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v imenu Odbora za ribištvo 

 

Poročilo A8-0173/2017 

Gabriel Mato 

Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju konvencije 

Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) 

COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD) 

Osnutek zakonodajne resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 1a. odobri izjavo Evropskega parlamenta 

priloženo tej resoluciji; 

Or. en 

V vednost sledi besedilo izjave: 

IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA 

 

Evropski parlament izraža globoko zaskrbljenost zaradi dejstva, da je Komisija šele v letu 

2017 podala predlog za izvajanje priporočil Mednarodne komisije za ohranitev tunov v 

Atlantiku (ICCAT) iz leta 2008. To pomeni, da Unija skoraj deset let ni izpolnjevala svojih 

mednarodnih obveznosti. 

Poleg dejstva, da se to lahko izpodbija na Sodišču Evropske unije in škodi ugledu Unije kot 

vodilni sili na področju trajnosti na mednarodnih forumih, obstaja še eno vprašanje, ki 

povzroča pravno negotovost za izvajalce in upravičuje kritike deležnikov: institucije 

nameravajo sprejeti priporočila ICCAT, ki so zastarela – zlasti tisto o sredozemski mečarici, 

eni najbolj prepoznavnih vrst, za katero je komisija ICCAT lani sprejela večletni načrt 

obnovitve. 

To bi bilo paradoksalno, saj bi Unija s to uredbo sprejela ukrepe glede mečarice, ki jih je v 

tem času nadomestil nov načrt obnovitve, ki za izvajalce dejavnosti velja že od aprila 2017. 

To je s pravnega in, kar je najpomembneje, političnega vidika nesprejemljivo. 

Položaj je še toliko bolj nedopusten, saj Komisija po skoraj šestih mesecih od takrat, ko je 

komisija ICCAT sprejela priporočilo št. 16/05, še ni sprejela predloga za prenos tega 

priporočila, čeprav je splošno znano, da je stanje staležev kritično in da načrt obnovitve v 

vsakem primeru za izvajalce dejavnosti že velja. Opozoriti je treba, da ta prenos ni zapleten, 

saj so določbe že sprejete, v besedilu pa so potrebne le manjše prilagoditve. 
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Evropski parlament poziva Komisijo, naj vse morebitne prihodnje predloge za prenos 

priporočil, ki jih sprejmejo regionalne organizacije za upravljanje ribištva, posreduje v največ 

šestih mesecih od datuma njihovega sprejetja. 

Vsebina načrta obnovitve: 

Evropski parlament pozdravlja priporočilo ICCAT št. 16/05 o pripravi večletnega načrta za 

obnovo staleža sredozemske mečarice. 

Evropski parlament priznava družbeno-gospodarsko razsežnost malega ribolova v 

Sredozemlju in dejstvo, da sta pri upravljanju tovrstnega ribolova potrebna postopni pristop in 

prilagodljivost.  

Poudarja, da bo načrt obnovitve uspešen, če si bodo tudi sosednje tretje države močno 

prizadevale za učinkovito upravljanje te vrste. 

Nazadnje poudarja tudi, da morajo biti kvote pravično razdeljene med izvajalci dejavnosti, pri 

čemer je treba upoštevati proizvodne vrednosti in prihodke. Kvote, ki so nezakonito ulovljene 

z visečimi mrežami, ne bi smele biti upoštevane pri izračunu preteklega ulova in pravic. 

 

 


