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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii 
Europene, a protocolului de modificare a Convenției internaționale pentru conservarea 
tonului de Atlantic
(13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (13447/2019),

– având în vedere Protocolul de modificare a Convenției internaționale pentru 
conservarea tonului de Atlantic (13446/2019),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu 
articolul 43 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0187/2019),

– având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din 
Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit (A9‑0089/2020),

1. aprobă încheierea protocolului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și secretariatului 
executiv al Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic 
(ICCAT).
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EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) este 
organismul instituit prin Convenția ICCAT pentru conservarea și gestionarea speciilor care 
intră în domeniul său de competență. Convenția a intrat în vigoare la 21 martie 1969 și a acordat 
ICCAT autoritatea de a adopta recomandări care sunt obligatorii pentru părțile contractante. În 
calitate de parte contractantă la Convenția ICCAT, Uniunea este membru al ICCAT, în care are 
drepturi depline de participare și de vot.

Pentru a îmbunătăți eficacitatea acesteia și pentru a consolida conservarea și gestionarea 
speciilor care intră în jurisdicția sa, membrii ICCAT au convenit asupra necesității de a 
modifica convenția. La 13 mai 2013, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze, în numele 
Uniunii Europene, modificările aduse convenției.

Modificarea convenției

După aproape șapte ani de negocieri, părțile ICCAT au aprobat pachetul de amendamente la 
Convenția ICCAT, modernizând astfel textul Convenției ICCAT. Aceste amendamente aliniază 
convenția la cele ale altor organizații regionale de gestionare a pescuitului (ORGP) din întreaga 
lume. Printre altele, aceste modificări anticipate cu nerăbdare vor îmbunătăți în mod substanțial 
capacitatea ICCAT de a gestiona activitățile de pescuit care vizează rechini și vor moderniza 
metodele de lucru și procedurile decizionale ale Comisiei ICCAT, pentru a consolida și a 
moderniza organizația și pentru a o face mai eficace și mai pregătită să facă față provocărilor 
actuale și viitoare. Modificările propuse respectă pe deplin mandatul primit de la Consiliu și 
sunt în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului, în special cu dimensiunea sa 
externă. 

Cea mai importantă schimbare în ceea ce privește gestionarea stocurilor este extinderea 
domeniului de aplicare al convenției la conservarea și gestionarea stocurilor de rechini. De 
exemplu, articolul V din convenție acordă în prezent Comisiei responsabilitatea pentru studiile 
privind tonul, speciile înrudite și populațiile de elasmobranhii (oceanice, pelagice și specii mari 
migratoare, „specii ICCAT”). Aceste responsabilități se extind, de asemenea, la alte specii 
capturate în timp ce se pescuiesc specii ICCAT în zona acoperită de convenție (cu condiția ca 
acestea să fie în conformitate cu acordurile altor ORGP sau cu acordurile de gestionare a 
pescuitului în cazul în care competențele se suprapun).

Principalele modificări, adoptate cu ocazia celei de a 26-a reuniuni ordinare a ICCAT, care a 
avut loc la Palma de Mallorca, Spania, în perioada 18-25 noiembrie 2019, au vizat ajustări 
tehnice ale procedurilor interne în cadrul procesului decizional.

Acestea se referă, în special, la dispozițiile de intrare în vigoare, la procedura de opoziție pentru 
recomandările ICCAT și la normele de votare și la cvorumul din cadrul Comisiei ICCAT, ceea 
ce înseamnă cerințe privind majoritatea simplă în situațiile în care nu se poate ajunge la un 
consens. 

În conformitate cu noile norme, în cazul în care nu se poate ajunge la un consens, deciziile sunt 
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luate cu o majoritate de două treimi din membrii prezenți ai Comisiei. Acest lucru ar trebui să 
confere mai multă flexibilitate procesului decizional și să evite blocarea recomandărilor cu 
privire la chestiuni importante, cum ar fi gestionarea resurselor și activitățile de control, 
monitorizare și supraveghere. În plus, reducerea propusă de la șase la patru luni (după 
notificarea membrilor ICCAT) în perioada de intrare în vigoare a recomandărilor ICCAT este 
menită să asigure o punere în aplicare mai rapidă a deciziilor luate de ICCAT. Acest lucru este 
deosebit de important în situațiile în care sunt necesare acțiuni urgente.

Totuși, s-a decis că o recomandare nu produce niciodată efecte într-un termen mai scurt de trei 
luni. În plus, Comisia a clarificat utilizarea procedurii de opoziție pentru recomandările adoptate 
de Comisie. În ceea ce privește această chestiune, este important să se sublinieze că, în orice 
caz, efectul acestor obiecții nu va mai fi de a amâna intrarea în vigoare a recomandării pentru 
toți membrii, așa cum se întâmplă în prezent.

Într-adevăr, termenul stabilit pentru formularea unei obiecții la o recomandare este de 
maximum patru luni de la data notificării și nu mai mic de 3 luni. Deciziile se iau cu o majoritate 
de minimum două treimi din membrii prezenți. O recomandare nu intră în vigoare pentru niciun 
membru dacă o majoritate simplă a membrilor a ridicat obiecții în termenul stabilit. Este, de 
asemenea, important să se sublinieze că, în orice caz, o recomandare intră în vigoare numai 
pentru acei membri care nu au formulat nicio obiecție împotriva sa. Aceasta este o garanție 
fundamentală pentru a asigura că membrii nu sunt obligați să respecte deciziile cu care nu sunt 
de acord.

O altă modificare a evidențiat un nou mecanism de soluționare a litigiilor prin intermediul 
ICCAT. Conform noilor norme, recurgerea la un sistem de soluționare a litigiilor prin 
intermediul ICCAT se face voluntar, dar decizia luată de instanța de arbitraj este definitivă și 
obligatorie pentru părțile implicate.

Nu în ultimul rând, modificările propuse au făcut ca procesul decizional și procedurile ICCAT 
să fie mai transparente, iar acest lucru va sprijini activitatea tuturor părților interesate, inclusiv 
a sectorului pescuitului. Reprezentanții sectorului pescuitului și ai organizațiilor 
neguvernamentale vor putea continua să participe la reuniunile periodice ale ICCAT și la 
reuniunile organismelor sale subsidiare. 

Concluzii

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prevede că 
Uniunea garantează faptul că activitățile de pescuit și acvacultură sunt sustenabile pe termen 
lung și sunt gestionate de o manieră consecventă cu obiectivele de a realiza beneficii 
economice, sociale și de ocupare a forței de muncă și de a contribui la disponibilitatea 
aprovizionării cu alimente. În plus, acest regulament prevede aplicarea acestor obiective și 
principii de către Uniune în cadrul relațiilor sale externe din domeniul pescuitului. Din aceste 
motive, raportoarea consideră că modificările convenției sunt necesare pentru a asigura 
gestionarea sustenabilă a resurselor biologice marine gestionate de ICCAT, precum și a 
speciilor capturate în contextul activităților de pescuit care vizează speciile ICCAT. Într-adevăr, 
în spatele modificărilor propuse la convenție se află intenția de a-i extinde domeniul de aplicare 
prin includerea explicită a rechinilor și a pisicilor de mare, oferind astfel ICCAT un temei 
juridic cuprinzător în ceea ce privește protecția acestora. Modificările sunt, de asemenea, 
esențiale pentru creșterea eficacității ORGP. Protocolul propus mai sus este pe deplin în 
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concordanță cu aceste obiective.
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