največjega trajnostnega donosa ali do neizpolnitve cilja,

J. ker so znanstveniki že od prvih oblikovanj modela največjega trajnostnega donosa 
predstavili več novih pristopov k temu modelu, s katerimi so skušali popraviti njegove 
napake in odpraviti pomanjkljivosti,

K. ker je za upravljanje ribolova na več vrst, ki ga opravlja večina flote Skupnosti, izvajanje 
modela največjega trajnostnega donosa zelo zapleteno in ker se ga ne more uporabiti za 
pelagični ribolov,

L. ker bi dosledno izvajanje modela največjega trajnostnega donosa kratkoročno pripeljalo do 
velikega, včasih celo zelo drastičnega zmanjšanja dejavnosti, delovnih mest in prihodkov 
flote Skupnosti,

M. ker je treba pri upravljanju ribištva, poleg učinkov, ki izhajajo iz človekovih dejavnosti, 
upoštevati najcelovitejše analize o naravnih učinkih in drugih učinkih medsebojnih razmerij 
med vrstami, ki prispevajo k onesnaževanju morja in uničenju morskih ekosistemov,

N. ker pa flota Skupnosti nujno potrebuje sistem upravljanja, ki bo hkrati uravnovesil ribolovni 
napor z razpoložljivimi viri in izboljšal tržno stabilnost flote ter omogočil tudi boljše 
načrtovanje dejavnosti; ker bodo za vsakršno obdobje prehoda na nov model potrebni 
spremljevalni finančni ukrepi,

1. z velikim zanimanjem pozdravlja sporočilo Komisije, še posebej njeno priznanje, da je 
sedanja politika upravljanja ribištva spodletela, in njen cilj, da bo oblikovala nov model 
upravljanja, s katerim se bo lahko obnovilo vire, prilagodilo ribolovni napor resničnim 
razmeram v ribištvu in izboljšalo donosnost in stabilnost ribolovne flote;

2. poudarja, da morajo ribiči polno sodelovati pri sprejemanju vseh ukrepov, s katerimi se bo 
spreminjal sedanji sistem Skupnosti za ohranjevanje in upravljanje, ukrepi pa morajo 
temeljiti na znanstvenih raziskavah s področja ribištva;



3. poudarja, da je v sedmem okvirnem programu za raziskave in tehnološki razvoj treba 
povečati sredstva, namenjena znanstvenim raziskavam s področja ribištva, da bi se v 
sistemu Skupnosti za ohranjevanje ribištva izboljšali razvoj in uporaba teoretičnih modelov 
za upravljanje ribištva, analize stanja virov, naravnih učinkov in drugih odnosov med 
vrstami ter ribolovno orodje;

4. je seznanjen z namero Komisije, da se ti cilji dosežejo z vzpostavitvijo modela največjega 
trajnostnega donosa kot referenčne točke za upravljanje ribištva, a opozarja, da je za veliko 
večino znanstvenikov, vključno v organizaciji FAO, klasični model največjega trajnostnega 
donosa zastarel v primerjavi z najnovejšimi pristopi, pri katerih se upošteva celoten 
ekosistem in ki med drugim vključujejo okoljske vidike, medsebojno povezanost staležev 
ter gospodarske in družbene vidike;

5. ugotavlja, da so v zadnjih letih ugledni znanstveniki razvili nove metode, ki temeljijo na 
računalniških simulacijah ribolova in posnemajo model največjega trajnostnega donosa, 
čeprav ta ni njihov eksplicitni cilj, ter upoštevajo naključja, okoljske dejavnike in možne 
vplive med vrstami, te metode pa bi načeloma lahko razširili tako, da bi zajele tudi posebne 
družbene in gospodarske dejavnike;

6. opozarja na težave pri izvajanju modela največjega trajnostnega donosa za ribolov na 
različne vrste, ki v EU prevladuje; če se namreč uporabi največji trajnostni donos za glavno 
vrsto, lahko pride do prekomernega izkoriščanja drugih vrst, če pa se model uporabi, kar se 
zdi logično, za najbolj osiromašeno vrsto, bi bilo treba prenehati z ulovom vrst v dobrem 
biološkem stanju, kar bi povzročilo gospodarske izgube, izgubo delovnih mest in 
konkurenčnosti, to pa je v nasprotju s ciljem največjega trajnostnega donosa;

7. zato obžaluje, da v sporočilu Komisije ni analize in rešitev, zlasti v povezavi s temi vidiki, 
ter temeljite ocene o splošni uporabi modela največjega trajnostnega donosa, o njegovih 
pomanjkljivostih in posebnostih izvajanja ter tveganju, ki ga predstavljajo možne napake v 
modelu; predvsem obžaluje, da ni analize o razvoju modela največjega trajnostnega donosa 
in možnih prednosti različnih pristopov;

8. zato meni, da predlog za izvajanje največjega trajnostnega donosa še ni dovolj izoblikovan 
in da je treba bolje preučiti težave, pomanjkljivosti in cilje politike Skupnosti za 
ohranjevanje in upravljanje, da bi se s politično odločnostjo določili ustrezni ukrepi za 
najbolj potrebne spremembe v skupni ribiški politiki;

9. ob upoštevanju zgoraj navedenega mora izraziti svoje začudenje nad nedavnimi ukrepi 
Komisije za izpolnjevanje modela največjega trajnostnega donosa, kot je uredba o celotnem 
dovoljenem ulovu in kvotah za leto 20071, saj je Komisija sama v različnih razpravah in 
forumih priznala, da je potrebnih več študij o različnih vidikih izvajanja največjega 
trajnostnega donosa;

10. je zaskrbljen, ker se ob ambicioznem cilju spremeniti pristop k sistemu ohranjevanja in 
upravljanja skupne ribiške politike ne izkoristi priložnosti za jasno opredelitev sistema 
dostopa do virov, in da se sistem celotnega dovoljenega ulova in kvot še vedno prekriva s 
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povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti, in za 
plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (UL L 15, 20.1.2007, str. 1).



sistemom ribolovnega napora; meni, da bi Komisija to priložnost morala izkoristiti za 
vzpostavitev sistema dostopa do virov, ki bo naklonjen trajnosti, oteževal zavržke, 
poenostavil tehnične ukrepe, odpravil diskriminacijo in prekomerno konkurenco pri 
prisvajanju virov, dal potrebno prožnost in izboljšal konkurenčnost sektorja;

11. poudarja, da morajo vsakršno spremembo v sistemu upravljanja nujno spremljati ustrezni in 
finančno sprejemljivi mehanizmi nadomestil, za kar je potrebna presoja vpliva družbeno-
gospodarskih posledic končnega predloga, in poziva Komisijo, naj istočasno z novim 
sistemom pripravi te ukrepe ter jih po možnosti vanj vključi;

12. poudarja, da tako žalostno stanje staležev rib v evropskih vodah kot težave, s katerimi se 
srečuje ribiški sektor v EU, kažejo, da je ukrepe treba sprejeti čim prej ter da bo dodatno 
zavlačevanje ponovno povzročilo težave v sektorju in oviralo njegovo ponovno 
rentabilnost;

13. poziva, naj se te ukrepe sprejme pred vsakršno odločitvijo, in zato zahteva odprto razpravo 
z večino zadevnih strani, v kateri naj se analizirajo vsi možni pristopi k upravljanju, da se 
bo doseglo najširše možno soglasje za potrebne spremembe v politiki upravljanja 
Skupnosti;

14. na koncu poziva, naj se postopoma vzpostavi sistem za ribiško politiko, ki bo vse bolj 
prilagojena biološkim zmogljivostim virov v obnovi, tako da bo trajnost ribištva Skupnosti 
garancija in ne skrb, in da bo tako videna povsod po svetu, kjer so prisotni ribiški izdelki 
Skupnosti; ta sistem naj floti omogoči stabilnost in primerno načrtovanje na vedno daljši 
rok in vključi stabilen sistem dostopa do virov, v katerem se bodo celoten dovoljen ulov in 
kvote spremenili le v točno določenih primerih in deloma samodejno, namesto da bi se 
vsako leto znova spremenili na podlagi meril, ki niso zgolj znanstvena;

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


