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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av 
protokollet om ändring av den internationella konventionen för bevarande av tonfisk 
i Atlanten
(13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (13447/2019),

– med beaktande av protokollet om ändring av den internationella konventionen för 
bevarande av tonfisk i Atlanten (13446/2019),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (C9-0187/2019),

– med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet (A9-0089/2020).

1. Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet och kommissionen, till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna samt till 
sekretariatet för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten 
(Iccat).
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MOTIVERING

Bakgrund

Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) är det organ som 
inrättats genom Iccat-konventionen för bevarande och förvaltning av arter som hör till dess 
befogenhetsområde. Konventionen trädde i kraft den 21 mars 1969 och gav Iccat befogenhet 
att anta rekommendationer som är bindande för de fördragsslutande parterna. Som 
fördragsslutande part i Iccat-konventionen är unionen medlem i Iccat där den har full 
deltagande- och rösträtt.

För att göra konventionen mer ändamålsenlig och stärka bevarandet och förvaltningen av arter 
som omfattas av dess jurisdiktion kom Iccat-medlemmarna överens om att konventionen 
måste ändras. Den 13 maj 2013 bemyndigade rådet kommissionen att på Europeiska unionens 
vägnar förhandla om ändringar i konventionen.

Ändringar i konventionen

Efter att förhandlingarna pågått i nästan sju år godkände Iccat-parterna ändringarna till 
Iccat-konventionen, varigenom konventionstexten moderniserades. Genom förändringarna 
anpassas konventionen till de konventioner som antagits av andra regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationer runtom i världen. Dessa mycket efterlängtade ändringar 
kommer bl.a. att rejält förbättra Iccats förmåga att förvalta hajfisket och de kommer att 
modernisera Iccat-kommissionens arbetsmetoder och beslutsprocesser för att stärka och 
modernisera organisationen och göra den effektivare och redo att möta aktuella och framtida 
utmaningar. De föreslagna ändringarna respekterar till fullo mandatet från rådet och är 
förenliga med den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt dess externa dimension. 

Den viktigaste ändringen i fråga om förvaltningen av fiskbestånd är att konventionens 
tillämpningsområde har breddats beträffande bevarande och förvaltning av hajar. Enligt 
artikel V i konventionen har nu exempelvis Iccat-kommissionen ansvar för undersökningar av 
tonfisk, tonfiskliknande arter och oceaniska, pelagiska och långvandrande bestånd av hajar och 
rockor (Elasmobranchii) (”Iccat-arter”). Detta ansvar sträcker sig även till andra arter som 
fångas i samband med fiske efter Iccat-arter i konventionsområdet (så länge det är 
i överensstämmelse med andra regionala fiskeriförvaltningsorganisationers överenskommelser 
eller fiskeriförvaltningsordningar när befogenheterna överlappar varandra).

De huvudsakliga ändringarna, som antogs vid Iccats 26:e ordinarie möte i Palma de Mallorca, 
Spanien, den 18–25 november 2019, avsåg tekniska anpassningar till interna förfaranden 
i beslutsprocessen.

Detta avser i synnerhet bestämmelser avseende ikraftträdande, förfarandet vid invändningar 
mot Iccat-rekommendationer samt röstregler och beslutsförhet i Iccat-kommissionen, dvs. 
krav på enkel majoritet i situationer där samförstånd inte kan uppnås. 

Enligt de nya bestämmelserna ska beslut fattas av en tvåtredjedels majoritet av de närvarande 
medlemmarna i kommissionen om samförstånd inte kan uppnås. Tanken är att 
beslutsprocessen på detta sätt ska bli mer flexibel och att rekommendationer i viktiga frågor 
såsom resursförvaltning samt kontroll-, uppföljnings- och övervakningsverksamhet inte ska 
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blockeras. Genom den föreslagna förkortningen av fristen för ikraftträdande av 
Iccat-rekommendationer från sex till fyra månader (efter att Iccat-medlemmarna har 
underrättats) vill man dessutom säkerställa ett snabbare genomförande av de beslut som fattas 
av Iccat. Detta är särskilt viktigt i situationer där brådskande åtgärder måste vidtas.

Man beslutade emellertid att en rekommendation aldrig kan få verkan förrän efter 
tre månader. Dessutom förtydligade kommissionen förfarandet vid invändningar mot 
rekommendationer som den antagit. I denna fråga är det viktigt att betona att dessa 
invändningar hur som helst inte längre kommer att leda till att rekommendationens 
ikraftträdande fördröjs för samtliga medlemmar, såsom nu är fallet.

Fristen för ingivande av en invändning mot en rekommendation är högst fyra månader efter 
underrättelsedatumet och aldrig kortare än tre månader. Beslut fattas med minst tvåtredjedels 
majoritet av de närvarande medlemmarna. En rekommendation får inte verkan för någon 
medlem om en enkel majoritet av medlemmarna har gjort invändningar inom den fastställda 
tidsfristen. Det är också viktigt att belysa att en rekommendation under alla omständigheter 
bara får verkan för de medlemmar som inte har invänt mot den. Detta är en grundläggande 
garanti för att säkerställa att medlemmarna inte är bundna av beslut som de inte har godkänt.

Genom en annan ändring anges huvuddragen i en ny mekanism för tvistlösning genom Iccat. 
Enligt de nya bestämmelserna är det frivilligt att låta en tvist lösas genom Iccats system för 
tvistlösning, men skiljedomstolens beslut är slutgiltigt och bindande för de inblandade 
parterna.

Sist men inte minst är det värt att framhålla att de föreslagna ändringarna har gjort Iccats 
beslutsfattande och förfaranden mer transparenta, och detta kommer att gagna alla berörda 
parter, inbegripet fiskerisektorn. Företrädare för fiskerisektorn och för icke-statliga 
organisationer kommer även i fortsättningen att kunna delta i Iccats regelbundna möten och 
i mötena i dess underorgan. 

Slutsatser

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 föreskrivs att unionen ska 
säkerställa att fiske- och vattenbruksverksamheterna är hållbara på lång sikt och förvaltas på 
ett sätt som är förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och 
sysselsättningshänseende samt att bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen. I denna 
förordning föreskrivs det dessutom att unionen ska sköta sina externa förbindelser på 
fiskeriområdet i enlighet med dessa mål och principer. Föredraganden anser därför att 
ändringarna till konventionen är nödvändiga för att säkerställa en hållbar förvaltning av de 
marina biologiska resurser som förvaltas av Iccat samt av de arter som fångas i samband med 
fiske efter Iccat-arter. Tanken med de föreslagna ändringarna till konventionen är att bredda 
dess tillämpningsområde genom att uttryckligen inkludera hajar och rockor och därmed ge 
Iccat en omfattande rättslig grund för skyddet av dem. Ändringarna är också viktiga för att 
stärka de regionala fiskeriförvaltningsorganisationernas ändamålsenlighet. Det ovan 
föreslagna protokollet är fullt förenligt med dessa mål.
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
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