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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Tarptautinė konvencija 
dėl Atlanto tunų apsaugos, sudarymo Europos Sąjungos vardu
(13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE))

(Pritarimas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (13447/2019),

– atsižvelgdamas į Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama Tarptautinė konvencija dėl 
Atlanto tunų apsaugos (13446/2019),

– atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 43 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v 
papunktį (C9-0187//2019),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 
7 dalį,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją (A9-0089/2020),

1. pritaria Protokolo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams ir Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos 
(ICCAT) vykdomajam sekretoriatui.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji informacija

Tarptautinė Atlanto tunų apsaugos komisija (ICCAT) yra ICCAT konvencija įsteigtas organas, 
kurio tikslas – išsaugoti ir valdyti jo kompetencijai priklausančias žuvų rūšis. Konvencija 
įsigaliojo 1969 m. kovo 21 d. ir suteikė ICCAT įgaliojimus priimti rekomendacijas, kurios 
susitariančiosioms šalims yra privalomos. Sąjunga, kaip ICCAT konvencijos susitariančioji 
šalis, yra ICCAT narė ir turi visas dalyvavimo ir balsavimo teises.

Siekdamos padidinti ICCAT veiksmingumą ir geriau išsaugoti bei valdyti jos kompetencijai 
priklausančias žuvų rūšis, ICCAT narės sutarė, kad reikia iš dalies pakeisti konvenciją. 2013 m. 
gegužės 13 d. Taryba įgaliojo Komisiją Europos Sąjungos vardu derėtis dėl konvencijos 
pakeitimų.

Konvencijos pataisos

Po beveik septynerius metus trukusių derybų ICCAT šalys patvirtino ICCAT konvencijos 
pakeitimų paketą ir taip atnaujino ICCAT konvencijos tekstą. Šiais pakeitimais konvencija 
suderinama su kitų regioninių žvejybos valdymo organizacijų (RŽVO) visame pasaulyje 
nuostatomis. Be kita ko, šie nekantriai laukti pakeitimai iš esmės pagerins ICCAT gebėjimą 
valdyti tikslinę ryklių žvejybą ir modernizuos ICCAT komisijos darbo metodus ir sprendimų 
priėmimo procedūras, siekiant sustiprinti ir modernizuoti organizaciją ir padaryti ją 
veiksmingesnę ir geriau pasirengusią spręsti dabartinius ir būsimus uždavinius. Siūlomi 
pakeitimai visapusiškai atitinka Tarybos suteiktus įgaliojimus ir bendrą žuvininkystės politiką, 
visų pirma jos išorės aspektą. 

Svarbiausias su išteklių valdymu susijęs pokytis yra konvencijos taikymo srities išplėtimas, 
apimant ryklių išsaugojimą ir valdymą. Pavyzdžiui, pagal konvencijos V straipsnį komisijai 
dabar suteikiama atsakomybė už tunų, tunams giminingų žuvų ir plokštėtažiaunių populiacijų 
(vandenynų, pelaginių ir toli migruojančių rūšių, vadinamų ICCAT rūšių) tyrimus.  Ši 
atsakomybė taip pat apima kitų rūšių žuvis, sužvejotas žvejojant ICCAT rūšių žuvis 
konvencijos rajone (jei atsakomybė atitinka kitų RŽVO susitarimus arba žvejybos valdymo 
susitarimus, kai kompetencija sutampa).

Pagrindiniai pakeitimai, priimti 2019 m. lapkričio 18–25 d. Maljorkos Palmoje (Ispanija) 
vykusiame 26-ajame eiliniame ICCAT susitikime, susiję su sprendimų priėmimo proceso 
vidaus procedūrų techniniais pakeitimais.

Jie visų pirma susiję su įsigaliojimo nuostatomis, prieštaravimo dėl ICCAT rekomendacijų 
procedūra, balsavimo taisyklėmis ir kvorumu ICCAT komisijoje – nustatyti paprastos 
daugumos reikalavimai tais atvejais, kai neįmanoma pasiekti bendro sutarimo. 

Pagal naująsias taisykles, jei nepavyksta pasiekti bendro sutarimo, sprendimus priima dviejų 
trečdalių dalyvaujančių komisijos narių dauguma. Tai turėtų suteikti daugiau lankstumo 
sprendimų priėmimo procesui ir padėti išvengti rekomendacijų dėl svarbių klausimų, 
pavyzdžiui, išteklių valdymo ir kontrolės, stebėsenos ir priežiūros veiklos, blokavimo. Be to, 
siūloma nuo šešių iki keturių mėnesių (po pranešimo ICCAT narėms dienos) sutrumpinti 



RR\1203848LT.docx 7/9 PE644.777v02-00

LT

ICCAT rekomendacijų įsigaliojimo laikotarpį, taip siekiant užtikrinti spartesnį ICCAT priimtų 
sprendimų įgyvendinimą. Tai ypač svarbu tais atvejais, kai reikia imtis skubių veiksmų.

Visgi nuspręsta, kad jokiomis aplinkybėmis rekomendacija neįsigalios greičiau nei per tris 
mėnesius. Be to, komisija paaiškino prieštaravimo dėl ICCAT priimtų rekomendacijų 
procedūrą. Šiuo klausimu svarbu pabrėžti, kad bet kuriuo atveju dėl tokių prieštaravimų 
nebebus atidedamas rekomendacijos įsigaliojimas visoms narėms, kaip yra šiuo metu.

Iš tiesų, laikotarpis, per kurį galima pareikšti prieštaravimą dėl rekomendacijos, yra ne ilgesnis 
kaip keturi mėnesiai nuo pranešimo dienos ir jokiu būdu ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai. 
Sprendimai priimami ne mažiau kaip dviejų trečdalių dalyvaujančių narių balsų dauguma. 
Rekomendacija neįsigalios nė vienai narei, jei per nustatytą laikotarpį paprasta narių balsų 
dauguma bus pateikta prieštaravimų. Taip pat svarbu pabrėžti, kad bet kuriuo atveju 
rekomendacija įsigalios tik toms narėms, kurios jai neprieštaravo. Tai pagrindinė garantija 
siekiant užtikrinti, kad narės nebūtų saistomos sprendimų, kuriems jos nepritaria.

Kitu pakeitimu nustatytas naujas ginčų sprendimo ICCAT mechanizmas. Pagal naująsias 
taisykles ginčų sprendimo procedūra ICCAT yra savanoriška, tačiau arbitražinio teismo 
priimtas sprendimas yra galutinis ir privalomas su ginču susijusioms šalims.

Ne mažiau svarbu ir tai, kad dėl siūlomų pakeitimų ICCAT sprendimų priėmimo ir procedūros 
tapo skaidresnės ir kad jie padės visiems suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant žvejybos 
sektorių, dirbti. Žvejybos sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų atstovai galės toliau 
dalyvauti eiliniuose ICCAT susitikimuose ir jos pagalbinių organų posėdžiuose. 

Išvados

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 Sąjunga įgaliojama užtikrinti, 
kad žvejybos ir akvakultūros veikla ilguoju laikotarpiu būtų darni ir būtų valdoma tokiu būdu, 
kuris dera su tikslais užtikrinti ekonominę, socialinę ir užimtumo naudą ir padėti užtikrinti 
maisto tiekimą. Be to, šiame reglamente nustatoma, kaip tie tikslai ir principai taikomi Sąjungai 
palaikant išorės santykius žuvininkystės srityje. Dėl šių priežasčių pranešėja mano, kad 
konvencijos pakeitimai yra būtini siekiant užtikrinti darnų ICCAT valdomų jūrų biologinių 
išteklių, taip pat rūšių, sugaunamų vykdant ICCAT rūšių žuvų žvejybos veiklą, valdymą. 
Siūlomų konvencijos pakeitimų pagrindimas – siekis išplėsti jos taikymo sritį aiškiai įtraukiant 
ryklius ir rajas ir taip suteikiant ICCAT visapusišką teisinį pagrindą jų apsaugai. Šie pakeitimai 
taip pat labai svarbūs siekiant padidinti RŽVO veiksmingumą. Siūlomas protokolas visiškai 
atitinka šiuos tikslus.
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ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Tarptautinė konvencija dėl Atlanto 
tunų apsaugos
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