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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 het protocol tot wijziging van het Internationaal Verdrag voor de 
instandhouding van Atlantische tonijnen
(13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (13447/2019),

– gezien het protocol tot wijziging van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding 
van Atlantische tonijnen (13446/2019),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43 en 
artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (C9-0187/2019),

– gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie visserij (A9-0000/2019),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
aan de Commissie en aan de regeringen en parlementen van de lidstaten, alsmede aan 
het uitvoerend secretariaat van de Internationale Commissie voor de instandhouding van 
Atlantische tonijnen (Iccat).
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TOELICHTING

Achtergrond

De Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (Iccat-
commissie) is het lichaam dat is opgericht krachtens het Iccat-verdrag om te zorgen voor de 
instandhouding en het beheer van de onder haar bevoegdheid vallende soorten. Het verdrag is 
in werking getreden op 21 maart 1969 en de Iccat-commissie kan op grond ervan aanbevelingen 
goedkeuren die bindend zijn voor de verdragsluitende partijen. Als verdragsluitende partij bij 
het Iccat-verdrag is de Unie lid van de Iccat-commissie en heeft zij in die commissie inspraak 
en stemrecht.

Om de doeltreffendheid te vergroten en de instandhouding en het beheer van de onder hun 
bevoegdheid vallende soorten te versterken, zijn de leden van de Iccat-commissie 
overeengekomen dat het verdrag moet worden gewijzigd. Op 13 mei 2013 heeft de Raad de 
Commissie gemachtigd om, namens de Europese Unie, te onderhandelen over een wijziging 
van het verdrag.

Wijziging van het verdrag

Na bijna zeven jaar onderhandelen hebben de partijen bij het Iccat-verdrag het pakket 
wijzigingen in het Iccat-verdrag goedgekeurd, waardoor de tekst van het Iccat-verdrag is 
gemoderniseerd. De wijzigingen brengen het verdrag in overeenstemming met de verdragen 
van andere regionale organisaties voor visserijbeheer (ROVB’s) over de hele wereld. Deze 
wijzigingen, waarnaar reikhalzend werd uitgekeken, zullen onder meer leiden tot een 
aanzienlijke verbetering van het vermogen van de Iccat-commissie om gerichte haaienvisserij 
te beheren en zullen de werkmethoden en de besluitvormingsprocedures van de Iccat-
commissie moderniseren, zodat de organisatie wordt versterkt en gemoderniseerd, 
doeltreffender wordt en klaar is om de huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. 
De voorgestelde wijzigingen stroken volledig met het mandaat van de Raad en zijn in 
overeenstemming met het gemeenschappelijk visserijbeleid, met name de externe dimensie 
ervan. 

De belangrijkste wijziging wat het beheer van de bestanden betreft, is de uitbreiding van het 
toepassingsgebied van het verdrag met betrekking tot de instandhouding en het beheer van 
haaienbestanden. Zo wordt op grond van artikel V van het verdrag de commissie nu 
bijvoorbeeld verantwoordelijk voor studies over tonijnen en tonijnachtigen en oceanische, 
pelagische en over grote afstanden trekkende elasmobranchii (“Iccat-soorten”). Deze 
verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot andere soorten die tijdens de visserij op Iccat-
soorten in het verdragsgebied worden gevangen (zolang geen afbreuk wordt gedaan aan de 
overeenkomsten van andere ROVB’s of regelingen voor visserijbeheer waarbij de 
bevoegdheden overlappen).

De belangrijkste wijzigingen die tijdens de 26e gewone vergadering van de Iccat-commissie in 
Palma de Mallorca (Spanje) van 18 tot en met 25 november 2019 zijn goedgekeurd, hadden 
betrekking op technische aanpassingen van de interne procedures in het kader van het 
besluitvormingsproces.
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Met name gaat het om de bepalingen betreffende de inwerkingtreding, de bezwaarprocedure 
voor de aanbevelingen van de Iccat-commissie en de stemvoorschriften en het quorum in de 
Iccat-commissie, waar een gewone meerderheid vereist is in situaties waar geen consensus kan 
worden bereikt. 

Volgens de nieuwe regels worden, indien geen consensus kan worden bereikt, besluiten 
genomen door een tweederdemeerderheid van de aanwezige leden van de commissie. Hierdoor 
moet het besluitvormingsproces flexibeler worden en de blokkering van aanbevelingen over 
belangrijke kwesties als het beheer van de hulpbronnen en de activiteiten op het gebied van 
controle, monitoring en toezicht worden vermeden. Voorts is de voorgestelde inkorting van zes 
naar vier maanden (na kennisgeving aan de Iccat-leden) van de periode van inwerkingtreding 
van de aanbevelingen van de Iccat-commissie bedoeld om te zorgen voor een snellere 
uitvoering van de door de Iccat-commissie genomen besluiten. Dit is met name belangrijk in 
situaties waar dringend actie moet worden ondernomen.

Besloten is evenwel dat een aanbeveling nooit van kracht kan worden na minder dan drie 
maanden. Daarnaast heeft de Iccat-commissie de procedure verduidelijkt voor het indienen van 
bezwaar tegen door haar goedgekeurde aanbevelingen. Op dit punt is het belangrijk te 
benadrukken dat het effect van bezwaren hoe dan ook niet langer zal zijn dat de 
inwerkingtreding van de aanbeveling voor alle leden vertraging oploopt, zoals momenteel het 
geval is.

De termijn voor het indienen van bezwaar tegen een aanbeveling bedraagt immers maximum 
vier maanden na de datum van kennisgeving en nooit minder dan 3 maanden. De besluiten 
worden genomen met een meerderheid van twee derde van de aanwezige leden. Een 
aanbeveling wordt voor geen enkel lid van kracht, als een gewone meerderheid van de leden 
binnen de gestelde termijn bezwaar heeft aangetekend. Het is ook belangrijk om te benadrukken 
dat een aanbeveling in elk geval slechts van kracht wordt voor de leden die er geen bezwaar 
tegen hebben aangetekend. Dit is een fundamentele waarborg om ervoor te zorgen dat de leden 
niet gebonden zijn door besluiten waarmee zij niet hebben ingestemd.

Een andere wijziging had betrekking op een nieuw mechanisme voor het beslechten van 
geschillen via de Iccat-commissie. Volgens de nieuwe regels is deelneming aan 
geschillenbeslechting via de Iccat-commissie vrijwillig, maar is het door de commissie 
genomen besluit definitief en bindend voor de betrokken partijen.

Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, hebben de voorgestelde wijzigingen de 
besluitvorming en de procedures van de Iccat-commissie transparanter gemaakt en dit zal de 
werkzaamheden van alle belanghebbenden, met inbegrip van de visserijsector, ondersteunen. 
Vertegenwoordigers van de visserijsector en van niet-gouvernementele organisaties zullen de 
gewone vergaderingen van de Iccat-commissie en de vergaderingen van haar hulporganen 
kunnen blijven bijwonen. 

Conclusies

In Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad wordt de Unie 
opgedragen er borg voor te staan dat de activiteiten in het kader van de visserij en de aquacultuur 
langdurig duurzaam zijn en worden beheerd op een manier die strookt met de doelstellingen 
voordelen te realiseren op economisch en sociaal gebied en op het gebied van werkgelegenheid 
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alsmede bij te dragen tot de beschikbaarheid van voedselvoorraden. Daarnaast wordt in deze 
verordening bepaald dat de Unie haar externe betrekkingen op visserijgebied onderhoudt in 
overeenstemming met deze doelstellingen en beginselen. Om deze redenen is de rapporteur van 
mening dat de wijzigingen in het verdrag nodig zijn met het oog op het duurzame beheer van 
de door de Iccat-commissie beheerde biologische rijkdommen van de zee, alsmede van de 
soorten die worden gevangen in het kader van de visserij op Iccat-soorten. De idee achter de 
voorgestelde wijzigingen in het verdrag is het toepassingsgebied ervan uit te breiden door 
haaien en roggen er expliciet in op te nemen en de Iccat-commissie zo een alomvattende 
rechtsgrond te verschaffen voor de bescherming ervan. De wijzigingen zijn ook van essentieel 
belang voor het vergroten van de doeltreffendheid van de ROVB’s. Het hierboven voorgestelde 
protocol is volledig in overeenstemming met deze doelstellingen.


