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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на 
Европейския съюз на Протокола за изменение на Международната конвенция за 
опазване на рибата тон в Атлантическия океан
(13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (13447/2019),

– като взе предвид Протокола за изменение на Международната конвенция за 
опазване на рибата тон в Атлантическия океан (13446/2019),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 43 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (C9-0187/2019),

– като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя 
Правилник за дейността,

– като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A9-0000/2019),

1. дава своето одобрение за сключване на Протокола;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите 
членки и на изпълнителния секретариат на Международната комисия за опазване 
на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT).
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) е 
органът, създаден от Конвенцията ICCAT, за опазване и управление на видовете, 
попадащи в нейната компетентност. Конвенцията влезе в сила на 21 март 1969 г. и 
предостави на ICCAT правомощия да приема препоръки, които са обвързващи за 
договарящите страни. Като договаряща страна по Конвенцията ICCAT, Съюзът е член 
на ICCAT и има пълно право на участие и на глас.

С цел да подобри нейната ефективност и за по-доброто опазване и управление на 
видовете, попадащи в компетентността ѝ, членовете на ICCAT постигнаха съгласие 
относно необходимостта Конвенцията да бъде изменена. На 13 май 2013 г. Съветът 
упълномощи Комисията да преговаря, от името на Европейския съюз, по измененията на 
Конвенцията.

Изменяне на Конвенцията

След почти седем години на преговори страните по ICCAT одобриха пакета от 
изменения на Конвенцията ICCAT, като по този начин модернизират текста на 
Конвенцията ICCAT. Тези изменения привеждат Конвенцията в съответствие с 
конвенциите на други регионални организации за управление на рибарството (РОУР) по 
света. Наред с другото, тези очаквани изменения ще подобрят значително способността 
на ICCAT да управлява целевия риболов на акули и ще модернизират методите на работа 
и процедурите за вземане на решения на ICCAT с цел укрепване и модернизиране на 
организацията и повишаване на нейната ефективност и готовност за посрещане на 
настоящите и бъдещите предизвикателства. Предложените изменения изцяло спазват 
мандата, получен от Съвета, и са в съответствие с общата политика в областта на 
рибарството, по-специално нейното външно измерение. 

Най-важната промяна при управлението на запасите е разширяването на обхвата на 
Конвенцията по отношение на опазването и управлението на популациите от акули. Така 
например понастоящем член V от Конвенцията възлага на Комисията отговорността за 
извършване на проучвания на популациите от риба тон, подобни на риба тон видове и 
видове от подклас пластинчатохрилни (океански видове, пелагични видове и 
далекомигриращи видове; „видовете от обхвата на ICCAT“). Тези отговорности 
обхващат и други видове, уловени при риболов на видове от обхвата на ICCAT в зоната 
на Конвенцията (доколкото те са в съответствие със споразумения, сключени от други 
РОУР, или споразумения за управление на рибарството, когато компетентностите се 
припокриват).

Основните изменения, приети по време на 26-ата редовна среща на ICCAT, проведена в 
Палма де Майорка, Испания, от 18 до 25 ноември 2019 г., се отнасят до технически 
корекции на вътрешните процедури в процеса на вземане на решения.

Това се отнася по-специално до влизането в сила на разпоредбите, процедурата за 
предявяване на възражения във връзка с препоръките на ICCAT и правилата за гласуване 
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и кворума в ICCAT, което означава изискване за обикновено мнозинство в случаите, 
когато не може да се постигне консенсус. 

Съгласно новите правила, ако не може да бъде постигнат консенсус, решенията се вземат 
с мнозинство от две трети от присъстващите членове на ICCAT. Това следва да осигури 
по-голяма гъвкавост на процеса на вземане на решения и да се избегне блокирането на 
препоръки по важни въпроси като управлението на ресурсите и дейностите по контрол, 
мониторинг и наблюдение. Освен това предложеното намаляване от шест на четири 
месеца (след уведомяване на членовете на ICCAT) на периода на влизане в сила на 
препоръките на ICCAT има за цел да осигури по-бързо изпълнение на решенията, взети 
от ICCAT. Това е особено важно в ситуации, в които са необходими спешни действия.

Въпреки това е взето решение, че при никакви обстоятелства никоя препоръка не може 
да влезе в сила в рамките на по-малко от три месеца. Нещо повече – ICCAT поясни 
използването на процедурата за възражение срещу препоръките, които приема. Във 
връзка с този въпрос е важно да се подчертае, че във всеки случай резултатът от тези 
възражения вече няма да бъде забавяне на влизането в сила на препоръката за всички 
членове, какъвто е случаят в момента.

В действителност срокът за представяне на възражение по дадена препоръка е най-много 
четири месеца след датата на уведомлението и в никакъв случай не по-малко от 3 месеца. 
Решенията се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите членове. Дадена 
препоръка няма да влезе в действие за нито един член, ако обикновено мнозинство от 
членове изрази възражения в рамките на определения срок. Важно е също така да се 
подчертае, че при всички случаи дадена препоръка ще влезе в действие само за 
членовете, които не са изразили възражения срещу нея. Това е основна предпазна мярка, 
за да се гарантира, че членовете не са обвързани с решения, с които те не са съгласни.

С друго изменение се описва нов механизъм за уреждане на спорове чрез ICCAT. 
Съгласно новите правила страните по даден спор прибягват до процедурите за уреждане 
на спорове чрез ICCAT доброволно, но решението, взето от Комисията, е окончателно и 
обвързващо за участващите страни.

На последно място, но не и по значение, предложените изменения направиха процеса на 
вземане на решение и процедурите на ICCAT по-прозрачни и това ще подпомогне 
работата на всички заинтересовани страни, включително сектора на рибарството. 
Представителите на риболовния сектор и на неправителствените организации ще имат 
възможност и занапред да присъстват на редовните заседания на ICCAT и на заседанията 
на нейните спомагателни органи. 

Заключения

В Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета се предвижда 
задължение за Съюза да гарантира, че дейностите, свързани с риболова и аквакултурите, 
са устойчиви в дългосрочен план и се управляват по начин, който съответства на целите 
за постигане на икономически и социални ползи и ползи за заетостта, както и за 
осигуряване на доставките на храни. Освен това настоящият регламент предвижда 
прилагането на тези цели и принципи при осъществяването на външните отношения на 
Съюза в областта на рибарството. Поради тези причини докладчикът счита, че 
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измененията на Конвенцията са необходими, за да се гарантира устойчивото управление 
на морските биологични ресурси, управлявани от ICCAT, както и на видовете, уловени 
в рамките на риболов на видове, обхванати от ICCAT. В действителност логичната 
основа на предложените изменения на Конвенцията е да се разшири приложното ѝ поле, 
като се включат изрично акулите и скатовете, така че ICCAT да разполага с всеобхватно 
правно основание по отношение на тяхната защита. Тези изменения са също от 
съществено значение за повишаване на ефективността на РОУР. Протоколът, за който 
става въпрос по-горе, отговаря напълно на тези цели.


