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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af 
protokollen om ændring af den internationale konvention om bevarelse af 
tunfiskebestanden i Atlanterhavet
(13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (13447/2019),

– der henviser til protokol om ændring af den internationale konvention om bevarelse af 
tunfiskebestanden i Atlanterhavet (13446/2019),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43 
og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (C9-0187/2019),

– der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

– der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget (A9-0089/2020),

1. godkender indgåelsen af protokollen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen, 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter og til eksekutivsekretariatet for Den 
Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet 
(ICCAT).
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BEGRUNDELSE

Baggrund

Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) 
er et organ, der er oprettet ved ICCAT-konventionen med henblik på bevarelse og forvaltning 
af det fiskeri, der hører under dens kompetenceområde. Konventionen trådte i kraft den 21. 
marts 1969 og gav ICCAT beføjelse til at vedtage henstillinger, der er bindende for de 
kontraherende parter. Som kontraherende part i ICCAT-konventionen er Unionen medlem af 
ICCAT, hvor den har fuld medbestemmelses- og stemmeret.

For at forbedre ICCAT's effektivitet og styrke bevarelsen og forvaltningen af de arter, der hører 
under dens jurisdiktion, er medlemmerne blevet enige om, at det er nødvendigt at ændre 
konventionen. Den 13. maj 2013 bemyndigede Rådet Kommissionen til på Unionens vegne at 
føre forhandlinger om en ændring af konventionen.

Ændringer i konventionen

Efter næsten syv års forhandlinger godkendte ICCAT's parter en række ændringer af ICCAT-
konventionen, som indebærer en modernisering af konventionens tekst. Disse ændringer 
bringer konventionen på linje med dem, der er foretaget af andre regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO'er) i hele verden. Disse stærkt tiltrængte ændringer vil 
bl.a. i væsentlig grad forbedre ICCAT's evne til at forvalte målrettet fiskeri efter hajer og 
modernisere ICCAT-Kommissionens arbejdsmetoder og beslutningsprocedurer med henblik på 
at styrke og modernisere organisationen og gøre den mere effektiv og klar til at imødegå 
nuværende og fremtidige udfordringer. De foreslåede ændringer respekterer fuldt ud det 
mandat, der er modtaget fra Rådet, og er i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitik, 
navnlig dens eksterne dimension. 

Den vigtigste ændring vedrørende forvaltningen af bestandene er udvidelsen af konventionens 
anvendelsesområde med hensyn til bevarelse og forvaltning af hajer. F.eks. giver 
konventionens artikel V nu ICCAT-Kommissionen ansvaret for undersøgelser vedrørende 
bestandene af tun, tunlignende arter samt hajer og rokker (oceaniske, pelagiske og stærkt 
vandrende arter; "ICCAT-arter"). Disse ansvarsområder omfatter også andre arter, der fanges 
under fiskeri efter ICCAT-arter i konventionsområdet (så længe de er i overensstemmelse med 
andre RFFO'ers aftaler eller fiskeriforvaltningsordninger, i det omfang kompetencerne 
overlapper hinanden).

De vigtigste af ændringer, der blev vedtaget på det 26. ordinære møde i ICCAT i Palma de 
Mallorca, Spanien, den 18.-25. november 2019, vedrørte tekniske tilpasninger af de interne 
procedurer i beslutningsprocessen.

Dette gælder især for ikrafttrædelsesbestemmelser, proceduren for indsigelse mod ICCAT's 
henstillinger og afstemningsreglerne og beslutningsdygtigheden i ICCAT-Kommissionen, dvs. 
simpelt flertal i situationer, hvor der ikke kan opnås konsensus. 

Ifølge de nye regler kan et flertal på to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer af 
Kommissionen træffe afgørelse, hvis der ikke kan opnås konsensus. Dette skulle give 
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beslutningsprocessen større fleksibilitet og forhindre blokering af henstillinger om vigtige 
spørgsmål som ressourceforvaltning og kontrol-, tilsyns- og overvågningsaktiviteter. Desuden 
tilsigter man med den foreslåede nedskæring af ikrafttrædelsesfristen for ICCAT's henstillinger 
fra seks til fire måneder (efter meddelelse til ICCAT's medlemmer) at sikre en hurtigere 
gennemførelse af de beslutninger, der træffes af ICCAT. Dette er særlig vigtigt i situationer, 
hvor der er behov for en hurtig indsats.

Det blev dog vedtaget, at en henstilling under ingen omstændigheder må kunne træde i kraft 
inden for mindre end tre måneder. Endvidere præciserede Kommissionen proceduren for 
indsigelse mod henstillinger vedtaget af Kommissionen Det er i den forbindelse vigtigt at 
understrege, at sådanne indsigelser under alle omstændigheder ikke længere vil have 
opsættende virkning for henstillingens ikrafttrædelse for alle medlemmer, sådan som det i 
øjeblikket er tilfældet.

Således er fristen for at gøre indsigelse mod en henstilling højst fire og aldrig mindre end tre 
måneder efter datoen for meddelelsen. Beslutninger træffes med mindst to tredjedeles flertal 
blandt de tilstedeværende medlemmer. En henstilling får ikke virkning for noget medlem, hvis 
et simpelt flertal af medlemmerne har gjort indsigelse inden for den fastsatte frist. Det er også 
vigtigt at understrege, at en henstilling under alle omstændigheder kun vil få virkning for de 
medlemmer, der ikke har gjort indsigelse mod den. Dette er en grundlæggende garanti for, at et 
medlem ikke er bundet af afgørelser, som det ikke har givet sit samtykke til.

En anden ændring gik ud på at indføre en ny mekanisme til bilæggelse af tvister gennem 
ICCAT. I henhold til de nye regler er det frivilligt, om man vil tiltræde en 
tvistbilæggelsesordning via ICCAT, men en afgørelse truffet af voldgiftsretten er endelig og 
bindende for de involverede parter.

Sidst, men ikke mindst gør de foreslåede ændringer ICCAT's beslutningstagning og -procedurer 
mere gennemsigtige, hvilket vil være til gavn for det arbejde, der udføres af alle interessenter, 
herunder fiskerisektoren. Repræsentanter for fiskerisektoren og ikke-statslige organisationer vil 
fortsat kunne deltage i ICCAT's regelmæssige møder og i møderne i dets underordnede organer. 

Konklusioner

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 skal Unionen 
sikre, at fiskeri- og akvakulturaktiviteter er bæredygtige på lang sigt og forvaltes på en måde, 
der er i overensstemmelse med målene om at opnå økonomiske, sociale og 
beskæftigelsesmæssige fordele, og som bidrager til fødevareforsyningssikkerheden. 
Forordningen kræver desuden, at Unionen anvender disse mål og principper i forbindelse med 
sin optræden udadtil på fiskeriområdet. Ordføreren mener derfor, at ændringerne af 
konventionen er nødvendige for at sikre en bæredygtig forvaltning af de marine biologiske 
ressourcer, der henhører under ICCAT, samt af arter, der fanges i forbindelse med fiskeri efter 
ICCAT-arter. Formålet med de foreslåede ændringer af konventionen er netop at udvide dets 
anvendelsesområde ved udtrykkeligt at medtage hajer og rokker og dermed give ICCAT et 
omfattende retsgrundlag for beskyttelsen heraf. Ændringerne er også afgørende for at øge 
effektiviteten af RFFO'erne. Den foreslåede protokol er fuldt ud i overensstemmelse med 
disse mål.
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