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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie protokolu o změně 
Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku
(13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (13447/2019),

– s ohledem na Protokol o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku 
(13446/2019),

– s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43 
a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování 
Evropské unie (C9-0187/2019),

– s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov (A9-0000/2020),

1. uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám 
a parlamentům členských států a výkonnému sekretariátu Mezinárodní komise pro 
ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT).
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) je orgán zřízený úmluvou 
ICCAT pro účely ochrany a řízení druhů, které spadají do její oblasti působnosti. Úmluva 
vstoupila v platnost dne 21. března 1969 a udělila komisi ICCAT pravomoc přijímat 
doporučení, která jsou pro smluvní strany závazná. Unie je jakožto smluvní strana úmluvy 
ICCAT členem uvedené komise, v plné míře se účastní její činnosti a může v ní uplatnit 
hlasovací práva.

V zájmu zvýšení účinnosti úmluvy a posílení ochrany a řízení druhů v oblasti působnosti 
úmluvy se členové komise ICCAT shodli, že je zapotřebí úmluvu změnit. Dne 13. května 2013 
zmocnila Rada Komisi vyjednat změny úmluvy jménem Evropské unie.

Změny úmluvy

Po téměř sedmi letech jednání schválily smluvní strany soubor pozměňovacích návrhů 
k úmluvě, čímž došlo k aktualizaci jejího znění. Tyto návrhy uvádějí úmluvu do souladu 
s dalšími úmluvami regionálních organizací pro řízení rybolovu ve světě. Kromě jiného tyto 
netrpělivě očekáváné změny posílí schopnost komise ICCAT řídit cílený odchyt žraloků 
a zmodernizují pracovní metody a rozhodovací postupy komise za účelem posílení 
a aktualizace její organizační struktury a také zvýšení efektivity a připravenosti na současné 
i budoucí výzvy. Navrhované změny plně respektují mandát udělený Radou a jsou v souladu 
se společnou rybářskou politikou, zejména s jejím vnějším rozměrem.

Nejvýznamnější změnou týkající řízení rybích populací je rozšíření oblasti působnosti úmluvy, 
pokud jde o ochranu a řízení populací žraloků. Například v článku V úmluvy se komise 
zavazuje k provádění studií o populacích tuňáků, tuňákovitých a příčnoústých (oceánské, 
pelagické a vysoce stěhovavé druhy – „druhy ICCAT“). Tato povinnost se také vztahuje na 
další druhy chycené při odlovu druhů uvedených v úmluvě ICCAT v oblastech, na něž se 
úmluva vztahuje (za předpokladu, že je v souladu s úmluvami regionálních organizací pro 
řízení rybolovu nebo opatřeními k řízení rybolovu, kde dochází k překrývání působnosti).

Hlavní změny přijaté během 26. řádné schůze smluvních stran úmluvy ICCAT, která se konala 
ve městě Palma de Mallorca (Španělsko) ve dnech 18.–25. listopadu 2019, se týkaly 
technických úprav vnitřních postupů v rámci rozhodovacího procesu.

To se týkalo především vstupu daných ustanovení v platnost, postupu pro vznášení námitek 
k doporučením přijatým komisí ICCAT, hlasovacích práv a usnášeníschopnosti komise, kdy 
pro přijetí rozhodnutí v případech, v nichž nelze dosáhnout konsenzu, postačí prostá většina 
hlasů.  

Pokud podle nových pravidel nelze ke konsenzu dojít, mohou rozhodnout dvě třetiny členů 
komise. Mělo by se tak do rozhodovacího procesu vnést více flexibility a zabránit zablokování 
doporučení, která se týkají důležitých otázek, jako je řízení zdrojů nebo kontrolní, monitorovací 
a dohledová činnost. Vedle toho má navrhované snížení délky lhůty, po níž mají doporučení 
komise ICCAT vstoupit v platnost, ze šesti na čtyři měsíce (po informování členů komise) za 
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cíl zajistit rychlejší provádění rozhodnutí přijatých komisí. To je zejména důležité v případech, 
kdy je zapotřebí naléhavé reakce.

Bylo ovšem rozhodnuto, že doporučení nesmí za žádných okolností nabýt účinnosti ve lhůtě 
kratší než tři měsíce. Komise kromě toho vyjasnila podmínky pro vznášení námitek 
k doporučením přijatým komisí ICCAT; U této věci je nutné zdůraznit, že účinkem námitek již 
nebude oddálení vstupu doporučení v platnost pro všechny členy, jak je tomu v současnosti.

Lhůta pro vznesení námitky k doporučení činí nejvýše čtyři měsíce od data oznámení a 
v žádném případě nesmí být kratší než tři měsíce. Rozhodnutí se přijímá minimální většinou 
dvou třetin hlasů přítomných členů. Doporučení nezačne platit pro žádného člena, pokud budou 
prostou většinou hlasů vzneseny námitky ve stanovené lhůtě. Je rovněž důležité upozornit na 
to, že doporučení začne platit pouze pro členy, kteří proti němu nevznesli námitku. To 
představuje zásadní záruku, jež má zajistit, aby členové nebyli vázáni rozhodnutími, s nimiž 
nesouhlasili.

Další změna vymezila nový mechanismus pro urovnávání sporů prostřednictvím komise 
ICCAT. Podle nových pravidel je řešení sporu před touto komisí dobrovolné, avšak její 
rozhodnutí je pro zúčastněné strany konečné a závazné.

V neposlední řadě navržené změny učinily rozhodování a postupy komise ICCAT 
transparentnějšími, čímž se podpoří úsilí všech zainteresovaných stran, včetně odvětví 
rybolovu. Zástupci tohoto odvětví a nevládních organizací se budou moci i nadále účastnit 
řádných schůzí komise i jednání jejích podřízených orgánů. 

Závěry

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 zavazuje Unii k zajištění toho, aby 
činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury byly dlouhodobě udržitelné a byly řízeny způsobem, 
jenž je v souladu s cíli dosáhnout přínosů v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti 
zaměstnanosti a přispět k dostupnosti dodávek potravin. Kromě toho uvedené nařízení 
vymezuje realizaci cílů a zásad ve vnějších vztazích Unie v oblasti rybolovu. Z těchto důvodů 
zpravodajka považuje změny úmluvy za nezbytné pro zajištění udržitelného řízení biologických 
mořských zdrojů, na něž se vztahuje úmluva ICCAT, jakož i druhů odchycených v souvislosti 
s lovem druhů ICCAT. Smyslem navržených změn úmluvy je rozšířit její působnost tak, aby se 
výslovně vztahovala na žraloky, včetně žraloků a rejnoky, a tím poskytnout komisi ICCAT 
ucelený právní základ pro ochranu těchto druhů. Uvedené změny mají rovněž zásadní význam 
pro posílení efektivity organizací pro řízení rybolovu. Navržený protokol je s těmito cíli plně 
v souladu.


