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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Mednarodne konvencije za 
ohranitev tunov v Atlantiku v imenu Evropske unije
(13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (13447/2019),

– ob upoštevanju Protokola o spremembi Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v 
Atlantiku (13446/2019),

– ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43 in točko 
(a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-
0187/2019),

– ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo (A9-0089/2020),

1. odobri sklenitev Protokola;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic in izvršnemu sekretariatu Mednarodne komisije za 
ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT).
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku (v nadaljnjem besedilu: ICCAT) je organ, 
ustanovljen s Konvencijo ICCAT, za ohranjanje in upravljanje vrst v okviru njenih pristojnosti. 
Konvencija je začela veljati 21. marca 1969, z njo pa je ICCAT postala pristojna za sprejemanje 
priporočil, ki so za pogodbenice zavezujoča. Unija je kot pogodbenica Konvencije ICCAT 
članica ICCAT, kjer ima pravico do polnega sodelovanja in glasovanja.

Članice ICCAT so se strinjale, da je treba spremeniti konvencijo, da bi se izboljšala njena 
učinkovitost in okrepilo ohranjanje in upravljanje vrst v okviru njene pristojnosti. Svet je 
13. maja 2013 Komisijo pooblastil, da se v imenu Evropske unije pogaja o spremembah 
konvencije.

Sprememba konvencije

Po skoraj sedmih letih pogajanj so pogodbenice ICCAT odobrile sveženj sprememb Konvencije 
ICCAT in s tem posodobile njeno besedilo. S temi spremembami se konvencija uskladi s 
konvencijami drugih regionalnih organizacij za upravljanje ribištva po svetu. Te težko 
pričakovane spremembe bodo med drugim bistveno izboljšale zmožnost ICCAT za upravljanje 
usmerjenega ribolova morskega psa in posodobile delovne metode in postopke odločanja 
Komisije ICCAT, da bi se organizacija okrepila in posodobila ter da bi se povečali njena 
učinkovitost in pripravljenost na sedanje in prihodnje izzive. Predlagane spremembe v celoti 
upoštevajo mandat, ki ga je podelil Svet, in so v skladu s skupno ribiško politiko, zlasti njeno 
zunanjo razsežnostjo. 

Najpomembnejša sprememba v zvezi z upravljanjem staleža je razširitev področja uporabe 
konvencije v zvezi z ohranjanjem in upravljanjem morskih psov. V členu V konvencije je na 
primer odslej Komisiji dodeljena odgovornost za študije populacij tunov, tunom podobnih rib 
in morskih psov (oceanske, pelagične in izrazito selivske vrste; v nadaljnjem besedilu: vrste 
ICCAT). Te odgovornosti veljajo tudi za druge vrste rib, ulovljene med ribolovom vrst ICCAT 
na območju konvencije (če so v skladu s sporazumi drugih regionalnih organizacij za 
upravljanje ribištva ali ureditvami za upravljanje ribištva, kjer se pristojnosti prekrivajo).

Glavne spremembe, sprejete na 26. redni seji ICCAT od 18. do 25. novembra 2019 v Palmi de 
Mallorci v Španiji, so se nanašale na tehnične prilagoditve notranjih postopkov v postopku 
odločanja.

To se nanaša zlasti na določbe o začetku veljavnosti, postopek ugovora na priporočila ICCAT 
ter pravila glasovanja in sklepčnost v Komisiji ICCAT, kar pomeni, da se v primerih, ko ni 
mogoče doseči soglasja, zahteva navadna večina. 

Če soglasja ni mogoče doseči, se odločitve v skladu z novimi pravili sprejemajo z dvotretjinsko 
večino prisotnih članov Komisije. To bi moralo omogočiti večjo prožnost postopka odločanja 
in preprečiti blokiranje priporočil v zvezi s pomembnimi vprašanji, kot so upravljanje virov in 
kontrolne ter nadzorne dejavnosti. Poleg tega naj bi predlagano skrajšanje s šestih na štiri 
mesece (po uradnem obvestilu članicam ICCAT) v obdobju začetka veljavnosti priporočil 
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ICCAT zagotovilo hitrejše izvajanje sklepov, ki jih sprejme ICCAT. To je zlasti pomembno v 
primerih, ko je treba hitro ukrepati.

Kljub temu je bilo sklenjeno, da priporočilo ne more začeti veljati v manj kot treh mesecih. 
Komisija je tudi pojasnila postopek ugovora v zvezi s priporočili, ki jih sprejme. V zvezi s tem 
je treba poudariti, da zaradi teh ugovorov v nobenem primeru ne bo več zamude pri začetku 
veljavnosti priporočila za vse članice, kot se dogaja sedaj.

Rok za vložitev ugovora na priporočilo je namreč največ štiri mesece po datumu obvestila in 
nikoli manj kot tri mesece. Odločitve se sprejemajo z najmanj dvotretjinsko večino navzočih 
poslancev. Priporočilo ne bo začelo veljati za nobeno članico, če je v določenem roku navadna 
večina članic izrazila nasprotovanje. Pomembno je tudi poudariti, da bo priporočilo v vsakem 
primeru začelo veljati le za tiste članice, ki mu niso nasprotovale. To je temeljni zaščitni ukrep, 
da se zagotovi, da odločitve, s katerimi članice ne soglašajo, zanje niso zavezujoče.

V drugem predlogu spremembe je predstavljen nov mehanizem za reševanje sporov v okviru 
ICCAT. V skladu z novimi pravili vpletene strani prostovoljno začnejo reševanje sporov v 
okviru ICCAT prek mehanizma za reševanje sporov, odločitev, ki jo sprejme razsodišče, pa je 
dokončna in zanje zavezujoča.

Zaradi predlaganih sprememb so odločanje in postopki v okviru ICCAT preglednejši, to pa bo 
v pomoč pri delu vsem deležnikom, vključno z ribiškim sektorjem. Predstavniki ribiškega 
sektorja in nevladnih organizacij se bodo lahko še naprej udeleževali rednih sej ICCAT in 
srečanj pomožnih organov. 

Sklepne ugotovitve

V Uredbi (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta je določeno, da mora Unija 
zagotoviti, da so ribolovne dejavnosti in dejavnosti ribogojstva dolgoročno trajnostne in 
upravljane na način, ki je skladen s cilji doseganja gospodarskih in socialnih koristi ter koristi 
zaposlovanja in prispevanja k zanesljivi preskrbi s hrano. Poleg tega ta uredba določa uporabo 
teh ciljev in načel pri vodenju zunanjih odnosov Unije na področju ribištva. Zato poročevalka 
meni, da so spremembe konvencije nujne, da se zagotovi trajnostno upravljanje morskih 
bioloških virov, ki jih upravlja ICCAT, pa tudi vrst, ulovljenih v okviru ribolovnih dejavnosti, 
katerih cilj so vrste ICCAT. Namen predlaganih sprememb konvencije je namreč razširiti njeno 
področje uporabe, izrecno vključiti morske pse in skate ter tako komisiji ICCAT zagotoviti 
celovito pravno podlago za njihovo zaščito. Te spremembe so bistvene tudi za večjo 
učinkovitost regionalnih organizacij za upravljanje ribištva. Zgoraj predlagani protokol je v 
celoti v skladu s temi cilji.
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