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MOTIVERING 
 

Avtalet om inrättande av Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM), i enlighet 
med artikel XIV i FAO:s stadga, godkändes av FAO-konferensen 1949 och trädde i kraft 
1952. Ändringar av detta avtal godkändes 1963, 1976 och 1997. Europeiska gemenskapen 
anslöt sig till AKFM den 16 juni 1998 genom beslut 98/416/EG1. EU:s medlemsstater vid 
Medelhavet och Svarta havet är också parter i detta avtal. 

AKFM är en så kallad regional fiskeriförvaltningsorganisation vars syfte är att främja 
utveckling, bevarande, rationell förvaltning och bästa utnyttjande av levande marina resurser 
samt en hållbar utveckling av vattenbruket i Medelhavet och Svarta havet. 

Ett förfarande för att ändra AKFM-avtalet inleddes 2013 efter en resultatöversyn slutförd 
2011, som fann att avtalet bör ändras för att klargöra AKFM:s mål och funktioner och stärka 
dess effektivitet.  

Det ändrade avtalet förhandlades fram med de avtalsslutande parterna i AKFM. FAO:s 
rättstjänst deltog också i diskussionerna. Rådet bemyndigade kommissionen att förhandla på 
unionens vägnar i frågor som omfattas av unionens behörighet. Förhandlingarna fördes av 
medlemsstaterna och kommissionen inom deras respektive behörighetsområden i enlighet 
med villkoren i mandatet. Kommissionen och medlemsstaterna bedrev förhandlingsarbetet i 
regelbunden och nära samordning under hela processen. 

De avtalsslutande parterna i AKFM godkände Ändrat avtal om inrättande av Allmänna 
kommissionen för fiske i Medelhavet vid AKFM:s 38:e årliga sammanträde den 19–24 maj 
2014.  

Det ändrade avtalets struktur och innehåll har reviderats jämfört med det nuvarande, så att 
avtalet anpassats till moderna instrument för regionala fiskeriförvaltningsorganisationer. De 
viktigaste ändringar som införts är följande: 

– En tydligare förklaring av AKFM-avtalets mål och underliggande principer. I det nya 
avtalet fastställs ett tydligt övergripande mål om biologisk, social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet för levande marina resurser. Dessutom införs definitioner av 
de begrepp som är nödvändiga för en korrekt tolkning av avtalet. AKFM:s funktioner 
definieras bättre och omfattar främjande av gemensam fiskeförvaltning genom 
fleråriga förvaltningsplaner och fastställande av områden med särskilda 
fiskebegränsningar samt insamling och spridning av data. I det nya avtalet införlivas 
den gemensamma fiskeripolitikens centrala inslag avseende målet att nå maximalt 
hållbart uttag, ekosystemansatsen och försiktighetsansatsen, minskning av utkast och 
bekämpning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.  

– Bestämmelser om upprättande av åtgärder/sanktioner för att ta itu med bristande 
efterlevnad hos medlemsstater och icke-medlemsstater. 

– Inrättande av en väldefinierad tvistlösningsmekanism i händelse av tvister mellan de 
avtalsslutande parterna.  

Det ändrade avtalet är i linje med den gemensamma fiskeripolitikens huvudsakliga mål.  

Enligt förslaget bör det ändrade AKFM-avtalet ingås på Europeiska unionens vägnar. 

Texten till det ändrade avtalet i bilagan till förslaget till rådets beslut kommer att underkastas 
en slutlig rättslig kontroll av FAO, ett arbete som bör vara slutfört i oktober 2014. Texten kan 

                                                 
1 EGT L 190, 4.7.1998, s. 34. 
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därför genomgå förändringar, dock väntas inga ändringar i sak. Kommissionen lägger fram 
detta förslag för att undvika onödiga förseningar av ingåendet av det ändrade avtalet. 
Kommissionen kommer att se till att FAO:s validerade text läggs fram för rådet innan 
diskussionerna inleds i rådets arbetsgrupp.  

Rådet uppmanas att anta förslaget så snart som möjligt, efter det att Europaparlamentet har 
gett sitt godkännande. 
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Förslag till 

RÅDETS BESLUT 

om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det ändrade avtalet om inrättande av 
Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet 

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2 
jämförd med artikel 218.6 a, 

med beaktande av kommissionens förslag2, 

med beaktande av Europaparlamentets godkännande3, och 

av följande skäl: 

(1) Avtalet om inrättande av Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM) 
fastställdes och godkändes vid FAO-konferensens femte möte 1949 och trädde i kraft 
den 20 februari 1952.  

(2) Europeiska gemenskapen blev avtalsslutande part i AKFM genom antagandet av 
rådets beslut (98/416/EG) av den 16 juni 1998 om Europeiska gemenskapens 
anslutning till Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet4. 

(3) I enlighet med artikel 1.3 i fördraget om Europeiska unionen har Europeiska unionen 
ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen.  

(4) Rådet bemyndigade den 15 november 2013 kommissionen att förhandla på unionens 
vägnar om ändringar av AKFM-avtalet i frågor som omfattas av unionens behörighet. 

(5) Förhandlingar genomfördes av medlemsstaterna och kommissionen inom deras 
respektive behörighetsområden i enlighet med mandatet och i nära samarbete 
sinsemellan. 

(6) Förhandlingarna slutfördes framgångsrikt vid AKFM:s möte den 19–24 maj 2014 där 
en text om ett ändrat avtal godkändes genom konsensus.  

(7) Syftet med ändringen är att modernisera AKFM och förstärka dess roll i bevarandet av 
fiskeresurserna inom dess behörighetsområde.  

(8) AKFM:s mål, allmänna principer och funktioner har setts över och vidgats för att 
säkerställa långsiktigt bevarande och hållbar användning av levande marina resurser 
och deras miljö.  

(9) Det ändrade avtalet är i linje med principerna för unionens gemensamma fiskeripolitik, 
och det ligger därför i unionens intresse att godkänna det.  

                                                 
2 EUT C , , s. . 
3 EUT C , , s. . 
4 EGT L 190, 4.7.1998, s. 34. 
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.  

Artikel 1 
Det ändrade avtalet om inrättande av Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet som 
återfinns i bilagan ingås härmed. 

Artikel 2 
Rådets ordförande ska utse den person som ska ha rätt att, på Europeiska unionens vägnar, 
underrätta FAO om Europeiska unionens godtagande av det ändrade avtalet.  

Artikel 3 
Detta beslut träder i kraft 20 dagar efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning. Beslutet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. 

Dagen för ikraftträdandet av det ändrade avtalet om inrättande av Allmänna kommissionen 
för fiske i Medelhavet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.  

Utfärdat i Bryssel den 

 På rådets vägnar 
 Ordförande 


