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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu 
protokolu, ar ko groza Starptautisko Konvenciju par Atlantijas tunzivju saglabāšanu
(13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (13447/2019),

– ņemot vērā protokolu, ar ko groza Starptautisko Konvenciju par Atlantijas tunzivju 
saglabāšanu (13446/2019),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 43. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta 
v) punktu (C9-0187/2019),

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ieteikumu (A9-0089/2020),

1. sniedz piekrišanu protokola slēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Starptautiskās Atlantijas tunzivju 
saglabāšanas komisijas (ICCAT) izpildsekretariātam.
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PASKAIDROJUMS

Vispārīga informācija

Starptautiskā Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisija (ICCAT) ir struktūra, kas izveidota ar 
ICCAT konvenciju un kas paredzēta tās kompetencē ietilpstošo sugu saglabāšanai un 
pārvaldībai. Konvencija stājās spēkā 1969. gada 21. martā un piešķīra ICCAT ir pilnvaras 
pieņemt ieteikumus, kas ir saistoši līgumslēdzējām pusēm. Savienība kā ICCAT konvencijas 
līgumslēdzēja puse ir ICCAT locekle, un tai komisijā ir pilnas līdzdalības tiesības un 
balsstiesības.

Lai uzlabotu konvencijas efektivitāti un stiprinātu to sugu saglabāšanu un pārvaldību, kuras 
ietilpst tās jurisdikcijā, ICCAT locekļi ir vienojušies par to, ka konvencija ir jāgroza. Padome 
2013. gada 13. maijā pilnvaroja Komisiju Eiropas Savienības vārdā risināt sarunas par 
konvencijas grozījumiem.

Konvencijas grozījumi

Pēc gandrīz septiņus gadus ilgušām sarunām ICCAT puses apstiprināja ICCAT konvencijas 
grozījumu kopumu, tādējādi modernizējot ICCAT konvencijas tekstu. Šie grozījumi saskaņo 
konvenciju ar citu reģionālo zvejniecības pārvaldības organizāciju (RZPO) konvencijām visā 
pasaulē. Šie ar nepacietību sagaidāmie grozījumi cita starpā būtiski uzlabos ICCAT spēju 
pārvaldīt haizivju specializēto zveju un modernizēs ICCAT komisijas darba metodes un 
lēmumu pieņemšanas procedūras, lai stiprinātu un modernizētu organizāciju un padarītu to 
efektīvāku un gatavāku pašreizējo un turpmāko problēmu risināšanai. Ierosinātajos grozījumos 
ir pilnībā ievērotas no Padomes saņemtās pilnvaras un tie atbilst kopējai zivsaimniecības 
politikai, jo īpaši tās ārējai dimensijai. 

Vissvarīgākās izmaiņas, kas skar krājumu pārvaldību, ir konvencijas darbības jomas 
paplašināšana attiecībā uz haizivju saglabāšanu un pārvaldību. Piemēram, konvencijas V pants 
tagad uztic Komisijai veikt pētījumus par tunzivju, tunzivjveidīgo un plātņžaunzivju 
populācijām (okeāniskās, pelaģiskās un tālu migrējošās sugas; “ICCAT sugas”). Šie pienākumi 
attiecas arī uz citām sugām, kas konvencijas apgabalā tiek nozvejotas ICCAT sugu zvejā (ar 
nosacījumu, ka tās atbilst citu RZPO nolīgumiem vai zvejniecības pārvaldības pasākumiem, ja 
kompetences pārklājas).

Galvenie grozījumi, kas pieņemti 26. ICCAT kārtējā sanāksmē, kura notika Palmā de Maljorkā, 
Spānijā 2019. gada 18.–25. novembrī, attiecās uz lēmumu pieņemšanas procesa iekšējo 
procedūru tehniskiem pielāgojumiem.

Tas jo īpaši attiecas uz noteikumiem, kas stājas spēkā, iebildumu procedūru attiecībā uz ICCAT 
ieteikumiem un balsošanas noteikumiem un kvorumu ICCAT komisijā, proti, vienkārša balsu 
vairākuma prasībām situācijās, kad nav iespējams panākt vienprātību. 

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, ja vienprātību nevar panākt, lēmumus pieņem ar divu 
trešdaļu klātesošo komisijas locekļu vairākumu. Tam būtu jānodrošina lielāka elastība lēmumu 
pieņemšanas procesā un tas, ka netiek bloķēti ieteikumi tādos svarīgos jautājumos kā resursu 
pārvaldība un kontroles, pārraudzības un uzraudzības darbības. Turklāt ierosinātais 
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samazinājums no sešiem līdz četriem mēnešiem (pēc paziņošanas ICCAT locekļiem) ICCAT 
ieteikumu spēkā stāšanās laikā ir paredzēts, lai nodrošinātu ātrāku ICCAT pieņemto lēmumu 
īstenošanu. Tas ir īpaši svarīgi situācijās, kad ir nepieciešama steidzama rīcība.

Tomēr tika nolemts, ka ieteikums nekādā gadījumā nevarēs stāties spēkā agrāk kā pēc trim 
mēnešiem. Turklāt ICCAT  komisija precizēja iebildumu procedūras izmantojumu attiecībā uz 
tās pieņemtajiem ieteikumiem. Saistībā ar jautājumu ir svarīgi uzsvērt, ka jebkurā gadījumā šie 
iebildumi vairs nenovilcinās ieteikuma stāšanos spēkā attiecībā uz visiem locekļiem, kā tas ir 
pašlaik.

Patiešām, termiņš iebildumu iesniegšanai pret ieteikumu ir ne vairāk kā četri mēneši pēc 
paziņojuma datuma un nekad nav īsāks par trim mēnešiem. Lēmumus pieņem ar vismaz divu 
trešdaļu klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ieteikums nav saistošs nevienam loceklim, ja 
locekļu vienkāršs vairākums noteiktajā termiņā ir paudis iebildumus. Ir svarīgi arī uzsvērt, ka 
jebkurā gadījumā ieteikums stāsies spēkā tikai attiecībā uz tiem locekļiem, kas pret to neiebilda. 
Tā ir būtiska garantija, lai nodrošinātu, ka locekļiem nav saistoši lēmumi, kuriem viņi nepiekrīt.

Citā grozījumā bija izklāstīts jauns mehānisms strīdu izšķiršanai ICCAT. Saskaņā ar jaunajiem 
noteikumiem strīdu izšķiršanas sistēma ICCAT ir brīvprātīga, bet šķīrējtiesas pieņemtais 
lēmums ir galīgs un saistošs iesaistītajām pusēm.

Visbeidzot, ierosinātie grozījumi padarīja ICCAT lēmumu pieņemšanu un procedūras 
pārredzamākas, tādējādi atvieglojot visu ieinteresēto personu, tostarp zvejniecības nozares, 
darbu. Zvejniecības nozares un nevalstisko organizāciju pārstāvji varēs turpināt piedalīties 
ICCAT kārtējās sanāksmēs un tās palīgstruktūru sanāksmēs. 

Secinājumi

Kā paredz Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1380/2013, Savienībai ir 
jānodrošina, ka zvejas un akvakultūras darbības ilgtermiņā ir ilgtspējīgas un tiek pārvaldītas 
atbilstīgi mērķim nodrošināt ieguvumus ekonomiskajā, sociālajā un nodarbinātības jomā un 
veicināt pārtikas krājumu pieejamību. Turklāt šī regula nosaka minēto mērķu un principu 
piemērošanu Savienības ārējās attiecībās zivsaimniecības jomā. Šo iemeslu dēļ referente 
uzskata, ka konvencijas grozījumi ir vajadzīgi, lai nodrošinātu ICCAT pārvaldīto jūras 
bioloģisko resursu ilgtspējīgu pārvaldību, kā arī ICCAT sugu zvejā nozvejoto sugu ilgtspējīgu 
pārvaldību.

 Patiešām ierosināto konvencijas grozījumu loģiskais pamatojums ir paplašināt tās darbības 
jomu, skaidri iekļaujot tajā haizivis un rajas un tādējādi nodrošinot ICCAT visaptverošu 
juridisko pamatu to aizsardzībai. Šie grozījumi ir īpaši būtiski arī RZPO efektivitātes 
uzlabošanai. Iepriekš minētais protokols pilnībā atbilst šiem mērķiem.
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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Protokols, ar ko groza Starptautisko Konvenciju par Atlantijas tunzivju 
saglabāšanu

Atsauces 13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE)

Apspriešanās/piekrišanas pieprasījuma 
datums

25.11.2019

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH
28.11.2019

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI
28.11.2019

Atzinumu nesniedza
       Lēmuma datums

ENVI
25.11.2019

Referenti
       Iecelšanas datums

Rosanna Conte
18.11.2019

Izskatīšana komitejā 12.11.2019 3.12.2019 21.1.2020 19.2.2020

Pieņemšanas datums 23.4.2020

Galīgais balsojums +:
–:
0:

28
0
0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun 
Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, 
Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco 
Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre 
Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Bert-Jan 
Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Ivo Hristov, Petros Kokkalis, Elżbieta Rafalska, Annalisa Tardino

Iesniegšanas datums 27.4.2020



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

LV

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA
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