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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, 
Protokołu zmieniającego Międzynarodową konwencję o ochronie tuńczyka 
atlantyckiego
(13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (13447/2019),

– uwzględniając Protokół zmieniający Międzynarodową konwencję o ochronie tuńczyka 
atlantyckiego (13446/2019),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43 
oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (C9-0187/2019),

– uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa (A9-0000/2019),

1. wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Sekretariatowi 
Wykonawczemu Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego 
(ICCAT).
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UZASADNIENIE

Kontekst

Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) jest organem 
ustanowionym na mocy konwencji ICCAT w celu ochrony gatunków podlegających jej 
kompetencji i zarządzania tymi gatunkami. Konwencja weszła w życie w dniu 21 marca 1969 
r. i umożliwiła ICCAT przyjęcie zaleceń, które są wiążące dla umawiających się stron. Jako 
umawiająca się strona konwencji ICCAT Unia jest członkiem ICCAT z prawem pełnego 
uczestnictwa i głosu.

W celu poprawy skuteczności konwencji oraz wzmocnienia ochrony gatunków jej 
podlegających i zarządzania nimi, członkowie ICCAT uzgodnili, że konieczna jest zmiana 
konwencji. W dniu 13 maja 2013 r. Rada upoważniła Komisję do negocjowania, w imieniu 
Unii Europejskiej, zmian w konwencji.

Zmiany w konwencji

Po prawie siedmiu latach negocjacji strony ICCAT zatwierdziły pakiet zmian w konwencji 
ICCAT, uaktualniając tym samym jej tekst. Zmiany te dostosowują konwencję do konwencji 
innych regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO) na całym świecie. Te 
wyczekiwane z niecierpliwością zmiany m.in. znacznie zwiększą zdolność ICCAT do 
zarządzania ukierunkowanymi połowami rekinów oraz unowocześnią metody pracy i 
procedury decyzyjne komisji ICCAT w celu wzmocnienia i zmodernizowania tej organizacji 
oraz zwiększenia jej skuteczności i jej gotowości do sprostania obecnym i przyszłym 
wyzwaniom. Proponowane zmiany w pełni respektują mandat otrzymany od Rady i są zgodne 
ze wspólną polityką rybołówstwa, w szczególności z jej wymiarem zewnętrznym. 

Najważniejszą zmianą dotyczącą zarządzania zasobami jest rozszerzenie zakresu zastosowania 
konwencji w odniesieniu do ochrony rekinów i zarządzania nimi. Na przykład art. V konwencji 
nakłada na Komisję Europejską odpowiedzialność za badania nad tuńczykiem, tuńczykowcami 
i populacją spodoustych (oceanicznych, pelagicznych i gatunków daleko migrujących; „gatunki 
ICCAT”). Zakres obowiązków obejmuje również inne gatunki odławiane podczas połowów 
gatunków ICCAT na obszarze objętym konwencją (o ile obowiązki te są zgodne z 
porozumieniami zawartymi przez inne RFMO lub ustaleniami dotyczącymi zarządzania 
zasobami rybnymi – w przypadku nakładania się kompetencji).

Główne zmiany, przyjęte podczas 26. posiedzenia zwyczajnego ICCAT, które odbyło się w 
Palma de Mallorca (Hiszpania) w dniach 18 – 25 listopada 2019 r., dotyczyły technicznych 
dostosowań procedur wewnętrznych w procesie decyzyjnym.

Odnosi się to w szczególności do przepisów dotyczących wejścia w życie, procedury sprzeciwu 
wobec zaleceń ICCAT i zasad głosowania oraz kworum w komisji ICCAT, co oznacza wymóg 
większości zwykłej w sytuacjach, w których nie można osiągnąć konsensusu. 

Zgodnie z nowymi zasadami, jeżeli nie można osiągnąć konsensusu, decyzje podejmuje się 
większością dwóch trzecich głosów członków komisji. Powinno to zapewnić większą 
elastyczność w procesie podejmowania decyzji i uniknąć blokowania zaleceń dotyczących 
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ważnych kwestii, takich jak zarządzanie zasobami oraz kontrola, monitorowanie i nadzór. 
Ponadto proponowane skrócenie z sześciu do czterech miesięcy (po powiadomieniu członków 
ICCAT) terminu wejścia w życie zaleceń ICCAT ma na celu zapewnienie szybszego wdrożenia 
decyzji podjętych przez ICCAT. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, w których konieczne 
jest podjęcie pilnych działań.

Postanowiono jednak, że w żadnym wypadku zalecenie nie może stać się skuteczne przed 
upływem trzech miesięcy. Ponadto komisja doprecyzowała procedurę sprzeciwu wobec 
przyjętych przez nią zaleceń. W tej kwestii należy podkreślić, że niezależnie od okoliczności 
celem tych sprzeciwów nie będzie już opóźnienie wejście w życie zalecenia dla wszystkich 
członków, tak jak jest to obecnie.

Termin przewidziany na przedstawienie sprzeciwu wobec zalecenia wynosi maksymalnie 
cztery miesiące od daty powiadomienia i nie może być krótszy niż trzy miesiące. Decyzje 
podejmowane są większością co najmniej dwóch trzecich obecnych członków. Zalecenie nie 
będzie skuteczne wobec żadnego członka, jeżeli w przewidzianym terminie sprzeciw zgłosi 
zwykła większość członków. Należy również podkreślić, że niezależnie od okoliczności 
zalecenie będzie skuteczne jedynie wobec członków, którzy nie wyrazili wobec niego 
sprzeciwu. Jest to podstawowe zabezpieczenie gwarantujące, że członkowie nie będą związani 
decyzjami, na które nie wyrażają zgody.

W kolejnej zmianie zarysowano nowy mechanizm rozstrzygania sporów w ramach ICCAT. 
Zgodnie z nowymi zasadami stosowanie procedury rozstrzygania sporów w ramach ICCAT 
jest dobrowolne, ale decyzja podjęta przez komisję jest ostateczna i wiążąca dla 
zainteresowanych stron.

Wreszcie, proponowane zmiany sprawiły, że proces decyzyjny i procedury ICCAT stały się 
bardziej przejrzyste, co usprawni pracę wszystkich zainteresowanych stron, w tym z sektora 
rybołówstwa. Przedstawiciele sektora rybołówstwa i organizacji pozarządowych będą mogli 
nadal uczestniczyć w zwykłych posiedzeniach ICCAT i w posiedzeniach jej organów 
pomocniczych. 

Wnioski

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 stanowi, że Unia musi 
zapewnić, by działalność w zakresie połowów i akwakultury była zrównoważona w 
perspektywie długoterminowej oraz zarządzana zgodnie z celami dotyczącymi osiągania 
korzyści ekonomicznych, społecznych i w dziedzinie zatrudnienia oraz przyczyniania się do 
dostępności zaopatrzenia w żywność. Ponadto powyższe rozporządzenie przewiduje, że te cele 
i zasady stosowane są w stosunkach zewnętrznych Unii w dziedzinie rybołówstwa. Z tego 
względu sprawozdawca uważa, że zmiany w konwencji są konieczne do zapewnienia 
zrównoważonego zarządzania żywymi zasobami morskimi, którymi zarządza ICCAT, a także 
gatunkami odławianymi w ramach działalności połowowej ukierunkowanej na gatunki ICCAT. 
Celem proponowanych zmian w konwencji jest rozszerzenie jej zakresu poprzez wyraźne 
uwzględnienie rekinów i rai, a tym samym zapewnienie ICCAT kompleksowej podstawy 
prawnej w odniesieniu do ich ochrony. Zmiany te mają również zasadnicze znaczenie dla 
zwiększenia skuteczności RFMO. Zaproponowany powyżej protokół jest w pełni zgodny 
z tymi celami.


