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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezmény módosításáról szóló 
jegyzőkönyv Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat 
tervezetéről
(13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (13447/2019),

– tekintettel az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezmény módosításáról 
szóló jegyzőkönyvre (13446/2019),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkével és 
218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban 
előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9/-0187/2019),

– tekintettel az eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 114. cikkének 
(7) bekezdésére,

– tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására (A9-0000/2019),

1. egyetért a jegyzőkönyv megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint 
a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, illetve az Atlanti Tonhalfélék 
Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) ügyvezető igazgatójának.
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INDOKOLÁS

Háttér

Az Atlanti Tonhalfélék Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottságot (ICCAT) az ICCAT-
egyezmény hozta létre, az illetékessége alá tartozó fajok állományvédelmének és -
gazdálkodásának előmozdítása érdekében. Az egyezmény 1969. március 21-én lépett hatályba, 
és felhatalmazta az ICCAT-ot, hogy a szerződő felekre nézve kötelező ajánlásokat fogadjon el. 
Az ICCAT-egyezmény szerződő feleként az Unió az ICCAT tagja, melyben teljes körű 
részvételi és szavazati joggal is rendelkezik.

Annak érdekében, hogy növelje hatékonyságát és megerősítse az illetékessége alá tartozó fajok 
állományvédelmét és -gazdálkodását, az ICCAT tagjai megállapodtak az ICCAT-egyezmény 
módosításáról. A Tanács 2013. május 13-án felhatalmazta a Bizottságot, hogy az Európai Unió 
nevében tárgyalásokat folytasson az ICCAT-egyezmény módosításairól.

Az egyezmény módosítása

Csaknem hét évig tartó tárgyalásokat követően az ICCAT részes felei jóváhagyták az ICCAT-
egyezmény módosításait, amelyek korszerűsítik az ICCAT-egyezmény szövegét. Ezek a 
módosítások összhangba hozzák az egyezményt a világ más regionális halászati gazdálkodási 
szervezeteinek egyezményeivel. A várva várt módosítások révén többek között jelentősen 
javulni fog az ICCAT azon képessége, hogy kezelni tudja a célzott cápahalászatot, és 
korszerűsödnek az ICCAT-bizottság munkamódszerei és döntéshozatali eljárásai a 
szervezet megerősítése és korszerűsítése, valamint annak érdekében, hogy a bizottság 
hatékonyabb legyen és készen álljon a jelenlegi és jövőbeli kihívásoknak való megfelelésre. 
A javasolt módosítások teljes mértékben tiszteletben tartják a Tanácstól kapott megbízatást, és 
összhangban vannak a közös halászati politikával, különösen annak külső dimenziójával. 

Az állománygazdálkodást illetően a legfontosabb változás az egyezmény hatályának 
kiterjesztése a cápaállomány védelme és kezelése tekintetében. Például az egyezmény V. cikke 
immár a Bizottságra ruházza a tonhalra, a tonhalszerű halakra és a porcoshal-populációkra 
(óceáni, nyíltvízi és nagy távolságra vándorló fajok; „ICCAT-fajok”) vonatkozó kutatás 
feladatát. Ezek a feladatok az egyezmény hatálya alá tartozó területen az ICCAT-fajok 
halászata során kifogott egyéb fajokra is kiterjednek (amennyiben azok összhangban vannak 
más regionális halászati gazdálkodási szervezetek megállapodásaival vagy halászati 
gazdálkodási megállapodásokkal, amennyiben a hatáskörök átfedik egymást).

Az ICCAT 2019. november 18. és 25. között Palma de Mallorcában (Spanyolország) tartott 26. 
rendes ülésén elfogadott főbb módosítások a döntéshozatali folyamat belső eljárásainak 
technikai kiigazításait érintik.

Ez különösen a hatálybalépésre vonatkozó rendelkezésekre, az ICCAT-ajánlásokkal 
kapcsolatos kifogásolási eljárásra, valamint az ICCAT-bizottság szavazási szabályaira és 
határozatképességére vonatkozik, ami az egyszerű többség követelményét jelenti azokban az 
esetekben, amikor nem érhető el konszenzus. 

Az új szabályok értelmében, ha nem érhető el konszenzus, a Bizottság jelen lévő tagjainak 
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kétharmados többsége hoz határozatot. Ez nagyobb rugalmasságot biztosít a döntéshozatali 
folyamat számára, és elkerüli az olyan fontos kérdésekre vonatkozó ajánlások 
megakadályozását, mint az erőforrás-gazdálkodás és az ellenőrzési, nyomonkövetési és 
felügyeleti tevékenységek. Továbbá az ICCAT-ajánlások hatálybalépésének időszakában (az 
ICCAT-tagok értesítését követően) a hat hónapról négy hónapra javasolt csökkentés célja az 
ICCAT által hozott határozatok gyorsabb végrehajtásának biztosítása. Ez különösen fontos 
azokban a helyzetekben, amikor sürgős fellépésre van szükség.

Azonban arról is határoztak, hogy az ajánlások három hónapnál rövidebb idő alatt semmilyen 
körülmények között nem léphetnek hatályba. A Bizottság továbbá egyértelműsítette a Bizottság 
által elfogadott ajánlásokra vonatkozó kifogásolási eljárást. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban 
fontos hangsúlyozni, hogy a jelenlegi gyakorlattól eltérően ezek a kifogások a továbbiakban 
már nem késleltetik az ajánlás hatálybalépését valamennyi tag számára.

Az ajánlás elleni kifogás benyújtására meghatározott határidő az értesítés időpontjától számított 
legfeljebb négy hónap, és soha nem lehet 3 hónapnál rövidebb. A döntéseket a jelen lévő tagok 
legalább kétharmados többségével hozzák meg. Az ajánlás nem lesz hatályos egyetlen tag 
számára sem, ha a tagok egyszerű többsége kifogást emelt a megadott határidőn belül. Azt is 
fontos kiemelni, hogy az ajánlás minden esetben csak azon tagok számára lesz hatályos, akik 
nem emeltek ellene kifogást. Ez alapvető biztosíték annak garantálására, hogy a tagokat ne 
kötelezzék olyan határozatok, amelyeket nem hagytak jóvá.

Egy másik módosítás új mechanizmust vázolt fel a vitáknak az ICCAT-on keresztül történő 
rendezésére. Az új szabályok értelmében az ICCAT-on keresztül történő vitarendezési eljárás 
indítása önkéntes, de a Bizottság által hozott határozat végleges és kötelező erejű az érintett 
felekre nézve.

Végül, de nem utolsósorban a javasolt módosítások átláthatóbbá tették az ICCAT 
döntéshozatalát és eljárásait, ami támogatni fogja az összes érdekelt fél, köztük a halászati 
ágazat munkáját. A halászati ágazat és a nem kormányzati szervezetek képviselői továbbra is 
részt vehetnek az ICCAT rendszeres ülésein és segédszerveinek ülésein. 

Következtetések

Az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet előírja, hogy az Uniónak biztosítania 
kell, hogy a halászati és az akvakultúra-tevékenységek hosszú távon fenntarthatóak legyenek, 
végzésük összhangban legyen a gazdasági, a társadalmi és a foglalkoztatási előnyök elérésére 
irányuló célkitűzésekkel, valamint hogy hozzájáruljanak az élelmiszer-ellátás biztosításához. 
Ezenkívül ez a rendelet előírja e célkitűzések és elvek alkalmazását az Unió külső halászati 
kapcsolatainak gyakorlása során. Ezért az előadó úgy véli, hogy az egyezmény módosításai 
szükségesek az ICCAT által kezelt tengeri biológiai erőforrásokkal, valamint az ICCAT-fajokra 
irányuló halászati tevékenységek keretében kifogott fajokkal való fenntartható gazdálkodás 
biztosításához. Az egyezmény javasolt módosításainak célja az egyezmény hatályának 
kiterjesztése kifejezetten a cápákra és a rájákra, átfogó jogalapot biztosítva ezáltal az ICCAT 
számára védelmük tekintetében. Ezek a módosítások elengedhetetlenek a regionális halászati 
gazdálkodási szervezetek hatékonyságának növeléséhez is. A fent javasolt jegyzőkönyv teljes 
mértékben összhangban van ezekkel a célokkal.


