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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese 
Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie 
en de Commissie voor de instandhouding van de zuidelijke blauwvintonijn (CCSBT) 
betreffende het lidmaatschap van de Unie in de Uitgebreide Commissie van het Verdrag 
voor de instandhouding van de zuidelijke blauwvintonijn
(07134/2015 – C8-0323/2015 – 2015/0036(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (07134/2015),

– gezien de briefwisseling ter verkrijging van het lidmaatschap van de Uitgebreide 
Commissie van het Verdrag voor de instandhouding van de zuidelijke blauwvintonijn,

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43, 
lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (C8-0323/2015),

– gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie visserij (A8-0318/2015),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de Overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en aan het 
Verdrag voor de instandhouding van de zuidelijke blauwvintonijn.
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KORTE TOELICHTING

Inleiding

Met dit ontwerp wordt beoogd toestemming te verkrijgen voor de briefwisseling tussen de EU 
en de Uitgebreide Commissie van het Verdrag voor de instandhouding van de zuidelijke 
blauwvintonijn (CCSBT), Met de ondertekening van dit instrument van internationaal recht 
kan de EU, vanuit haar huidige status als samenwerkend niet-lid van de Uitgebreide 
Commissie van de CCSBT, de status van gewoon lid verwerven. De Europese Unie is sinds 
2006 een "samenwerkend niet-lid" van de Uitgebreide Commissie van de CCSBT.

De Europese Unie heeft bij de uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het kader van 
de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 
december 1982 die betrekking hebben op de instandhouding en het beheer van de 
grensoverschrijdende en de over grote afstanden trekkende visbestanden, een zeer actief 
beleid gevoerd van deelname aan alle regionale organisaties voor het beheer van de visserij 
om een bijdrage te leveren aan een rationeel en duurzaam beheer van de visbestanden en aan 
de bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij. 

Regionale organisaties voor het beheer van de visserij zijn internationale organisaties die zijn 
opgericht door landen met visserijbelangen in een bepaald gebied. Sommige daarvan beheren 
alle visbestanden die in een specifiek gebied worden aangetroffen, terwijl andere zich 
toeleggen op bepaalde over grote afstanden trekkende soorten, met name tonijnen, in een 
uitgestrekt geografisch gebied. Deze organisaties staan open voor zowel landen in het 
betrokken gebied ("kuststaten") als landen met belangen in de betrokken visserijen.

Sommige ROVB's hebben een louter adviserende rol, maar de meeste beschikken over de 
bevoegdheid om vangst- en visserij-inspanningsbeperkingen, technische maatregelen en 
controleverplichtingen vast te stellen.

De EU, vertegenwoordigd door de Commissie, speelt een actieve rol in zes regionale 
organisaties voor het beheer van de visserij (ROVB's) op tonijn.

De organisatie die voor de Europese Unie het meest van belang is, is de ICCAT. De 
Internationale Commissie voor de instandhouding van tonijn in de Atlantische Oceaan 
(ICCAT) is verantwoordelijk voor de instandhouding van tonijn en tonijnachtigen in de 
Atlantische Oceaan en de aangrenzende zeeën. De organisatie is opgericht op de Conferentie 
van gevolmachtigden die het Verdrag voor de instandhouding van tonijn in de Atlantische 
Oceaan in 1966 voorbereidde, goedkeurde en ondertekende in Rio de Janeiro, Brazilië. Na de 
ratificatieprocedure is het Verdrag in 1969 formeel in werking getreden. 

De Commissie voor de instandhouding van de zuidelijke blauwvintonijn (CCSBT

De Commissie voor de instandhouding van de zuidelijke blauwvintonijn (CCSBT) is als 
regionale organisatie voor visserijbeheer (ROVB) bevoegd voor het beheer van de zuidelijke 
blauwvintonijn (FAO-drielettercode: SBF) in het hele verspreidingsgebied van deze soort. Het 
Verdrag voor de instandhouding van de zuidelijke blauwvintonijn is op 20 mei 1994 in 
werking getreden.
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De Europese Unie is sinds 2006 een "samenwerkend niet-lid" van de Uitgebreide Commissie 
van de CCSBT.

Samenwerkende niet-leden participeren in alle werkzaamheden van de CCSBT maar zijn niet 
stemgerechtigd. Op niet-verdragsluitende deelnemende partijen rust de verplichting zich te 
houden aan de maatregelen van de CCSBT op het gebied van beheer en instandhouding.

Indien de EU-vloot SBF vangt in het verspreidingsgebied van deze soort, is dat meestal het 
resultaat van beperkte bijvangsten in de beugvisserij op tonijn en tonijnachtigen, voornamelijk 
in het verdragsgebied van de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan (IOTC). 
Sinds 2006 is aan de EU een quotum van 10 ton SBF per jaar toegekend voor bijvangsten in 
het CCSBT-verdragsgebied. 

Het CCSBT-verdrag stond alleen open voor staten; regionale organisaties voor economische 
integratie (REIO's) zoals de EU konden dus niet toetreden. 

De CCSBT wijzigde op haar 20e vergadering in oktober 2013 de resolutie inzake de 
Uitgebreide Commissie teneinde REIO's die zulks wensen, in staat te stellen lid te worden van 
de Uitgebreide Commissie (tot dan toe konden REIO's daarin alleen de status van 
samenwerkend niet-lid hebben). Het verwerven van de status van gewoon lid geschiedt 
middels een briefwisseling waarbij de aanvrager ten overstaan van de CCSBT de vaste 
verbintenis aangaat om de bepalingen van het CCSBT-verdrag na te leven en de besluiten van 
de Uitgebreide Commissie van de CCSBT na te komen.

Om die reden, om volledig deel te nemen aan de werkzaamheden van de CCSBT, dient de 
Raad dit ontwerp van besluit in, waarmee de rapporteur alleen maar volledig kan instemmen 
en verzoekt de commissie derhalve gunstig te adviseren inzake dit ontwerp. 



PE557.124v02-00 8/8 RR\1078193NL.doc

NL

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING
IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring 15.7.2015

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

20
2
1

Bij de eindstemming aanwezige leden Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard 
Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Raymond Finch, Ian 
Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, 
Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ricardo 
Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, 
Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Izaskun Bilbao Barandica, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, 
Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Lidia Senra 
Rodríguez

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Isabella Adinolfi


