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OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM 
 

Sporazum o ustanovitvi Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) je Konferenca 
FAO v skladu z določbami člena XIV ustanovne listine FAO odobrila leta 1949, veljati pa je 
začel leta 1952. Spremembe tega sporazuma so bile odobrene v letih 1963, 1976 in 1997. 
Evropska skupnost je h GFCM pristopila 16. junija 1998 z Sklepom (ES) št. 98/4161. 
Pogodbenice tega sporazuma so tudi sredozemske in črnomorske države članice EU. 

GFCM je takoimenovana regionalna organizacija za upravljanje ribištva, katere namen je 
spodbujanje razvoja, ohranitve, smotrnega upravljanja in najboljšega izkoriščanja živih 
morskih virov ter trajnostnega razvoja akvakulture v Sredozemskem in Črnem morju. 

Postopek spremembe Sporazuma GFCM se je začel leta 2013 po pregledu uspešnosti, ki se je 
zaključil leta 2011 s sklepno ugotovitvijo, da je Sporazum treba spremeniti tako, da se jasneje 
opredelijo cilji in naloge GFCM ter poveča njena učinkovitost.  

O spremenjenem sporazumu so se pogajale pogodbenice GFCM. V razpravi je sodelovala tudi 
pravna služba FAO. Svet je Komisijo pooblastil, da se je v imenu Unije pogajala zvezi z 
zadevami, ki so v pristojnosti Unije. Države članice in Komisija so pogajanja izvedle glede na 
svoja področja pristojnosti v skladu s pooblastilom. V celotnem pogajalskem procesu so se 
redno in natančno usklajevale.  

Pogodbenice GFCM so „spremenjeni Sporazum o ustanovitvi Generalne komisije za ribištvo 
v Sredozemlju“ odobrile na 38. letnem zasedanju GFCM, ki je potekalo 
med 19. in 24. majem 2014.  

Spremenjeni sporazum ima v primerjavi s sedanjim spremenjeni strukturo in vsebino, da bi ga 
uskladili s sodobnimi instrumenti regionalnih organizacij za upravljanje ribištva. Med 
glavnimi uvedenimi spremembami so: 

– jasnejša razlaga namena in temeljnih načel Sporazuma GFCM. Novi sporazum 
določa jasen splošni cilj, to je biološka, družbena, gospodarska in okoljska trajnost 
živih morskih virov. Uvaja tudi opredelitve pojmov, ki so potrebne za pravilno 
razlago Sporazuma, bolje opredeljene naloge GFCM, ki vključujejo spodbujanje 
skupnega upravljanja ribištva z večletnimi načrti upravljanja, vzpostavitvijo zaprtih 
območij za ribolov ter zbiranjem in razširjanjem podatkov. V zvezi s tem novi 
sporazum vključuje ključne elemente skupne ribiške politike glede cilja največjega 
trajnostnega donosa, ekosistemskega in previdnostnega pristopa, zmanjšanja 
zavržkov ter boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenem 
ribolovu;  

– določbe za uvedbo ukrepov/kazni za obravnavanje kršitev s strani članic/nečlanic; 

– vzpostavitev natančno opredeljenega mehanizma za reševanje sporov med 
pogodbenicami.  

Spremenjeni sporazum je v skladu z glavnimi cilji skupne ribiške politike.  

S predlogom se namerava skleniti spremenjeni sporazum GFCM v imenu Evropske unije. 

Besedilo spremenjenega sporazuma, ki je priloženo predlogu sklepa Sveta, bo končno pravno 
pregledal FAO; pregled bi moral biti končan oktobra 2014. Besedilo bo zato morda 
spremenjeno, vendar pa ni pričakovati vsebinskih sprememb. Da bi se izognili nepotrebnim 
zamudam pri sklenitvi spremenjenega sporazuma, Komisija posreduje sedanji predlog. 

                                                 
1 UL L 190, 4.7.1998, str. 34–35. 
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Komisija bo zagotovila, da bo besedilo, potrjeno s strani FAO, Svetu predloženo pred 
začetkom razprav v delovni skupini Sveta.  

Svet je pozvan, naj ta predlog sprejme čim prej po soglasju Evropskega parlamenta. 
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Predlog 

SKLEP SVETA 

o sklenitvi, v imenu Evropske unije, spremenjenega Sporazuma o ustanovitvi Generalne 
Komisije za ribištvo v Sredozemlju 

SVET EVROPSKE UNIJE JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) v povezavi s 
členom 218(6)(a) Pogodbe, 

ob upoštevanju predloga Komisije2, 

ob upoštevanju soglasja Evropskega parlamenta3, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Sporazum o ustanovitvi Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) je bil 
oblikovan in odobren na 5. zasedanju Konference FAO leta 1949 in je začel 
veljati 20. februarja 1952.   

(2) Evropska skupnost je postala pogodbenica GFCM s sprejetjem Sklepa Sveta 
(98/416/ES) z dne 16. junija 1998 o pristopu Evropske skupnosti h Generalni komisiji 
za ribištvo v Sredozemlju4. 

(3) Na podlagi tretjega odstavka člena 1 Pogodbe o Evropski uniji je Evropska unija 
nadomestila in nasledila Evropsko skupnost.  

(4) Dne 15. novembra 2013 je Svet Komisijo pooblastil, da se v imenu Unije pogaja o 
spremembah Sporazuma GFCM v zvezi z zadevami, ki so v pristojnosti Unije. 

(5) Države članice in Komisija so pogajanja izvedle glede na svoja področja pristojnosti v 
skladu s pooblastilom in v tesnem medsebojnem sodelovanju. 

(6) Pogajanja so se uspešno zaključila na zasedanju GFCM od 19. do 24. maja 2014, na 
katerem je bilo besedilo spremenjenega sporazuma soglasno sprejeto.  

(7) Namen te spremembe je posodobiti GFCM in okrepiti njeno vlogo pri ohranjanju 
ribolovnih virov na področju njene pristojnosti.  

(8) Cilji, splošna načela in naloge GFCM so bili spremenjeni in razširjeni, da bi se 
zagotovila dolgoročno ohranjanje ter trajnostna uporaba živih morskih virov in 
njihovega okolja.  

(9) Spremenjeni sporazum je v skladu z načeli skupne ribiške politike Unije, zato je v 
njenem interesu, da ga odobri,  

                                                 
2 UL C , , str. . 
3 UL C , , str. . 
4 UL L 190, 4.7.1998, str. 34–35. 
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SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:  

Člen 1 
Spremenjeni Sporazum o ustanovitvi Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju, kot je 
določen v Prilogi, se sklene. 

Člen 2 
Predsednik Sveta imenuje osebo, ki je pooblaščena, da v imenu Evropske unije FAO uradno 
obvesti o njenem sprejetju spremenjenega sporazuma.  

Člen 3 
Ta sklep začne veljati 20 dni po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije. Objavi se v 
Uradnem listu Evropske unije. 

Datum začetka veljavnosti spremenjenega Sporazuma o ustanovitvi Generalne komisije za 
ribištvo v Sredozemlju se objavi v Uradnem listu Evropske unije.  

V Bruslju, 

 Za Svet 
 Predsednik 


