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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Atlantin tonnikalojen suojelusta tehdyn 
kansainvälisen yleissopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä 
Euroopan unionin puolesta
(13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (13447/2019),

– ottaa huomioon Atlantin tonnikalojen suojelusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen 
muuttamista koskevan pöytäkirjan (13446/2019),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
43 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan 
mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0187/2019),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen (A9-0089/2020),

1. antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen 
suojelukomission (ICCAT) toimeenpanevalle sihteeristölle.



PE644.777v02-00 6/9 RR\1203848FI.docx

FI

PERUSTELUT

Taustaa

Kansainvälinen Atlantin tonnikalojen suojelukomissio (ICCAT) on ICCAT-yleissopimuksella 
perustettu elin sen vastuualueeseen kuuluvien lajien säilyttämistä ja hoitoa varten. 
Yleissopimus tuli voimaan 21. maaliskuuta 1969, ja sillä annettiin ICCATille valta antaa 
suosituksia, jotka sitovat sopimuspuolia. ICCAT-yleissopimuksen sopimuspuolena unioni on 
ICCATin jäsen, ja sillä on oikeus täysimittaiseen osallistumiseen ja täydet äänestysoikeudet.

Jotta voitaisiin parantaa ICCATin tehokkuutta ja vahvistaa sen toimivaltaan kuuluvien lajien 
suojelua ja hoitoa, ICCATin jäsenet ovat sopineet, että yleissopimusta on tarpeen muuttaa. 
Neuvosto valtuutti 13. toukokuuta 2013 komission neuvottelemaan yleissopimuksen 
muutoksista Euroopan unionin puolesta.

Yleissopimuksen muutokset

Lähes seitsemän vuotta kestäneiden neuvottelujen jälkeen ICCAT-osapuolet hyväksyivät 
ICCAT-yleissopimuksen muutospaketin, jolla nykyaikaistetaan ICCAT-yleissopimuksen 
tekstiä. Näillä muutoksilla yleissopimus saatetaan yhdenmukaiseksi niiden sopimusten 
kanssa, joita on tehty muiden alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen kanssa eri puolilla 
maailmaa. Nämä innokkaasti odotetut muutokset muun muassa parantavat merkittävästi 
ICCATin kykyä hallinnoida kohdennettua hainkalastusta ja nykyaikaistavat ICCATin 
komission työmenetelmiä ja päätöksentekomenettelyjä järjestön vahvistamiseksi ja 
nykyaikaistamiseksi sekä sen toiminnan tehostamiseksi ja sen valmistelemiseksi vastaamaan 
nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Ehdotetut muutokset noudattavat täysin neuvostolta saatua 
toimeksiantoa ja ovat yhteisen kalastuspolitiikan ja erityisesti sen ulkoisen ulottuvuuden 
mukaisia.

Tärkein kalakantojen hoitoa koskeva muutos on yleissopimuksen soveltamisalan 
laajentaminen haikannan säilyttämisen ja hoidon osalta. Esimerkiksi yleissopimuksen 
V artiklassa komissiolle annetaan nyt vastuu tutkimuksista, jotka koskevat tonnikalakantoja, 
tonnikalojen lähilajien kantoja ja leveäsuisten rustokalojen kantoja (valtamerilajit, pelagiset 
lajit ja laajalti vaeltavat lajit; ”ICCAT-lajit”). Nämä velvollisuudet koskevat myös muita 
lajeja, jotka on pyydetty kalastettaessa ICCAT-lajeja yleissopimusalueella (kunhan ne ovat 
muiden alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen sopimusten tai kalastuksenhoitojärjestelyjen 
mukaisia, jos toimivalta on päällekkäistä).

Tärkeimmät muutokset, jotka hyväksyttiin Palma de Mallorcassa Espanjassa 18.–
25. marraskuuta 2019 pidetyssä ICCATin 26. sääntömääräisessä kokouksessa, koskivat 
päätöksentekoprosessin sisäisten menettelyjen teknisiä mukautuksia.

Tämä koskee erityisesti voimaantuloa koskevia säännöksiä, ICCATin suosituksiin liittyvää 
vastalausemenettelyä sekä ICCATin komission äänestyssääntöjä ja päätösvaltaisuutta, mikä 
tarkoittaa yksinkertaista enemmistöä koskevia vaatimuksia tilanteissa, joissa yksimielisyyteen 
ei päästä.
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Jos yksimielisyyteen ei päästä, uusien sääntöjen mukaisesti päätökset tekee läsnä olevien 
komission jäsenten kahden kolmasosan enemmistö. Tämän pitäisi lisätä 
päätöksentekoprosessin joustavuutta ja auttaa välttymään sellaisten suositusten antamisen 
estämiseltä, jotka koskevat tärkeitä kysymyksiä, kuten resurssien hallintaa ja valvontaa, 
seurantaa ja tarkkailua. Lisäksi ehdotuksella, joka koskee ICCATin suositusten 
voimaantuloajan lyhentämistä kuudesta neljään kuukauteen (ilmoituksen antamisesta 
ICCATin jäsenille), on tarkoitus varmistaa ICCATin tekemien päätösten nopeampi 
täytäntöönpano. Tämä on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa tarvitaan kiireellisiä toimia.

Päätettiin kuitenkin, että suositus ei voisi missään tapauksessa tulla voimaan alle kolmessa 
kuukaudessa. Lisäksi komissio selvensi hyväksymiään suosituksia koskevaa 
vastalausemenettelyä. Tämän kysymyksen osalta on tärkeää korostaa, että joka tapauksessa 
nämä vastalauseet eivät enää viivästytä suosituksen voimaantuloa kaikkien jäsenten osalta, 
kuten tällä hetkellä tapahtuu.

Suositusta koskevan vastalauseen esittämiselle asetettu määräaika on enintään neljä kuukautta 
ilmoituspäivästä ja vähintään kolme kuukautta. Päätökset tehdään läsnä olevien jäsenten 
kahden kolmasosan enemmistöllä. Suositus ei tule voimaan minkään jäsenen osalta, jos 
jäsenten yksinkertainen enemmistö on esittänyt vastalauseita asetetussa määräajassa. On myös 
tärkeää korostaa, että suositus tulee joka tapauksessa voimaan vain niiden jäsenten osalta, 
jotka eivät vastustaneet sitä. Tämä on perustavanlaatuinen tae, jolla varmistetaan, että 
päätökset, joille jäsenet eivät anna hyväksyntäänsä, eivät sido niitä.

Toisessa muutoksessa esitettiin uutta riitojenratkaisumekanismia ICCATin kautta. Uusien 
sääntöjen mukaan riitojenratkaisujärjestelmän käyttö ICCATin kautta on vapaaehtoista, mutta 
välitysoikeuden tekemä päätös on lopullinen ja osapuolia sitova.

Lisäksi ehdotetuilla muutoksilla ICCATin päätöksenteosta ja menettelyistä tehtiin 
avoimempia, mikä tukee kaikkien sidosryhmien, myös kalastusalan, työtä. Kalastusalan ja 
valtiosta riippumattomien järjestöjen edustajat voivat edelleen osallistua ICCATin 
sääntömääräisiin kokouksiin ja sen avustavien elinten kokouksiin.

Päätelmät

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 unionin edellytetään 
varmistavan, että kalastus- ja vesiviljelytoimet ovat kestäviä pitkällä aikavälillä ja että niitä 
hoidetaan tavalla, joka on sopusoinnussa taloudellisten, sosiaalisten ja työllisyyteen liittyvien 
etujen saavuttamista ja elintarvikkeiden saatavuuden parantamista koskevien tavoitteiden 
kanssa. Lisäksi tässä asetuksessa edellytetään näiden tavoitteiden ja periaatteiden soveltamista 
unionin ulkoisissa kalastussuhteissa. Näistä syistä esittelijä katsoo, että yleissopimuksen 
muutokset ovat tarpeen ICCATin hallinnoimien meren elollisten luonnonvarojen sekä 
ICCATin lajeihin kohdennetun kalastustoiminnan yhteydessä pyydettyjen lajien kestävän 
hoidon varmistamiseksi. Yleissopimukseen ehdotettujen muutosten tarkoituksena on laajentaa 
yleissopimuksen soveltamisalaa sisällyttämällä siihen nimenomaisesti hait ja rauskut ja siten 
antaa ICCATille kattava oikeusperusta niiden suojelemiseksi. Nämä muutokset ovat 
olennaisen tärkeitä myös alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen tehokkuuden 
parantamiseksi. Edellä esitetty pöytäkirja on täysin näiden tavoitteiden mukainen.
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