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Uvod 

Ta dokument je bil pripravljen za delavnico o upravljanju ribištva na morskih območjih Natura 2000 v 
Sredozemskem morju, ki bo oktobra 2017 na Hrvaškem. Dogodek pomeni sodelovanje med hrvaškim 
ministrstvom za varstvo okolja in energetiko, ministrstvom za kmetijstvo in Evropsko komisijo, poleg 
tega je prispevek k potekajočemu procesu, ki ga je začela Komisija, da bi državam članicam pomagala pri 
upravljanju omrežja Natura 2000 na ravni biogeografske regije ob hkratni izmenjavi izkušenj in dobrih 
praks, obravnavanju ciljev in prednostnih nalog ter krepitvi sodelovanja in sinergij1.  
 
Tema delavnice – kako najbolje upravljati ribolovne dejavnosti v podporo ohranitvenih ciljev za morska 

območja Natura 2000 – obravnava skupni pomislek upraviteljev zavarovanega morskega območja, ki je 

bil poudarjen na prvem „morskem biogeografskem seminarju“ leta 2015 v St. Malu v Franciji2. Razloga za 

to sta dejstvo, da lahko ribolovne dejavnosti tako neposredno kot posredno vplivajo na zavarovana 

morska območja, in dejstvo, da je upravljanje ribolovnih dejavnosti velik izziv. Sedanja skupna ribiška 

politika EU3 in njen ekosistemski pristop sta med ključnimi priložnostmi za izboljšanje ohranjanja 

morskih ekosistemov in morskih območij Natura 2000. Tudi iz nacionalnih in lokalnih pristopov so 

razvidni načini, kako bi lahko upravljanje ribolova na območjih Natura 2000 prispevalo k ciljem 

ohranjanja narave. 

Delavnica se osredotoča na Sredozemsko morje4, pri čemer obravnava posebne značilnosti morskega 

okolja v tej regiji in ribištvo, ki ga podpira. Razprave bodo osredotočene na ribištvo na odprtem morju 

pod jurisdikcijo držav članic EU in mali priobalni komercialni ribolov. Čeprav so v dokumentu opredeljeni 

različni izrazi, je priporočljiva tudi napotitev na glosar izrazov, ki ga je pripravila Generalna komisija za 

ribištvo v Sredozemlju5. 

V središču programa so štiri teme s plenarnimi zasedanji, predstavitvami študij primerov, delovnimi 
skupinami, obiskom na kraju samem in „tržnico znanja“. Vsak od teh elementov je priložnost za 
udeležence, da predstavijo svoje izkušnje z upravljanjem ribištva v omrežju Natura 2000 in izvedo, kako 
se takšno delo opravlja v drugih delih Evropske unije. 
 
V tem dokumentu so predstavljene teme seminarjev, pri čemer so določena nekatera vprašanja, o 
katerih bi se lahko razpravljalo na srečanjih delovnih skupin, in osnovne informacije za podporo 
razpravam. V Prilogi 1 je povzetek trenutnega stanja morskih habitatov in vrst v Sredozemskem morju, ki 
so zaščitene z naravovarstveno zakonodajo EU, v Prilogi 2 pa je pregled pogosto uporabljenih pristopov k 
upravljanju ribištva na morskih območjih Natura 2000 (obe prilogi sta le v angleščini).  
 
 
 
 
 

                                                            
1 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/seminars_en.htm.  
2http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/documents/marine_biogeographical_kick_off_seminar_report
_en.pdf.  
3 https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_sl.  
4 Vode pod jurisdikcijo držav članic EU. 
5 http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/glossary/en/.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/seminars_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/documents/marine_biogeographical_kick_off_seminar_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/documents/marine_biogeographical_kick_off_seminar_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_sl
http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/glossary/en/
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Cilji seminarja, teme in delovne skupine 

 
Cilji: 
 
- opredeliti glavne pritiske na zaščitene značilnosti, povezane s komercialnim ribištvom na 

območjih Natura 2000 v Sredozemlju; 
- opredeliti prednostna vprašanja, zahteve upravljanja, ukrepe in možne rešitve (predlagane ali 

izvedene) za upravljanje ribolovnih dejavnosti na območjih Natura 2000 v Sredozemlju; 
- opredeliti možne priložnosti za sodelovanje med upravitelji zavarovanih morskih območij, 

ribiškim sektorjem, ustreznimi organi in drugimi deležniki za podporo upravljanju morskih 
območij Natura 2000 v Sredozemlju. 

 
Tema 1: razumevanje vprašanj 
Delovna skupina 1: obalni habitati 
Delovna skupina 2: habitati na odprtem morju 
Delovna skupina 3: morski sesalci/plazilci 
Delovna skupina 4: morske ptice 
 
Tema 2: iskanje rešitev 
Delovna skupina 5: pristopi in postopki 
Delovna skupina 6: vrste ukrepov – flote/orodja/ribolovne dejavnosti/območja 
 
Tema 3: izvajanje ukrepov 
Delovna skupina 7: izvajanje ukrepov na podlagi člena 11 skupne ribiške politike 
Delovna skupina 8: nacionalni ukrepi 
Delovna skupina 9: platforme sodelovanja za deležnike 
Delovna skupina 10: financiranje upravljanja ribištva na zavarovanih morskih območjih 
 
Tema 4: opredelitev pristopov in prednostnih nalog za Sredozemsko morje 
 

 

 

Natura 2000 v Sredozemskem morju 

Morska območja Natura 2000 trenutno zajemajo približno 7 % voda EU (za osnovne podatke glej 

barometer Natura 2000 v najnovejšem glasilu Natura 20006). Morsko omrežje še ni popolno, saj so na 

nekaterih območjih še vedno vrzeli v določitvi, zlasti na območju na odprtem morju po 1 navtični milji 

(NM) in še posebno onkraj teritorialnih voda (glej preglednico 1). Omrežje Natura 2000 trenutno zajema 

4,9 % sredozemskih voda držav članic EU, pri čemer je ta obseg največji v okviru 1 navtične milje od 

obale. Natura 2000 hkrati pomembno prispeva k skupnemu obsegu zavarovanega morskega območja v 

Sredozemskem morju, ki trenutno zajema več kot 7 % njegovih voda. 

                                                            
6 http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000newsl/nat41_en.pdf. 
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Preglednica 1: Natura 2000 v Sredozemskem morju in njegovih podregijah (v ožjem pomenu okvirne 

direktive o morski strategiji), vir: podatkovna zbirka Natura 2000 

Evropska regionalna morja in 

podregije (v ožjem pomenu 

okvirne direktive o morski 

strategiji) 

Del morja, ki 

pripada EU 

(v km2) 

Območje v 

Natura 2000 

(v km2) 

Skupno 

število 

območij 

Natura 2000 

Delež voda 

EU v 

Natura 20

00 

Delež 

območja 0–

1 NM v 

Natura 2000 

Delež 

območja 

1–12 NM v 

Natura 20

00 

Delež 

območja od 

12 NM v 

Natura 2000 

Sredozemsko morje  1 274 892 62 941 1 169 4,9 31 11 1 

Zahodno Sredozemsko morje 659 989 44 926 524 6,8 53 20 1 

Jonsko morje in osrednje 

Sredozemsko morje 

240 068 6 667 155 2,8 29 6 1 

Jadransko morje 120 069 6 531 361 5,4 37 5 0 

Egejsko-levantinsko morje 190 382 4 818 137 2,5 14 2 0 

 

Na morskih območjih v Sredozemskem morju, kjer izvajajo jurisdikcijo države članice (tj. teritorialne 

vode, izključne ekonomske cone in druga razglašena morska območja)7 (preglednica 2), je osem morskih 

habitatov8 iz Priloge I in 12 morskih vrst (vključno z anadromnimi ribami) iz Priloge II k direktivi o 

habitatih.  

V morskih vodah sredozemskih držav članic, za katere bi bilo treba obravnavati posebna varstvena 

območja, je tudi 66 vrst morskih in vodnih ptic iz Priloge I k direktivi o pticah ter redno pojavljajoče se 

selitvene vrste. Skupaj so to habitati in vrste, za katere je treba določiti morska območja Natura 2000. 

Večina držav članic zdaj sodeluje pri projektih, katerih cilj je zapolnitev vrzeli pri določitvi teh območij. 

Več informacij o morskih območjih Natura 2000, vključno s pregledovalnikom območij Natura 2000, je 

na naslednjih spletnih straneh: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm, 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/knowledge_base/212_marine_regions_

en.htm. 

Druge vrste ukrepov ohranjanja na podlagi območij prispevajo k omrežju Natura 2000 v Sredozemlju in 

se občasno z njim prekrivajo. Med njimi so nacionalno določena območja in območja, razglašena kot del 

regionalnih ali mednarodnih sporazumov in pobud, kot so „posebej zavarovana območja, pomembna za 

Sredozemlje“ iz Barcelonske konvencije, „zaprta območja za ribolov“, ki jih je vzpostavila Generalna 

komisija za ribištvo v Sredozemlju, ali območja svetovne dediščine. Obstajajo tudi znanstvene oznake za 

geografsko določena območja, kot so „ekološko in biološko pomembna območja“9 in „pomembna 

območja morskih sesalcev“10.  

                                                            
7 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/appendix_2_listing_species_habitats.pdf. 
8 Za opredelitev habitatnih tipov glej 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/appendix_1_habitat.pdf. 
9 http://www.medmpaforum.org/sites/default/files/medpan-forum_mpa_2016_-_brochure_a4_en_web.pdf. 
10 https://www.marinemammalhabitat.org/activities/immas/. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/knowledge_base/212_marine_regions_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/knowledge_base/212_marine_regions_en.htm
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Preglednica 2: Morski habitati in vrste (razen ptic) iz prilog I in II k direktivi o habitatih, za katere je 

treba v Sredozemskem morju določiti območja Natura 2000  

Oznaka Habitatni tip 

1110 Peščena obrežja 

1120 Podmorski travniki s pozejdonovko 

1130 Izlivi rek, estuariji 

1140 Muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki 

1160 Veliki plitvi zatoki in zalivi 

1170 Morski grebeni 

1180 Podmorske strukture, nastale zaradi izhajanja plinov 

8330 Potopljene ali delno potopljene morske jame 

Oznaka Vrste 

1349 Tursiops truncatus 

1351 Phocoena phocoena 

1366 Monachus monachus 

1224 Caretta caretta 

1227 Chelonia mydas 

1095 Petromyzon marinus 

1099 Lampetra fluviatilis 

1100 Acipenser naccarii 

1101 Acipenser sturio 

1102 Alosa alosa 

1103 Alosa fallax 

2578 Gibbula nivosa 

 

Iz podatkovne zbirke MAPAMED (MedPAN) je razvidno, da ima od oktobra 2016 vsaj 76 zavarovanih 

morskih območij v Sredozemlju vsaj eno nesprejemljivo območje, zaprto območje ali območje popolne 

prepovedi ribolova, ki skupaj zajemajo 976 km2. To je 0,04 % Sredozemskega morja.  

 

Narava sredozemskega ribištva 

Ribolov je ena izmed ključnih komercialnih dejavnosti za lokalno družbenogospodarsko strukturo 

sredozemskih obalnih območij. Leta 2014 je bilo v ribiški floti EU v Sredozemlju približno 33 205 dejavnih 

plovil, pri čemer je bilo po ocenah skupaj 91 409 delovnih mest, kar ustreza 74 287 delovnim mestom v 

ekvivalentu polnega delovnega časa11. Istega leta je iztovor obsegal približno 398 620 ton, vrednost 

iztovora pa je bila 1,48 milijarde EUR. 

                                                            
11 STECF (2016). Letno gospodarsko poročilo o ribiški floti EU za leto 2016 (STECF 16-11); Urad za publikacije Evropske unije, 
Luksemburg; ISBN 978-92-79-64633-1; doi:10.2788/842673. 

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1491449/_2016-10_STECF+16-19+-+EU+Aquaculture_JRCxxx.pdf
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V ribištvo v Sredozemskem morju je vključenih devet držav članic, z vidika mase in vrednosti iztovora pa 

so na prvih mestih (leta 2014) Italija, Španija in Hrvaška12. Leta 2014 so z vidika količine pet 

najpomembnejših vrst zajemali sardela, sardon, oslič, navadna venerica in dolgoostna rdeča kozica. Kot 

glavni načini ribolova v komercialnem sektorju, usmerjenem k pridnenim in pelagičnim vrstam, se 

uporabljajo strgače, vlečne mreže, trnki in vrvice, pasti, ribiške mreže in potegalke13. Glavne značilnosti 

so velika diverzifikacija orodja in tehnik, spreminjajoči se vzorci uporabe v času in prostoru, različne 

stopnje odvisnosti ribičev od ribolova ter obstoj lokalnega tradicionalnega znanja o ohranjanju in 

upravljanju ribištva. Poveljniki plovil lahko glede na spremembe v sezoni in prostoru tudi pogosto 

zamenjajo orodje, da se prilagodijo spreminjajoči se razpoložljivosti virov14. 

V Sredozemskem morju flota za mali ribolov zajema približno 70 % flote, kar zadeva število, in 63 %, kar 

zadeva napor, pri čemer iztovarjanje zajema le 12 % mase in 23 % vrednosti iztovora. Ta del flote je torej 

zelo pomemben z družbenega vidika, saj zajema skoraj 61 % zaposlenosti v ekvivalentu polnega 

delovnega časa v regiji.  

Opredeljeni so bili različni vzorci ribolovne dejavnosti in intenzivnosti. Ribolov s pridneno vlečno mrežo 

se na primer uporablja na obsežnih območjih v Levjem zalivu, Ligursko-Tirenskem morju, Sicilski ožini in 

na bližnjih območjih, Jadranskem morju ter ob obali Grčije (slika 1) s kritičnimi točkami (kjer je 

intenzivnost večja kot desetkrat na leto) ob obalah Italije ter v večjih delih Jadranskega morja15.  

                                                            
12 Letno gospodarsko poročilo o ribiški floti EU za leto 2016 (STECF 16-11); znanstvena in politična poročila Skupnega 
raziskovalnega središča. 
13 https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/wordef/fishing-activity-metier. 
14  Colloca F. et al., 2004. Structure and evolution of the artisanal fishery in a southern Italian coastal area (Struktura in razvoj 
malega ribolova na obalnem območju južne Italije). Fish. Res., 69: 359–369; Forcada A. et al., 2010. Structure and spatio-
temporal dynamics of artisanal fisheries around a Mediterranean marine protected area (Struktura ter prostorska in časovna 
dinamika malega ribolova ob sredozemskem zavarovanem morskem območju). ICES J. Mar. Sci., 67: 191–203; Tzantos E. et al., 
2006. Identifying and classifying small-scale fisheries métiers in the Mediterranean: A case study in the Patraikos Gulf, Greece 
(Opredelitev in klasifikacija ribolovnih dejavnosti manjšega obsega v Sredozemlju: študija primera v zalivu Patraikos v Grčiji). 
Fish. Res., 81: 158–168. 
15 Eigaard et al., 2016. The footprint of bottom trawling in European waters: distribution, intensity and seabed integrity (Odtis 
ribolova s pridneno vlečno mrežo v evropskih vodah: porazdelitev, intenzivnost in neokrnjenost morskega dna). ICES J. Mar. Sci. 
doi:10.1093/icesjms/fsw194. 

https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/wordef/fishing-activity-metier
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Slika 1: Zemljevid pritiska zaradi ribolova s pridneno vlečno mrežo v zvezi z evropskim omrežjem 

zavarovanih morskih območij (vir: Oceana16) 

 

Komercialno ribištvo kot pritisk na habitate in vrste območja Natura 2000 

Pri najnovejšem vrednotenju stanja vseh morskih habitatov v državah članicah EU in bližnjih regijah je bil 
največji delež ogroženih morskih habitatov (32 %) v Sredozemskem morju17. V najnovejšem poročilu na 
podlagi člena 17 direktive o habitatih, ki določa oceno ohranjenosti habitatnih tipov iz Priloge I ter vrst iz 
prilog II, IV in V direktive o habitatih, je bilo navedeno, da „ribolov in pobiranje morskih virov“ pomenita 
„velik“ pritisk za približno 25 % vrst iz Priloge II in 18 % morskih habitatov iz Priloge I (v vseh 
biogeografskih regijah). V sredozemski biogeografski regiji je bil ta pritisk „velik“ za nekaj več kot 25 % 
vrst in 12 % habitatov. Razčlenitev pritiska ribištva za vseh osem morskih habitatnih tipov in 16 morskih 
vrst v Sredozemskem morju (razen anadromnih rib), prednostno razvrščenih za morebitno obravnavanje 
na prvem morskem biogeografskem seminarju18 (na podlagi prisotnosti habitatov iz Priloge I ter vrst iz 
prilog II in IV v državah članicah, neugodnega stanja ohranjenosti in trenda) je naslednja19:  

                                                            
16 http://eu.oceana.org/sites/default/files/msfd_report_2017.pdf. 
17 http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/pdf/Marine_EU_red_list_report.pdf. 
18 Opozoriti je treba, da izbor vrst, pripravljen za prvi morski biogeografski seminar, ni vključeval anadromnih vrst rib. 
19http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/documents/first_marine_biogeographical_process_seminar/
prescop_doc_marine_fact_sheets_en.pdf. 
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 Delež ocenjenih habitatov ali vrst v 
Sredozemlju, pri katerih je bil pritisk zaradi 
ribolova in nabiranja vodnih virov „zelo 
pomemben“ 

Habitati 

Peščena obrežja 16,7 % 

Morski grebeni  28,6 % 

Izlivi rek, estuariji   Ribištvo ne pomeni zelo pomembnega 
pritiska. 

Veliki plitvi zatoki in zalivi   Ribištvo ne pomeni zelo pomembnega 
pritiska. 

Muljasti in peščeni poloji  Ribištvo ne pomeni zelo pomembnega 
pritiska. 

Morske jame 14,3 % 

Podmorski travniki s pozejdonovko  28,6 % 

Podmorske strukture, nastale zaradi izhajanja 
plinov 

Ribištvo ne pomeni zelo pomembnega 
pritiska. 

Vrste 

Tursiops truncatus (Prilogi II+IV) 40 % 

Delphinus delphis (Priloga IV) 66,7 % 

Caretta caretta  (Prilogi II+IV) 33,3 % 

Grampus griseus (Priloga IV)  100 % 

Ziphius cavirostris (Priloga IV) Ribištvo ne pomeni zelo pomembnega 
pritiska. 

Physeter catodon (Priloga IV) 28,6 % 

Stenella coeruleoalba (Priloga IV) 100 % 

Balaenoptera physalus (Priloga IV) Ribištvo ne pomeni zelo pomembnega 
pritiska. 

Chelonia mydas (Prilogi II+IV) 23,1 % 

Dermochelys coriacea (Priloga IV) 22,2 % 

Globicephala melas (Priloga IV) Ribištvo ne pomeni zelo pomembnega 
pritiska. 

Orcinus orca (Priloga IV) 33,3 % 

Monachus monachus (Prilogi II+IV) 50 % 

Pinna nobilis (Priloga IV) 8,3 % 

Balaenoptera acutorostrata (Priloga IV) 66,7 % 

Lepidochelys kempii (Priloga IV) 25 % 

Patella ferruginea (Priloga IV) 20 % 

Lithophaga lithophaga (Priloga IV) Ribištvo ne pomeni zelo pomembnega 
pritiska. 

Phocoena phocoena (Prilogi II+IV) Pritisk ni bil sporočen.  

 

Več vrst orodja bi lahko zaradi stika s habitati in vrstami območja Natura 2000 vzbujalo posebno skrb20. 

                                                            
20 Npr. Ecosystem effects of fishing in the Mediterranean: an analysis of the major threats of fishing gear and practices to 
biodiversity and marine habitats (Ekosistemski učinki ribolova v Sredozemlju: analiza največjih groženj zaradi ribolovnega orodja 
in praks za biotsko raznovrstnost in morske habitate). Studies and Reviews. Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju. Št. 74. 
Rim, FAO. 2004. 44 strani. 
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Mobilno pridneno orodje, kot so strgače in vlečne mreže, škodi substratu, premesti in odstranjuje vrste 

ter lahko, odvisno od pogostosti uporabe in vrste orodja, spremeni topografijo morskega dna in kalnost 

voda nad njim v različnih časovnih okvirih. Zaradi uporabe mobilnega pridnenega orodja sta prizadeti 

tudi sestava vrst in raznolikost skupnosti na morskem dnu, na primer na grebenih, pri čemer se lahko 

tudi spremenita. Vpliv teh vrst orodja ogroža zlasti velike in krhke sesilne organizme, kot so korale in 

spužve. Spodaj je prikazana analiza učinkov na neokrnjenost morskega dna (intenzivnost ribolova z 

vlečno mrežo glede na občutljivost morskega dna na ribolov z vlečno mrežo) v delu vzhodnega 

Sredozemlja na podlagi podatkov iz obdobja 2010–2012 (Slika 2). Upoštevati je treba, da tako 

imenovana uredba o Sredozemlju (glej naslednje poglavje) prepoveduje nekatere ribolovne dejavnosti, 

da bi se zaščitili ogroženi habitati. 

 

Slika 2. Vrednosti neokrnjenosti morskega dna (seabed integrity; SBI) ustrezajo podpovršinski 

intenzivnosti ribolova z vlečno mrežo (sedimentna abrazija ≥ 2 cm) v italijanskih in grških 

izključnih ekonomskih conah. SBI = 0: vpliv na vse taksone, SBI = 1: ni vpliva na taksone. Bela 

območja prikazujejo mrežne celice, kjer ni bilo ribolova z vlečno mrežo (iz Eigaard et al., 2016). 

 

Poleg tega se ocenjuje, da v Evropi zaradi prilova v ribolovnem orodju vsako leto umre več kot 

200 000 morskih ptic21. Skrb vzbuja ribolov s trnki in vrvicami, kot so stoječi in plavajoči parangali, saj je z 

njim povezan naključni ulov morskih ptic, na primer vrst, kot sta balearski in sredozemski viharnik. Znano 

je tudi, da se zaradi tovrstnega ribolovnega orodja naključno ulovijo želve in morski sesalci. Iste skupine 

                                                            
21 Žydelis, R., Small, C., French, G., 2013. The incidental catch of seabirds in gillnet fisheries: A global review (Naključni ulov 
morskih ptic pri ribolovu z zabodnimi mrežami: globalen pregled). Biological Conservation, 162, 76–88. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320713000979.
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vrst so dovzetne tudi za zapletanje v mreže (stoječe in viseče) in potegalke ter zapuščene in izgubljene 

mreže (fantomski ribolov). Priporočilo GFCM22 vključuje ukrepe za zmanjšanje prilova morskih ptic v 

sredozemskem ribištvu. Predlog Evropske komisije za novo uredbo o tehničnih ukrepih23 določa uporabo 

omilitvenih ukrepov za preprečevanje prilova morskih ptic v parangalskem ribolovu in zahteva uporabo 

omilitvenih ukrepov za zmanjšanje naključnega ulova kitov in delfinov. 

 

Okvir za upravljanje ribištva na območjih Natura 2000 

Direktivi EU o pticah in o habitatih določata, da je treba vzpostaviti ohranitvene ukrepe, ki ustrezajo 

ekološkim zahtevam habitatov in vrst, za katere so bila določena območja Natura 2000, ter preprečiti 

slabšanje teh habitatov in vznemirjanje vrst (člen 6 direktive o habitatih). Upravljanje ribištva mora 

pogosto doseči te cilje na morskih območjih Natura 2000. Splošne informacije o določitvi ohranitvenih 

ciljev in ohranitvenih ukrepov za območja Natura 2000 so skupaj z drugimi uporabnimi informacijami o 

upravljanju območij Natura 2000 na voljo na spletišču: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 

Te pravne obveznosti je treba upoštevati v okviru sedanjega okvira upravljanja v Sredozemlju. Večina 

držav, ki obdajajo Sredozemsko morje, je določila teritorialne vode. Na splošno je to območje, ki se 

razteza 12 navtičnih milj od obale, vendar je v nekaterih primerih ožje (npr. območje 6 navtičnih milj v 

Grčiji). Nekatere države so razglasile izključno ribolovno območje (npr. Malta), obstajajo pa tudi nekateri 

dvostranski sporazumi o razmejitvi celinske police (npr. med Francijo in Monakom). Večina 

sredozemskih držav EU, zlasti v zahodnem Sredozemlju, je razglasila izključno ekonomsko cono ali 

ribolovno območje, ki presega njihove teritorialne vode24. 

Za usklajevanje upravljanja ribištva za skupne regionalne ribje staleže, z izjemo tunu podobnih vrst, je 

odgovorna Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju in Črnem morju. Tun in tunu podobne vrste so v 

pristojnosti Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku. Ribištvo držav članic spada na področje 

regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, skupne ribiške politike EU in nacionalnih določb.  

Upravljanje ribištva na območjih Natura 2000 je urejeno s številnimi mednarodnimi, regionalnimi 

določbami, določbami na ravni EU in nacionalnimi določbami, načrti in sporazumi, pri čemer nimajo vsi 

posebnih pristojnosti za upravljanje ribištva. Najpomembnejše med nadnacionalnimi določbami, 

pomembnimi za to delavnico, so:  

- direktivi EU o habitatih25 in o pticah26, ki določata temeljne pravne zahteve za upravljanje morskih 

območij Natura 2000; 

 

                                                            
22 http://www.fao.org/3/a-ax377e.pdf 
23 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:134:FIN 
24 https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/maritime-zones-mediterranean-report_en.pdf. 
25 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:31992L0043. 
26 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32009L0147 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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- okvirna direktiva EU o morski strategiji27, ki določa, da morajo države članice v svoje programe 

ukrepov vključiti prostorske varovalne ukrepe, ki prispevajo k skladnim in reprezentativnim 

omrežjem zavarovanih morskih območij, ter doseči dobro okoljsko stanje;  

– skupna ribiška politika EU, katere namen je zagotoviti okoljsko, gospodarsko in družbeno trajnostni 

ribolov in akvakulturo. Njen cilj je preprečiti izčrpanje ribjih staležev in poskrbeti, da so ribiške flote 

selektivnejše pri ulovu. Spodbuja skladen ekosistemski pristop za celotno ribištvo, ki vključuje 

zahtevo po prispevku k zaščiti morskega okolja. Za sprejetje ohranitvenih ukrepov, potrebnih za 

izpolnjevanje okoljske zakonodaje Unije, se uporabljajo namenska pravila. Ta pravila so opredeljena 

v členu 11 Uredbe (EU) št. 1380/201328 (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba o SRP). Če država 

članica meni, da so za izpolnjevanje obveznosti iz člena 11(1) potrebni ukrepi za upravljanje ribištva, 

in druge države članice nimajo neposrednega upravljalnega interesa za ribištvo, ki ga zadevajo ti 

ukrepi, so države članice na podlagi tega člena pooblaščene za njihovo sprejetje. V nasprotnem 

primeru je za ukrepe za upravljanje ribištva, ki se sprejmejo za ohranitev morskih bioloških virov, 

pristojna izključno EU, v primerih neposrednega upravljalnega interesa drugih držav članic za 

zadevno ribištvo pa lahko te države skupno priporočilo predložijo Komisiji, ki bo z delegiranim aktom 

sprejela navedene ukrepe. Kratek okvirni dokument s pregledom pogosto uporabljenih pristopov k 

upravljanju ribištva na morskih območjih Natura 2000 je na voljo v Prilogi 2 (samo v angleščini). 

Tako imenovana uredba o Sredozemlju (Uredba (ES) št. 1967/2006)29, ki je bila na podlagi skupne 

ribiške politike (SRP) oblikovana posebej za Sredozemsko morje, v členih 3, 4, 7 in 13 vsebuje 

številne določbe o omejitvah ribolova za zaščitene vrste in habitate ter s tem podpira izvajanje 

direktive o habitatih. Na podlagi navedene uredbe, ki je uvedla splošno prepoved nekaterih 

ribolovnih dejavnosti, da bi se zaščitili ogroženi habitati na celotnem morskem ozemlju, kjer jih je 

mogoče najti, so zaščiteni sredozemsko dno z morsko travo, zlasti travniki z vrsto Posidonia 

oceanica, koralni habitati in dno z maerlom. Za prilagoditev lokalnim posebnostim nekaterih vrst 

ribištva je mogoče ob odgovornosti držav članic in pod nadzorom Komisije odobriti odstopanja od 

teh pravil.  

Ob upoštevanju prenovljene SRP je Evropska komisija nedavno pripravila nov okvirni predlog 

tehničnih ohranitvenih ukrepov (sklop pravil, ki urejajo, kako, kje in kdaj lahko ribiči lovijo), ki bi 

moral še povečati sinergije z okoljsko zakonodajo EU; 

- Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju, regionalna organizacija za upravljanje ribištva, 

ustanovljena v okviru Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO). Njen glavni 

cilj je zagotoviti ohranjanje in trajnostno uporabo živih morskih virov v Sredozemskem in Črnem 

morju na okoljski, gospodarski in družbeni ravni. Da bi Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju 

ta cilj izpolnila, vsako leto sprejme zavezujoče odločitve za ohranjanje in upravljanje ribištva na 

zadevnem področju uporabe30; 

 

                                                            
27 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32008L0056 
28 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32013R1380 
29 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/ALL/?uri=CELEX:32006R1967 
30 http://www.fao.org/gfcm/decisions/en/. 

http://www.fao.org/gfcm/decisions/en/


11 
 

- Barcelonska konvencija31, ki vključuje Protokol o posebej zavarovanih območjih in biološki 

raznovrstnosti v Sredozemlju, ki predvideva vzpostavitev, zaščito in upravljanje posebej zavarovanih 

območij, oblikovanje seznama posebej zavarovanih območij, pomembnih za Sredozemlje, ter zaščito 

in ohranitev nekaterih vrst; 

 

- Sporazum o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in atlantskega 

območja ob njem (ACCOBAMS, 2001)32, ki prispeva k mednarodnim prizadevanjem na področju 

ohranjanja in znanstvenim raziskavam kitov in delfinov. 

 

Glavni izzivi 

Izzivi v zvezi z opredeljevanjem, uvajanjem in izvajanjem ukrepov za upravljanje ribištva za posamezno 

sredozemsko morsko območje Natura 2000 so enaki v celotnem omrežju Natura 2000. Običajno so 

povezani s podatkovnimi in informacijskimi vrzelmi, omejenimi viri v vseh fazah procesa (finančnimi in 

kadrovskimi) ter praktičnimi izzivi dela v morskem okolju.  

Poleg vprašanj v zvezi z zbirko znanja in znanstvenimi metodologijami, kot je ocena tveganja, je 

vzpostavitev ustreznih struktur za zagotavljanje upravljanja in dobre vključenosti deležnikov redko 

preprosta, zlasti ker spada upravljanje ribištva pod tiste nacionalne/regionalne uprave, ki niso vključene 

v upravljanje območij Natura 2000. Za posvet in sklenitev sporazuma, ne le lokalno, ampak včasih za 

vzpostavitev skladnega pristopa na nacionalni ravni ali celo z drugimi državami članicami, je lahko 

potrebno veliko časa. 

Vključenost deležnikov je že dolgo prepoznana kot ključna za uspešno upravljanje zavarovanih morskih 

območij, kar velja tako za ribiški sektor kot kateri koli drugi sektor. Običajno je lahko v obliki posvetovanj 

v različnih fazah procesa, vendar je soupravljanje lahko ključno tudi pri podpori, izvajanju in izvrševanju 

ukrepov za upravljanje ribištva. V enem izmed pregledov sodelovanja malih ribičev pri upravljanju 

sredozemskih zavarovanih morskih območij je bilo ugotovljeno, da je bilo soupravljanje težko zlasti 

zaradi pravnega okvira, ki ribičem ni nujno zagotavljal uradne pristojnosti za odločanje, tj. postopek 

odločanja od zgoraj navzdol, ki je zelo centraliziran in pod nadzorom države33. Mali ribiči so v številnih 

primerih povezani s posebnimi ekosistemi in viri, naloga njihovega razumevanja in upravljanja pa je 

skladna z upravnimi strukturami in strukturami upravljanja na lokalni ravni. Za ta ribiški sektor se torej 

strukture odločanja od spodaj navzgor zdijo dostopnejše kot centraliziran pristop od zgoraj navzdol34, 

čeprav je za zagotovitev skladnega pristopa v državah in med njimi potrebno nekakšno vodstvo od zgoraj 

navzdol. 

                                                            
31 http://ec.europa.eu/environment/marine/international-cooperation/regional-sea-conventions/barcelona-
convention/index_en.htm. 
32 http://www.accobams.org/documents-resolutions/agreement-text/. 
33 Di Franco A. et al., 2014. Fishermen engagement, a key element to the success of artisanal fisheries 
management in Mediterranean marine protected areas (Sodelovanje ribičev – ključni dejavnik za uspešno upravljanje malega 
ribolova na sredozemskih zavarovanih morskih območjih). MedPAN North Project. WWF France. 135 strani. 
34 Guyader et al., 2013. Small scale fisheries in Europe: A comparative analysis based on a selection of case studies (Mali ribolov 
v Evropi: primerjalna analiza na podlagi izbora študij primera). Fisheries Res. 140: 1–13. 
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Struktura ribiškega sektorja in vprašanja jurisdikcije v Sredozemlju še povečujejo izziv v zvezi s številnimi 

malimi operacijami, ki se običajno izvajajo blizu obale. Slab nadzor in izvajanje predpisov ter odsotnost 

načrtov upravljanja zavarovanih morskih območij so druge težave, za katere je bilo ugotovljeno, da jih je 

treba obravnavati hkrati z boljšim sodelovanjem ribičev pri upravljanju zavarovanih morskih območij v 

Sredozemlju35. 

 

Pristopi in rešitve 

Upravljanje ribištva v Sredozemlju temelji zlasti na nadzoru napora, najmanjših referenčnih velikostih 

ohranjanja, prostorsko in časovno zaprtih območjih (za zaščito občutljivih habitatov in/ali koncentracij 

nedoraslih ali drstečih se organizmov) ter omejitvah značilnosti orodja (npr. velikost mreže, dimenzije 

orodja)36. Ista orodja se uporabljajo za zaščito vrst in habitatov Natura 2000, na primer v okviru 

projektov, financiranih s sredstvi programa LIFE, da bi se i) zmanjšala smrtnost morske želve pri 

komercialnem ribolovu in ii) spodbujala uporaba naprav brez vlečnih mrež, kar bi prispevalo k obnovitvi 

podmorskih travnikov s pozejdonovko37. Običajno se uporabljajo medsebojno povezani pristopi, pogosto 

določeni in usklajeni z zakonodajo EU, ki so navedeni v nadaljevanju. 

Načrti upravljanja: V njih so običajno določeni splošni cilji in določbe glede upravljanja za zavarovana 

morska območja, pri čemer so v tem okviru predlagani ukrepi za upravljanje ribištva.  

Načrti določanja območij: Veliko morskih območij Natura 2000 v Sredozemlju ima načrte določanja 

območij. Ti običajno vključujejo določene sestavne rezerve/območja večkratne uporabe skupaj z 

varovalnimi pasovi in zaprtimi območji (npr. otoki Medes v Španiji, Port Cros v Franciji in Nacionalni park 

Brioni na Hrvaškem). To določa okvir za upravljanje ribištva in drugih dejavnosti na zavarovanih 

območjih.  

Prostorske omejitve: Običajno so povezane z načrti določanja območij, pri čemer so lahko območja 

stalno, začasno ali sezonsko zaprta za vse ali posebej navedene vrste ribolova. Cilji ohranjanja narave 

vključujejo preprečevanje škode za skupnosti na morskem dnu, kot so podmorski travniki s 

pozejdonovko in koralne vrste, zmanjšanje tveganja vpliva na zaščitne vrste (na primer s 

preprečevanjem vznemirjanja kolonij morskih ptic v obdobju gnezdenja, na primer v rezervatih Levante 

de Mallorca-Cala Ratjada v Španiji in Cerbére-Banyuls v Franciji). Takšni ukrepi so lahko usklajeni tudi s 

cilji upravljanja ribjih staležev, kot je preprečevanje škode na drstitvenih območjih ali pri drstitvenih 

staležih.  

Omejitve orodja: Tudi te omejitve so občasno povezane z načrti določanja območij, da se zaščitijo vrste 

in habitati, ki so občutljivi na vplive nekaterih vrst ribolovnega orodja. Na Zakintosu (v Grčiji) se na 

primer vlečne mreže in plovila z zaporno plavarico na nekaterih območjih ne smejo uporabljati, na 

                                                            
35 http://www.rac-
spa.org/sites/default/files/doc_medmpanet/final_docs_regional/8_mediterranean_mpa_2020_roadmap.pdf. 
36 Letno gospodarsko poročilo o ribiški floti EU za leto 2016 (STECF 16-11); znanstvena in politična poročila Skupnega 
raziskovalnega središča. 
37 LIFE12 NAT/IT/000937 Tartalife in LIFE09 NAT/ES/000534 Posidonia Andalucia. 
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območju Muntanyes d'Artà v Španiji pa so prepovedani industrijski ribolov38 ter ribolov s pridneno 

vlečno mrežo, zaporne plavarice ter stoječi in plavajoči parangali, ki jih uporabljajo tradicionalni ribiči. 

Upravljanje zavarovanih morskih območij lahko podpira tudi nacionalna ureditev, in sicer z omejitvami 

orodja, povezanimi s prisotnostjo nekaterih habitatov. Eden izmed primerov je prepoved uporabe 

vlečnih mrež, strgač in zapornih plavaric na podmorskih travnikih s pozejdonovko v vseh španskih vodah, 

kar pomeni prenos uredbe o Sredozemlju (člena 4) v špansko zakonodajo39. 

Licence: S temi določbami se lahko omejita število in vrsta plovil, ki delujejo na območju Natura 2000, se 

dodelijo ribolovne pravice (na primer zagotovitev prednosti lokalnim ribičem) ali pa preprosto delujejo 

kot register za evidentiranje ribolovne dejavnosti (npr. otok Tabarca v Španiji in Portofino v Italiji). Na 

primer omejitev števila in vrste ribiških plovil, ki delujejo na območjih Natura 2000 (npr. Cerbére-Banyuls 

v Franciji, kjer omejitev pomeni največ 15 malih ribičev, med katerimi imajo prednost lokalni ribiči), ali 

določitev omejitve ulova. 

Nadzor vnosa in iznosa: To se lahko doseže na več načinov. V Nacionalnem parku Kornati na Hrvaškem je 

na primer v ribolovni sezoni dnevna omejitev ulova 5 kg za rake. 

 

Struktura upravljanja, pravne ureditve, ureditev virov ter vključenost in podpora deležnikov so ključni 

dejavniki, ki vplivajo na uspešnost upravljanja ribištva (in druge sektorske interese) na zavarovanih 

morskih območjih, vključno z območji Natura 2000. Pri pregledu malega ribolova na sredozemskih 

zavarovanih morskih območjih na podlagi študij primerov je bilo na primer ugotovljeno, da je upravljanje 

uspešnejše, če ribiči tesneje sodelujejo pri procesih upravljanja. Druga ključna dejavnika sta bila dobro 

izvajanje in obstoj načrta upravljanja zavarovanega morskega območja40. Sodelovanje ribičev se je 

dejansko štelo za najpomembnejši dejavnik, ki zagotavlja učinkovito upravljanje. Sodelovanje ribiškega 

sektorja pri odločanju se zdaj spodbuja s strukturami na regionalni ravni, kot je Svetovalni svet za 

Sredozemsko morje (MEDAC), lokalnimi mehanizmi, kot sta Cofradia v Španiji in Prud'homie v Franciji, ali 

pobudami za soupravljanje na ravni posameznih območij.  

 

Briefing za udeležence  

Udeleženci delavnice bodo imeli na dogodku priložnost za podrobno razpravo o štirih temah in 

pridobivanje povratnih informacij z vseh srečanj. Po dogodku bo pripravljeno tudi poročilo o delavnici. 

Udeležencem priporočamo, da se pripravijo in o vsaki temi razmislijo na podlagi lastnih izkušenj ter po 

možnosti pridejo pripravljeni s primeri, s katerimi bodo lahko podkrepili vprašanja, o katerih želijo 

                                                            
38 Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju ga je opredelila kot „ribištvo, pri katerem je za ribolov, iztovor in 
komercializacijo potrebna industrijska obdelava: takšno ribištvo je osredotočeno zlasti na vrste mednarodnega zanimanja“. 
http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/glossary/en/. 
39 https://www.global-regulation.com/translation/spain/1441267/order-arm-143-2010%252c-of-25-january%252c-by-which-
establishes-a-comprehensive-management-plan-for-the-conservation-of-fishery-resources-in-the-mediterra.html. 
40 Di Franco A. et al., 2014. Fishermen engagement, a key element to the success of artisanal fisheries 
management in Mediterranean marine protected areas (Sodelovanje ribičev – ključni dejavnik za uspešno upravljanje malega 
ribolova na sredozemskih zavarovanih morskih območjih). MedPAN North Project. WWF France. 135 strani. 
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razpravljati. Primeri se lahko natančneje pojasnijo na delavnici, pri tem pa omogočajo priložnost za 

razprave in učenje skupaj s širšo javnostjo.  

TEMA 1:  razumevanje vprašanj  

Na voljo je veliko znanstvenih podatkov o medsebojnih vplivih in učinkih različnih ribolovnih dejavnosti 

na različne morske habitate in vrste, vključno s tistimi, ki so zaščiteni na podlagi omrežja Natura 2000. 

Na voljo so tudi splošne informacije, pri čemer so se nekatere zbirale več desetletij, o učinkih ukrepov za 

upravljanje ribištva na habitate in vrste na sredozemskih zavarovanih morskih območjih.   

Cilj teme 1 je doseči soglasje o učinkih ribištva na značilnosti in območja Natura 2000 v Sredozemskem 

morju. 

CILJI SREČANJA: 

Cilj teh srečanj je izmenjava izkušenj in zagotovitev boljšega razumevanja: 

• pritiskov, groženj in vplivov različnih vrst ribištva na sredozemske vrste in habitate na območjih 
in v omrežju Natura 2000; 

• skupnih vplivov različnih vrst ribolova in morebiti sinergij z drugimi sektorskimi dejavnostmi na 
vrste in habitate Natura 2000; 

• posledic zgodovinskih, sedanjih in morebitnih prihodnjih ribolovnih dejavnosti za ohranitvene 
cilje na območjih Natura 2000; 

• področij negotovosti ali pomanjkanja znanja o medsebojnih vplivih ribolovnih dejavnosti ter vrst 
in habitatov/območij Natura 2000 ter možnih rešitvah. 
 

NEKATERA VPRAŠANJA ZA SPODBUJANJE RAZPRAVE: 

- Kako dobro so znani obseg, raznolikost in porazdelitev komercialnega ribolova v Sredozemskem 
morju? 

- Ali obstajajo posebne vrste ribolovne dejavnosti (orodje, razsežnost), ki bi jim bilo treba zaradi 
njihovih dejanskih/možnih vplivov na sredozemske vrste in habitate Natura 2000 nameniti 
posebno pozornost? 

- Na katerih področjih je naše znanje o medsebojnem vplivu habitatov/vrst in ribištva 
pomanjkljivo oziroma na katerih področjih so zdaj na voljo podatki, ki se razlikujejo po kakovosti 
in zanesljivosti? 

- Kako dobro je mogoče razlikovati med spremembami stanja, povezanimi z ribolovno 
dejavnostjo, in spremembami, ki izražajo naravno spremenljivost? 

- Katere spremembe, povezane z ribolovno dejavnostjo, bi lahko pomenile poslabšanje ali 
precejšnje vznemirjanje? 

- Kako so se „tipične vrste“ in habitatni „podtipi“ upoštevali pri proučevanju možnih učinkov 
različnih vrst in velikosti ribolovne dejavnosti? 

- Kako naj bi se previdnostno načelo uporabilo v praksi, kadar ni dovolj znanja, ob upoštevanju 
pravnih zahtev? 

- Kako bi bilo treba cilje omrežja Natura 2000 vključiti v okvirno direktivo o morski strategiji in 
širše prostorsko načrtovanje na področju ribištva in ohranjanja, zlasti glede na veliko število 
vrst?  

 

DELOVNA SKUPINA 1: habitati – obalni (bibavični/sublitoralni habitati blizu obale) 
DELOVNA SKUPINA 2: habitati – na morju (samo sublitoralni habitati)  
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DELOVNA SKUPINA 3: morski sesalci/plazilci 
DELOVNA SKUPINA 4: morske ptice 

 

 

TEMA 2:  iskanje rešitev  

CILJI SREČANJA: 

Danes je splošno sprejeto, da je treba pri načrtovanju ribolovne dejavnosti upoštevati tudi posledice za 

druge sektorske interese, vključno z ohranjanjem narave. Na območjih Natura 2000 je tudi pravno 

obvezno oblikovati ukrepe za upravljanje ribištva, če je treba izpolniti njihove ohranitvene cilje. Z ukrepi 

za upravljanje ribištva, ki so skladni z omrežjem Natura 2000, je treba izboljšati stanje ohranjenosti 

značilnosti Natura 2000, hkrati pa lahko prispevajo tudi k ohranjanju komercialnih ribjih staležev.   

Cilja tega srečanja sta: 

 opredelitev pristopov in postopkov za upravljanje ribištva v zvezi z značilnostmi in območji 

Natura 2000 ter omrežjem Natura 2000; 

 opredelitev glavnih tehničnih ukrepov, ki lahko koristijo značilnostim Natura 2000 in pomagajo 

izpolniti ohranitvene cilje za območja. 

 

NEKATERA VPRAŠANJA ZA SPODBUJANJE RAZPRAVE: 

 

DELOVNA SKUPINA 5: pristopi in postopki 

 Katere so koristne metode za (a) opredelitev, (b) prostorsko ali časovno načrtovanje in (c) 
prednostno razvrščanje primernih ukrepov za upravljanje ribištva? 

 Kako najbolje povezati predlagane ukrepe upravljanja s cilji Natura 2000? 

 Ali obstajajo priložnosti za izboljšanje skladnosti in kakovosti „ustreznih presoj“ (v skladu s 
členom 6(3) direktive o habitatih) v zvezi z ribolovno dejavnostjo? 

 Ali obstajajo koristni pristopi za opredelitev skupnih vplivov groženj in pritiskov zaradi ribolovne 
dejavnosti? 

 Kakšno je koristno ravnovesje med opredelitvijo splošnih ribolovnih pritiskov ali vplivov in dodano 
vrednostjo opredeljevanja groženj in pritiskov za posamezno območje? 

 Kako najbolje uporabiti zamisel o prilagodljivem upravljanju? 
 
 
DELOVNA SKUPINA 6: vrste ukrepov – flote/orodje/območja 

 Katere vrste ukrepov za upravljanje so najkoristnejše v smislu člena 6, na primer izvajanje dejanskih 
tehničnih ukrepov, preprečevanje slabšanja ali „ustrezna presoja“ (v skladu s členom 6(3) direktive o 
habitatih) v zvezi z ribolovno dejavnostjo? 

 Kateri so koristni ukrepi za flote, orodja in območja, ki so namenjeni izpolnitvi ohranitvenih ciljev 
Natura 2000 za posebne vrste ali habitate? Katere od njih podpira ribiški sektor? 

 Kako najti ravnovesje med spodbudami in zakonskimi ukrepi, ki so koristni za Naturo 2000 in 

ribištvo? 
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TEMA 3:  izvajanje ukrepov  
 
DELOVNA SKUPINA 7: izvajanje ukrepov na podlagi člena 11 osnovne uredbe o SRP  

 Katere so dosedanje izkušnje z novo uredbo o SRP, kar zadeva ukrepe za upravljanje ribištva, ki 
podpirajo morska območja Natura 2000?   

 Kateri mehanizmi bi se lahko uporabili za oblikovanje in izvajanje ukrepov za upravljanje ribištva v 
Sredozemlju, npr. na obali/morju, ki bi bili skupni več državam? 

 
DELOVNA SKUPINA 8: nacionalni ukrepi  

 Kateri pristopi k izvajanju ukrepov za upravljanje ribištva za območja Natura 2000 so bili uporabljeni 
na nacionalni ravni? 

 Ali so v državah članicah primeri dobre prakse pri izvajanju (zakonska podpora, izvajanje itd.) in kako 
bi se lahko ti čim bolje širše spodbujali? 

 Ali obstajajo načini opredeljevanja in oblikovanja ukrepov za upravljanje ribištva, ki izkoriščajo 
strokovno znanje ribiškega sektorja? 

 
DELOVNA SKUPINA 9: platforme sodelovanja za deležnike 

 Ali obstajajo posebni načini izboljšanja vključenosti deležnikov na področju ribištva v vseh fazah 
upravljanja ribištva na morskih območjih Natura 2000 v Sredozemlju? 

 Kako bi lahko okrepili raziskave, izobraževanje in informacije o ukrepih, predlaganih deležnikom 
(vključno z ribiškim sektorjem)? 

 Katere so priložnosti za čezmejno sodelovanje pri izvajanju upravljanja ribištva, ki bi podprlo omrežje 
Natura 2000? 

 Ali obstajajo načini za izboljšanje vključenosti ribiškega sektorja in organov s področja ribištva v 
proces? 

 
DELOVNA SKUPINA 10: financiranje upravljanja ribištva na zavarovanih morskih območjih 

 Katere vrste mehanizmov financiranja EU se lahko uporabijo za spodbujanje ukrepov za upravljanje 
ribištva, ki podpirajo cilje morskih območij Natura 2000; kako znane so in ali bi lahko bile na 
nacionalni ravni bolje predstavljene? 

 Katere so dosedanje izkušnje z Interregom, ESR, Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo ali 
programom LIFE pri oblikovanju in izvajanju ukrepov za upravljanje ribištva, ki podpirajo izvajanje 
morskega omrežja Natura 2000 v Sredozemlju?   

 Kako pomembno je bilo glede na nacionalne vire financiranje EU za izvajanje upravljanja ribištva na 
morskih območjih Natura 2000? 

 Katere bi lahko bile priložnosti za dopolnilne mehanizme usklajevanja pri financiranju programov? 
 

TEMA 4:  opredelitev pristopov in prednostnih nalog za Sredozemsko morje 

Na podlagi prejšnjih razprav je cilj te teme opredeliti prednostne ukrepe, ki bi jih bilo treba sprejeti za 

pomoč pri izvajanju ukrepov za upravljanje ribištva na območjih Natura 2000 v Sredozemskem morju, in 

po možnosti opredeliti možne dejavnosti nadaljnjega ukrepanja v okviru biogeografskega procesa 

Natura 2000.  

 


	Uvod
	Narava sredozemskega ribištva
	Komercialno ribištvo kot pritisk na habitate in vrste območja Natura 2000
	Okvir za upravljanje ribištva na območjih Natura 2000
	Glavni izzivi
	Pristopi in rešitve
	Briefing za udeležence

