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PERUSTELUT 

1. EHDOTUKSEN TAUSTA 
Neuvosto valtuutti Euroopan komission neuvottelemaan Euroopan unionin puolesta São 
Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan kanssa tehdyn kalastuskumppanuussopimuksen 
pöytäkirjan uusimisesta. Neuvottelujen päätteeksi uuden pöytäkirjan luonnos parafoitiin 19. 
joulukuuta 2013. Uusi pöytäkirja on voimassa neljä vuotta sen 14 artiklassa vahvistetusta 
väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä eli uuden pöytäkirjan allekirjoittamispäivästä. 

Sopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan tärkein tavoite on tarjota Euroopan unionin aluksille 
kalastusmahdollisuuksia São Tomé ja Príncipen vesillä parhaiden saatavilla olevien 
tieteellisten lausuntojen ja Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) 
suositusten mukaisesti ja käytettävissä olevan ylijäämän rajoissa. Komissio on tukeutunut 
muun muassa ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemän, edellistä pöytäkirjaa koskevan 
jälkiarvioinnin tuloksiin. 

Tavoitteena on myös vahvistaa Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen 
tasavallan välistä yhteistyötä kestävän kalastuksen politiikan kehittämiseksi ja São Tomé ja 
Príncipen kalastusalueen kalavarojen vastuuntuntoiseksi hyödyntämiseksi kummankin 
sopimuspuolen edun mukaisesti. 

Pöytäkirjassa määrätään kalastusmahdollisuuksista seuraavissa luokissa: 

– 28 nuottaa käyttävää tonnikala-alusta, 

– 6 pintasiima-alusta. 

Komissio ehdottaa tämän perusteella, että neuvosto hyväksyy päätöksellä uuden pöytäkirjan 
tekemisen parlamentin hyväksynnän saatuaan. 

2. KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET 
Sidosryhmiä kuultiin vuosia 2011–2014 koskevan pöytäkirjan arvioinnin yhteydessä. Myös 
jäsenvaltioiden asiantuntijoita kuultiin teknisissä kokouksissa. Kuulemisten perusteella 
päätettiin, että São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan kanssa tehty 
kalastuspöytäkirja on syytä pitää voimassa. 

3. EHDOTUKSEN OIKEUDELLISET NÄKÖKOHDAT 

Tämä menettely aloitetaan samanaikaisesti niiden menettelyjen kanssa, jotka liittyvät 
pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta tehtävään neuvoston 
päätökseen ja kalastusmahdollisuuksien jakamista EU:n jäsenvaltioiden kesken koskevaan 
neuvoston asetukseen. 

4. TALOUSARVIOVAIKUTUKSET 

Taloudellisen korvauksen vuotuinen määrä on 710 000 euroa ensimmäisten kolmen vuoden 
ajan ja 675 000 euroa neljäntenä vuonna, ja siihen sisältyy a) vesille pääsystä maksettava 
korvaus, joka on kolmen vuoden ajan 385 000 euroa ja neljäntenä vuonna 350 000 euroa ja 
joka vastaa 7 000 tonnin viitesaalismäärää, ja b) 325 000 euron suuruinen tuki São Tomé ja 
Príncipen alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen. Tämä tuki on kansallisen 
kalastuspolitiikan tavoitteiden mukainen ja vastaa erityisesti pienimuotoisen kalastuksen 
tukemista sekä laittoman kalastuksen torjuntaa koskeviin São Tomé ja Príncipen 
demokraattisen tasavallan tarpeisiin.  
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EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka 

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 
artiklan 2 kohdan yhdessä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan kanssa, 

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän1,  

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Neuvosto hyväksyi 23 päivänä heinäkuuta 2007 asetuksen (EY) N:o 894/20072 São 
Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välisen 
kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä, jäljempänä ’sopimus’.  

(2) Neuvosto hyväksyi 12 päivänä heinäkuuta 2011 päätöksen 2011/420/EU3 Euroopan 
unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä 
kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja 
taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä4. Mainittu 
pöytäkirja on voimassa kolme vuotta, ja sen voimassaolo päättyy 12 päivänä 
toukokuuta 2014.  

(3) Unioni on sen jälkeen neuvotellut São Tomé ja Príncipen kanssa 
kalastuskumppanuussopimukseen liittyvän uuden pöytäkirjan, joka on voimassa neljä 
vuotta ja jossa Euroopan unionin aluksille myönnetään kalastusmahdollisuuksia São 
Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan 
kalastuksen osalta kuuluvilla vesillä.  

(4) Uusi pöytäkirja allekirjoitettiin päätöksen 2014/ /EU5 mukaisesti, ja sitä sovelletaan 
väliaikaisesti sen allekirjoituspäivästä.  

(5) Uusi pöytäkirja olisi hyväksyttävä Euroopan unionin puolesta, 

(6) Sopimuksessa perustetaan sekakomitea, jonka tehtävänä on valvoa sopimuksen 
soveltamista. Pöytäkirjan mukaisesti sekakomitea voi lisäksi hyväksyä tiettyjä 
pöytäkirjaan tehtäviä muutoksia. Näiden muutosten hyväksymisen helpottamiseksi on 
aiheellista valtuuttaa komissio tietyin edellytyksin hyväksymään ne noudattaen 
yksinkertaistettua menettelyä, 

                                                 
1 EUVL C , s. . 
2 EUVL L 205, 7.8.2007, s. 35. 
3 EUVL L 188, 19.7.2011, s. 1. 
4 EUVL L 136, 24.5.2011, s. 5. 
5 EUVL C , s. . 
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 

1 artikla 
Hyväksytään unionin puolesta Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen 
tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien 
ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen 
demokraattisen tasavallan kesken tehty pöytäkirja. 

Pöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteessä I.  

2 artikla 
Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta pöytäkirjan 15 artiklassa määrätyn 
ilmoituksen. 

3 artikla 
Valtuutetaan Euroopan komissio tämän päätöksen liitteessä II vahvistettujen säännösten ja 
edellytysten mukaisesti hyväksymään unionin puolesta muutokset, jotka sekakomiteassa 
tehdään pöytäkirjaan. 

4 artikla 
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään. 

Tehty Brysselissä 

 Neuvoston puolesta 
 Puheenjohtaja 


