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CAIDREAMH IASCAIGH IDIRNÁISIÚNTA

Tá ról lárnach ag an Aontas Eorpach (AE) i dtaca le comhar idirnáisiúnta iascaigh.
Tríd an ngné sheachtrach dá Chomhbheartas Iascaigh (CBI) tá an tAontas ag
iarraidh imthosca a chreata dhlíthiúil a chosaint a théann thar shoithí AE atá ag
oibriú in uiscí idirnáisiúnta. Ar bhonn chuspóirí CBI agus phrionsabail an dea-
rialachais, bíonn an tAontas rannpháirteach san iliomad comhaontuithe iltaobhacha
agus in eagraíochtaí réigiúnacha bainistithe iascaigh (ERBIanna), chomh maith le
30 comhaontú déthaobhach iascaigh.

AN BUNÚS DLÍ

Airteagal 38 go hAirteagal 43 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE).
Bíonn comhaontuithe idirnáisiúnta iascaigh le daingniú ag an gComhairle tar éis di toiliú
a fháil ón bParlaimint (Airteagal 218(6)(a) CFAE).

CÚLRA

Tá gá le comhaontuithe déthaobhacha agus iltaobhacha iascaireachta ó bunaíodh
limistéir eacnamaíocha eisiacha (EEZanna) i lár na 1970idí. In 1982, ghlac na Náisiúin
Aontaithe an Coinbhinsiún maidir le Dlí na Farraige (UNCLOS), a tháinig i bhfeidhm
in 1994. Is féidir é a mheas mar bhunreacht do na haigéin, lena dtugtar aitheantas do
chearta na stát cósta saothrú éisc a rialú in uiscí máguaird. Cé nach gcumhdaítear
ach 35 % d’achar iomlán na bhfarraigí le EEZanna, tá 90 % de stoic éisc an domhain
iontu. Ní EEZanna amháin a chumhdaítear le UNCLOS ach cumhdaítear an mhórmhuir
leis freisin. Spreagann sé stáit chun comhoibriú lena chéile maidir le caomhantas
agus bainistiú beo-acmhainní muirí sa mhórmhuir trí eagraíochtaí réigiúnacha um
bainistíocht iascaigh (ERBInna) a bhunú. Mar thoradh ar an méid sin, bhí ar na tíortha
a bhfuil cabhlaigh chianiascaireachta acu dul isteach i gcomhaontuithe idirnáisiúnta
agus/nó i socruithe eile chun rochtain a fháil ar acmhainní iascaigh in EEZanna tríú
tíortha nó ar an mórmhuir a chumhdaítear le ERBI. Mar sin féin, níor ionchorpraíodh
an ghné sheachtrach d’iascaigh mar cheann de cholúin bheartas iascaigh an AE ach
in 2013 le CBI trí Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus
ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Comhbheartas Iascaigh a ghlacadh. Ba
thobréiteach é athchóiriú CBI 2013 lenar tugadh tús áite do phrionsabail an iascaigh
inbhuanaithe agus fhreagraigh thar na cuspóirí a bhí ann roimhe seo maidir le cabhlaigh
an Aontais a choinneáil in uiscí seachtracha agus soláthar margaidh a ráthú. Tá ról
lárnach anois ag AE sa rialachas idirnáisiúnta iascaigh, toisc gurb é an margadh is
mó ar domhan do bhia mara, margadh a chuimsíonn leath dá thomhaltas trí allmhairí
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agus níos mó ná an cúigiú cuid trí ghabhálacha cabhlaigh iascaireachta AE lasmuigh
de chríocha an Aontais, agus is cumhacht iascaireachta thábhachtach é.

CUSPÓIRÍ

Le gné sheachtrach CBI, bunaítear creat dlíthiúil le haghaidh gníomhaíochtaí a
dhéanann soithí iascaireachta na hEorpa lasmuigh d’uiscí AE. Is iad seo a leanas
cuspóirí na gné seachtraí de CBI agus, dá bhrí sin, cuspóirí an chaidrimh idirnáisiúnta
iascaigh:
— tacóidh sé go gníomhach le heolas eolaíochta agus le comhairle eolaíochta a

fhorbairt agus cuirfidh sé leo;

— feabhsóidh sé comhtháiteacht bheartais thionscnaimh an Aontais, ag féachaint go
háirithe do ghníomhaíochtaí comhshaoil, trádála agus forbartha, agus neartóidh
sé comhsheasmhacht na ngníomhaíochtaí a dhéantar i gcomhthéacs comhair um
fhorbairt nó i gcomhthéacs comhair eolaíoch, theicniúil agus eacnamaíoch;

— cuirfidh sé le gníomhaíochtaí iascaireachta inbhuanaithe atá inmharthana go
heacnamaíoch agus a chuireann fostaíocht chun cinn laistigh den Aontas;

— deimhneoidh sé go mbunófar gníomhaíochtaí iascaireachta lasmuigh d’uiscí an
Aontais ar na prionsabail agus na caighdeáin chéanna atá infheidhme faoi dhlí an
Aontais i limistéar CBI agus cothrom iomaíochta á chur chun cinn aige d’oibreoirí
Aontais vis-à-vis oibreoirí eile ó thríú tíortha;

— cuirfidh sé an ghníomhaíocht is gá chun cinn chun deireadh a chur le hiascaireacht
neamhdhleathach, neamhrialáilte agus neamhthuairiscithe (NNN) agus tacóidh sé
leis an ngníomhaíocht sin i ngach réimse idirnáisiúnta;

— bunú agus neartú coistí comhlíontacha ERBIanna, athbhreithnithe tréimhsiúla
neamhspleácha ar fheidhmíocht agus gníomhartha ceartaitheacha iomchuí a chur
chun cinn, lena n-áirítear pionóis éifeachtacha agus athchomhairleacha, nach mór
a chur i bhfeidhm ar bhealach trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach.

A BHFUIL BAINTE AMACH

A. Comhaontuithe déthaobhacha iascaigh
1. Comhaontuithe comhpháirtíochta iascaigh inbhuanaithe
Is éard atá i gceist le comhaontuithe comhpháirtíochta maidir le hiascaigh inbhuanaithe
(SFPAnna) comhaontuithe idirnáisiúnta arna dtabhairt i gcrích ag AE le roinnt tíortha
nach tíortha AE iad chun rochtain a fháil ar limistéar eacnamaíoch eisiach (EEZ)
na tíre sin chun stoic bharrachais a ghabháil den ghabháil incheadaithe ar bhealach
inbhuanaithe i dtimpeallacht atá rialaithe le dlí. Ní mór cinneadh na stoc barrachais
sin a bheith bunaithe ar an gcomhairle eolaíoch is fearr atá ar fáil, malartú faisnéise
ábhartha agus trédhearcacht, chun saothrú inbhuanaithe acmhainní bitheolaíocha a
áirithiú (3.3.2) Ba cheart go rachadh na comhaontuithe chun tairbhe an Aontais agus
an tríú tír lena mbaineann. Dá bhrí sin, mar mhalairt ar chearta iascaireachta, cuireann
an tAontas ranníocaíochtaí airgeadais ar fáil dá chomhpháirtithe SFPA, lena n-áirítear
íocaíochtaí le haghaidh cearta rochtana agus tacaíocht earnála. Tá sé beartaithe
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le cúiteamh airgeadais faoi na comhaontuithe sin rannchuidiú le creat rialachais
d’ardcháilíocht a fhorbairt sna tíortha sin nach bhfuil san Aontas. Is é an aidhm atá
leis sin go n-áiritheofar, go háirithe, bailiú sonraí éifeachtúil agus bearta faireacháin,
rialaithe agus faireachais. Agus ar deireadh, is é is aidhm do chúnamh an Aontais
institiúidí eolaíochta agus taighde na dtíortha comhpháirtíochta a fhorbairt agus tacú
leo, ag rannchuidiú le tionscnaimh fothaithe acmhainní maidir le faireachán, rialú agus
faireachas, agus le beartais iascaigh níos inbhuanaithe a fhorbairt ar thaobh na stát
faoi seach.
Is é atá i ngach SFPA ná comhaontú iascaigh, lena mbunaítear an creat dlíthiúil,
agus prótacal, lena sainítear coinníollacha an chomhaontaithe. Le déanaí, cuireadh
clásal maidir le hurraim do phrionsabail an daonlathais agus do chearta an duine
isteach sna prótacail ar fad mar ghné bunriachtanach de na comhaontuithe sin. Tá
dhá chineál SFPA ann: ‘comhaontuithe tuinníní’, lena gceadaítear iascaireacht stoc
éisc mhórimirceach amhail tuinnín agus speicis ghaolmhara, agus ‘comhaontuithe
measctha’, lena dtugtar rochtain ar raon leathan stoc éisc. Tá dhá SFPA déag i
bhfeidhm faoi láthair: na hocht ‘gcomhaontú tuinníní’, le Cabo Verde, Côte d’Ivoire,
an Ghaimbia, an Libéir, São Tomé agus Príncipe, Oileáin Cook, Oileán Mhuirís agus
an tSeineagáil, agus na ceithre ‘chomhaontú mheasctha’, leis an nGraonlainn, Guine-
Bissau, Maracó agus an Mháratáin. Tugtar ‘comhaontuithe díomhaoine’ ar sheacht
gcinn eile de SFPAnna: na comhaontuithe tuinníní leis an nGuine Mheánchiorclach,
an Ghabúin, Cireabaití, Madagascar, an Mhicrinéis, Mósaimbíc, an tSeineagáil agus
na Séiséil, tíortha a bhfuil SFPA glactha acu ach nach bhfuil aon phrótacal i bhfeidhm
acu. Mar thoradh air sin, níl cead ag soithí AE a bheith ag iascaireacht in uiscí dlínsiúla
na dtíortha sin.
2. Comhaontuithe cómhalartacha.
Tugtar ‘Comhaontuithe an Tuaiscirt’ ar na comhaontuithe cómhalartacha freisin. Tá
na comhaontuithe sin nasctha leis an Muir Thuaidh agus leis an Atlantach Thoir
Thuaidh agus is é atá i gceist leo ná deiseanna iascaireachta a mhalartú idir
cabhlaigh iascaireachta AE agus trí cinn de thríú tíortha (an Iorua, an Íoslainn, agus
Oileáin Fharó), rud a fhágann go leor de na stoic chomhroinnte á mbainistiú go
comhpháirteach. Is í an tagairt a úsáidtear chun malartú cothrom a ráthú ná an
‘choibhéis troisc’ (is ionann tona amháin trosc, agus x tona de speiceas eile mar
mhalairt). Is do speicis ‘thionsclaíocha’ (a úsáidtear chun min éisc a mhonarú), arb
ionann iad agus os cionn 70 % de na gabhálacha a thugtar i dtír, is mó a dhéanann na
comhaontuithe difear; is é an príomhspeiceas ó thaobh luacha de ná an trosc. Is í an
Danmhairg, a bhfuil 82 % den ghabháil aici, an táirgeoir is mó. Is ionann an comhaontú
leis an Iorua agus os cionn 70 % de na cuótaí arna ndeonú don Aontas. Is ‘comhaontú
díomhaoine’ é an comhaontú leis an Íoslainn anois.
An 8 Eanáir 2021, rinne AE agus an Ghraonlainn caibidlíocht a thabhairt i gcrích le
haghaidh SFPA agus prótacal lena neartófar an comhar eatarthu in earnáil an iascaigh.
Is é seo an t-aon SFPA measctha san Atlantach Thuaidh, agus an tríú comhaontú is
tábhachtaí don Aontas ó thaobh airgeadais de.
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3. An Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht
Aontaithe
Chomhaontaigh an Ríocht Aontaithe agus AE Comhaontú Trádála agus Comhair
(TCA), is infheidhme ón 1 Eanáir 2021. Áirítear iascaigh freisin sa chomhar faoi TCA
(Ceannteideal a Cúig de TCA: Iascaigh). Feidhmeoidh an dá Pháirtí cearta stáit cósta
chun críoch na mbeo-acmhainní muirí atá ina n-uiscí a thaiscéaladh, a shaothrú, a
chaomhnú agus a bhainistiú. Mar chuid de TCA, agus le linn idirthréimhse go dtí an
30 Meitheamh 2026, chomhaontaigh gach ceann de na Páirtithe rochtain iomlán ar a
chuid uiscí a thabhairt do shoithí an Pháirtí eile chun iascaireacht a dhéanamh ar stoic
TCA sonraithe agus neamhchuóta ina gcuid EEZanna faoi seach (12-200 muirmhíle).
4. Leithdháiltí buiséadacha
Tá méadú tagtha ar an mbuiséad a leithdháiltear ar chomhaontuithe iascaigh ó
EUR 5 mhilliún in 1981 go dtí beagnach EUR 300 milliún in 1997 (beagnach 30 % de na
hacmhainní a leithdháiltear ar earnáil an iascaigh). In 2020, leithdháileadh EUR 142.6
milliún ar SFPAnna, arbh ionann é agus 12% de bhuiséad CBI. Is é an comhaontú is
tábhachtaí ó thaobh cúiteamh airgeadais agus cearta rochtana de ná an ceann leis an
Máratáin, le leithdháileadh buiséadach AE EUR 61.63 milliún, lena dtabharfar rochtain
do thart ar 98 soitheach de chuid an Aontais.
B. Eagraíochtaí réigiúnacha bainistithe iascaigh
Is eagraíochtaí idirnáisiúnta iad eagraíochtaí réigiúnacha bainistithe iascaigh
(EBRIanna) atá comhdhéanta de thíortha a bhfuil leasanna iascaireachta acu i limistéir
mhórmhara. Tá ról lárnach ag AE i go leor EBRInna, ina molann sé bearta caomhnaithe
agus bainistithe, agus cuireann sé tacaíocht airgeadais ar fáil do thaighde agus do
bhearta tacaíochta eile. Is é is aidhm leis na comhaontuithe sin ná comhar réigiúnach
a neartú chun caomhantas agus an saothrú inbhuanaithe a ráthú maidir le hacmhainní
éisc ar an mórmhuir agus stoic traslimistéir. Rud nach beag a thábhacht, tá siad dírithe
freisin ar iascaireacht NNN a dhíspreagadh (3.3.3). Is ann do chineálacha éagsúla
EBRInna; cuireadh roinnt acu ar bun faoi choimirce Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta
na Náisiún Aontaithe (EBT) agus rinneadh cinn eile a chur ar bun go neamhspleách; le
roinnt acu, déantar acmhainní bitheolaíocha i gcrios áirithe a bhainistiú agus, le roinnt
eile, dírítear ar stoic nó ar ghrúpaí stoc. Baineann roinnt acu leis an mórmhuir amháin,
nó le EEZanna, nó leis an dá rud. Nuair a théann an Coimisiún i mbun caibidlíochta
le ERBInna, bíonn dhá rud i gceist lena ghníomhaíochtaí: ballraíocht na heagraíochta
a iarraidh mar pháirtí conarthach nó mar bhreathnóir; agus rialacháin a bhunú chun
bearta caomhantais agus bainistíochta arna nglacadh ag na heagraíochtaí a aistriú
isteach i ndlí an Aontais.
Bíonn ERBInna gníomhach freisin maidir le bearta a bhunú le haghaidh rialú
agus faireachán a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí iascaireachta, amhail glacadh
scéimeanna cigireachta comhpháirteacha i gCoimisiún um Iascach an Atlantaigh
Thoir Thuaidh (NEAFC), in Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh (NAFO)
agus sa Choimisiún um Chaomhnú Beo-Acmhainní Muirí Antartacha (CCAMLR),
ar eagraíocht caomhantais é. Tá ról gníomhach ag AE faoi láthair in sé EBRI
tuinnín agus in 11 ERBI neamhthuinnín. Tá sé rannpháirteach freisin in dhá ERBI ar
comhlachtaí comhairleacha iad amháin agus nach bhfuil aon inniúlacht acu i mbainistiú
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iascaireachta – WECAFC (an Coimisiún um Iascach an Atlantaigh Láir Thiar) agus
CECAF (an Coiste Iascaigh um an Atlantach Thoir Láir).
C. Rialachas iascaigh idirnáisiúnta
Úsáidtear coinbhinsiúin idirnáisiúnta chun dlíchóras a chruthú do na farraigí agus
na haigéin agus chun a n-úsáid shíochánta, úsáid chothrom agus éifeachtach
a n-acmhainní, caomhantas a mbeo-acmhainní, agus cosaint agus caomhnú na
muirthimpeallachta a chur chun cinn.
Tá AE agus a Bhallstáit ina bpáirtithe in UNCLOS agus tá comhoibriú déanta acu maidir
le forbairt ionstraimí eile chun iascaigh inbhuanaithe a chur chun feidhme tuilleadh.
Céim thábhachtach i dtreo rialachas comhpháirteach idirnáisiúnta i réimse an iascaigh
ab ea Comhaontú NA maidir le Stoic Éisc (UNFSA). Bunaíodh é faoi UNCLOS in 1995
agus tháinig sé i bhfeidhm in 2001. Tá sé mar aidhm ag UNFSA caomhnú fadtéarmach
agus úsáid inbhuanaithe stoc éisc traslimistéir agus mórimirceach a áirithiú.
Is comhpháirtí comhoibritheach in FAO é an tAontas freisin. Faoi choimirce FAO,
glacadh an Comhaontú maidir le comhlíonadh na mbeart caomhantais agus bainistithe
ó 1993, agus an Cód Iompair d’Iascaigh Fhreagracha ó 1995 freisin. Le blianta beaga
anuas, tá plean gníomhaíochta idirnáisiúnta curtha ar bun ag FAO d’fhonn dul i ngleic
le heasnaimh thábhachtacha i gcaomhantas idirnáisiúnta na n-aigéan, go háirithe
an comhrac i gcoinne iascaireachta NNN, an plean gníomhaíochta chun dul i ngleic
le gabhálacha de thaisme d’éanlaith mhara in iascaigh spiléir, agus caomhnú agus
bainistiú siorcanna.

RÓL PHARLAIMINT NA HEORPA

Is gá toiliú na Parlaiminte a fháil chun comhaontuithe idirnáisiúnta iascaigh a ghlacadh.
Sa bhreis air sin, ní mór an Pharlaimint a chur ar an eolas maidir le haon chinneadh
a bhaineann le comhaontuithe a chur i bhfeidhm go sealadach nó a chur ar fionraí
go sealadach. Tá béim leagtha roinnt uaireanta ag an bParlaimint ar a thábhachtaí
atá comhaontuithe idirnáisiúnta iascaigh do sholáthar éisc san Aontas, do réigiúin an
Aontais is mó atá ag brath ar an iascaireacht agus don fhostaíocht san earnáil. Tá
aghaidh tugtha aici freisin ar an tsaincheist maidir leis na comhaontuithe sin a bheith i
gcomhréir le beartais sheachtracha eile de chuid an Aontais (comhar comhshaoil agus
forbartha). Tá a tacaíocht curtha in iúl aici maidir le soithí faoi bhratacha áise a dhíothú
agus cáineadh déanta aice ar úsáid comhaontuithe príobháideacha atá lasmuigh de
rialú údaráis an Aontais, ar cleachtas é atá ag dul i méid.
An 12 Aibreán 2016, ghlac an Pharlaimint rún maidir le rialacha comhchoiteanna i ndáil
le cur i bhfeidhm na gné seachtraí de CBI, lena n-áirítear comhaontuithe iascaigh[1].
Leagadh béim sa rún sin ar an tábhacht a bhaineann le comhsheasmhacht idir beartais
iascaigh, trádála agus comhshaoil agus comhar forbartha a áirithiú, agus gur cheart do
SFPAnna inrianaitheacht iomlán táirgí iascaigh muirí a áirithiú.
An 16 Márta 2017, ghlac an Pharlaimint rún maidir le beartas comhtháite an Aontais
Eorpaigh don Artach[2], lena dtacaítear le forbairt líonra limistéar caomhantais Artaigh

[1] IO C 58, 15.2.2018, lch. 93.
[2]IO C 263. 25.7.2018, lch. 136.
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agus le cosaint an limistéir farraige idirnáisiúnta timpeall ar an bPol Thuaidh lasmuigh
de EEZanna na stát cósta.
An 12 Feabhra 2019, ghlac an Pharlaimint rún lenar thug sí a toiliú do chinneadh
ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an
Chomhaontaithe chun cosc a chur ar Iascach Mórmhara Neamhrialaithe i Lár an Aigéin
Artaigh[3].
An 25 Márta 2019, ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle le Rialachán
(AE) 2019/498 lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/2403 maidir le húdaruithe
iascaireachta le haghaidh soithí iascaireachta an Aontais in uiscí na Ríochta Aontaithe
agus maidir le hoibríochtaí iascaireachta shoithí iascaireachta na Ríochta Aontaithe
in uiscí an Aontais[4]. Bhí an rialachán seo mar chuid de na bearta teagmhasacha
a glacadh i rith na caibidlíochta idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe. Bunaithe
ar an rialachán sin, eisíodh údaruithe iascaireachta go dtí deireadh 2019. An 24
Deireadh Fómhair 2019, ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle le Rialachán
(AE) 2019/1797 lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/2403 maidir le húdaruithe
iascaireachta le haghaidh soithí iascaireachta an Aontais in uiscí na Ríochta Aontaithe
agus maidir le hoibríochtaí iascaireachta shoithí iascaireachta na Ríochta Aontaithe
in uiscí an Aontais[5]. Tríd an rialachán sin a ghlacadh, cuireadh síneadh go dtí an
31 Nollaig 2020 le tréimhse chur i bhfeidhm na mbeart ar fad a bhaineann le hoibríochtaí
iascaireachta.
An 26 Márta 2019, ghlac an Pharlaimint rún reachtach ar an togra le haghaidh
rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le forálacha áirithe i
ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú an Choimisiúin Iascaigh Ginearálta don
Mheánmhuir[6].
An 12 Feabhra 2020, ghlac Parlaimint na hEorpa rún ar an sainordú beartaithe
i gcomhair caibidlíochtaí maidir le comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe na
Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann[7]. Tugtar aghaidh ann ar shaincheisteanna
a bhaineann le hiascaigh, á cur béim ar dhodhealaitheacht na saincheiste maidir le
saor-rochtain ar uiscí agus ar chalafoirt ó shaincheist na saorthrádála agus rochtain ar
tháirgí iascaigh na Ríochta Aontaithe ar mhargadh AE.
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