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PR_NLE-AP_Agreement

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Medzinárodný 
dohovor o zachovaní atlantických tuniakov, v mene Európskej únie
(13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (13447/2019),

– so zreteľom na Protokol, ktorým sa mení Medzinárodný dohovor o zachovaní 
atlantických tuniakov (13446/2019),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 
a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (C9-0187/2019),

– so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo (A9-0089/2020),

1. udeľuje súhlas s uzavretím protokolu;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov a výkonnému sekretariátu Medzinárodnej komisie pre 
zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT).
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súvislosti

Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov (komisia ICCAT) je orgán 
zriadený dohovorom ICCAT na ochranu a riadenie druhov patriacich do jej oblasti pôsobnosti. 
Dohovor nadobudol platnosť 21. marca 1969 a komisia ICCAT vďaka nemu získala právomoc 
prijímať odporúčania, ktoré sú pre zmluvné strany záväzné. Ako zmluvná strana dohovoru 
ICCAT je Únia členom komisie ICCAT, pričom sa môže v plnej miere podieľať na jej 
činnostiach a má hlasovacie práva.

Členovia komisie ICCAT sa zhodli na tom, že dohovor je potrebné zmeniť, aby sa zefektívnila 
práca komisie a sprísnila sa ochrana a riadenie druhov, ktoré patria do jej jurisdikcie. Rada 
poverila 13. mája 2013 Komisiu, aby v mene Európskej únie rokovala o zmenách dohovoru.

Zmena dohovoru

Po takmer siedmich rokoch rokovaní zmluvné strany ICCAT schválili balík zmien dohovoru 
ICCAT, čím sa jeho znenie zmodernizovalo. Týmito zmenami sa dohovor zosúlaďuje s 
dohovormi ostatných regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva (RFMO) na celom svete. 
Tieto s napätím očakávané zmeny okrem iného výrazne zlepšia schopnosť komisie 
ICCAT riadiť cielený lov žralokov a zmodernizujú pracovné metódy a rozhodovacie 
postupy komisie ICCAT tak, aby sa organizácia posilnila a modernizovala a zvýšila sa jej 
účinnosť a pripravenosť reagovať na súčasné a budúce výzvy. Navrhované zmeny v plnej 
miere rešpektujú mandát udelený Radou a sú v súlade so spoločnou rybárskou politikou, najmä 
s jej vonkajším rozmerom. 

Najvýznamnejšou zmenou týkajúcou sa riadenia populácií rýb je rozšírenie rozsahu pôsobnosti 
dohovoru, pokiaľ ide o ochranu a riadenie populácií žralokov. V súčasnosti sa napríklad v 
článku V dohovoru komisii ukladá zodpovednosť za vypracúvanie štúdií týkajúcich sa 
populácií tuniakov, tuniakovitých rýb a populácií pásožiabrovcov (oceánske, pelagické druhy 
a druhy migrujúce na veľké vzdialenosti, tzv. druhy ICCAT). Táto zodpovednosť sa vzťahuje 
aj na ďalšie druhy ulovené pri rybolove druhov ICCAT v oblasti dohovoru (pokiaľ je 
zabezpečený súlad s dohodami iných organizácií RFMO alebo s dohodami o riadení rybárstva 
v prípade, že sa právomoci prekrývajú).

Hlavné zmeny prijaté na 26. riadnom zasadnutí komisie ICCAT, ktoré sa konalo od 18. do 25. 
novembra 2019 v Palma de Mallorca v Španielsku, súviseli s technickými úpravami vnútorných 
postupov v rozhodovacom procese.

Týka sa to najmä ustanovení o nadobudnutí účinnosti, námietkového konania proti 
odporúčaniam komisie ICCAT a pravidiel hlasovania a uznášaniaschopnosti v komisii ICCAT, 
t. j. požiadavky jednoduchej väčšiny v situáciách, keď nie je možné dosiahnuť konsenzus. 

Podľa nových pravidiel sa rozhodnutia v prípade nedosiahnutia konsenzu prijímajú 
dvojtretinovou väčšinou prítomných členov komisie. Tým by sa mal spružniť rozhodovací 
proces a zabrániť by sa malo blokovaniu odporúčaní o dôležitých otázkach, ako sú riadenie 
zdrojov a činnosti kontroly, monitorovania a dohľadu. Cieľom navrhovaného skrátenia zo 
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šiestich na štyri mesiace (po oznámení členom komisie ICCAT), pokiaľ ide o nadobudnutie 
platnosti odporúčaní komisie ICCAT, je okrem toho zabezpečiť rýchlejšie vykonanie 
rozhodnutí, ktoré ICCAT prijala. Obzvlášť dôležité je to v situáciách, keď je naliehavo potrebné 
prijať opatrenia.

Rozhodlo sa však, že časový odstup medzi prijatím a nadobudnutím platnosti odporúčania 
nesmie byť za žiadnych okolností kratší ako tri mesiace. Komisia ICCAT okrem toho objasnila 
postup pri námietkovom konaní proti odporúčaniam, ktoré prijala. V tejto súvislosti je dôležité 
zdôrazniť, že námietky už nebudú mať v žiadnom prípade za následok odloženie nadobudnutia 
platnosti odporúčania pre všetkých členov, ako je to v súčasnosti.

Lehota na vznesenie námietky voči odporúčaniu je stanovená na najviac štyri mesiace po 
dátume oznámenia, a v žiadnom prípade nie menej ako tri mesiace. Rozhodnutia sa prijímajú 
minimálne dvojtretinovou väčšinou prítomných členov. Odporúčanie nenadobudne účinnosť 
pre žiadneho člena, ak v stanovenej lehote vznesie námietky jednoduchá väčšina členov. 
Dôležité je tiež zdôrazniť, že odporúčanie v každom prípade nadobudne účinnosť len pre tých 
členov, ktorí proti nemu nevzniesli námietku. Ide tu o základnú záruku, ktorej cieľom je zaistiť, 
aby členovia neboli viazaní rozhodnutiami, s ktorými nesúhlasia.

Ďalšou navrhovanou zmenou je nový mechanizmus urovnávania sporov prostredníctvom 
komisie ICCAT. Podľa nových pravidiel je systém urovnávania sporov prostredníctvom 
ICCAT dobrovoľné, ale rozhodnutie arbitrážneho súdu bude konečné a pre zúčastnené strany 
záväzné.

V neposlednom rade sa navrhovanými zmenami zvýšila transparentnosť rozhodovania a 
postupov ICCAT, čím sa podporí činnosť všetkých zainteresovaných strán vrátane odvetvia 
rybárstva. Zástupcovia odvetvia rybárstva a mimovládnych organizácií sa budú môcť naďalej 
zúčastňovať na pravidelných zasadnutiach komisie ICCAT a na zasadnutiach jej podporných 
orgánov. 

Závery

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 sa stanovuje, že Únia 
zabezpečuje, aby boli rybolovné a akvakultúrne činnosti dlhodobo udržateľné a riadili sa 
spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi, ktorými je dosiahnuť hospodársky a sociálny prínos 
a prínos v oblasti zamestnanosti, a prispieť k dostupnosti dodávok potravín. Okrem toho sa v 
tomto nariadení uvádza, že tieto ciele a zásady sa uplatňujú v rámci vonkajších vzťahov Únie 
v oblasti rybárstva. Z týchto dôvodov sa spravodajca domnieva, že zmeny dohovoru sú potrebné 
na zabezpečenie udržateľného hospodárenia s morskými biologickými zdrojmi, ktoré spravuje 
komisia ICCAT, ako aj s druhmi ulovenými pri rybolovných činnostiach zacielených na druhy 
ICCAT. Dôvodom navrhovaných zmien dohovoru je rozšíriť rozsah jeho pôsobnosti 
výslovným zahrnutím žralokov a rají, čím sa komisii ICCAT v súvislosti s ich ochranou 
poskytne komplexný právny základ. Tieto zmeny sú nevyhnutné aj na zvýšenie účinnosti 
RFMO. Protokol v navrhovanej podobe v plnej miere zodpovedá týmto cieľom.
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