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INDOKOLÁS 

1. A JAVASLAT HÁTTERE 
A Tanács felhatalmazta az Európai Bizottságot, hogy az Európai Unió nevében tárgyalásokat 
folytasson a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársasággal megkötött halászati 
partnerségi megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv megújításáról. A tárgyalások 
eredményeként a tárgyalók 2013. december 19-én egy új jegyzőkönyvtervezetet parafáltak. 
Az új jegyzőkönyv az ideiglenes alkalmazás 14. cikkben rögzített kezdőnapjától, vagyis az új 
jegyzőkönyv aláírásának napjától számított négyéves időszakra szól. 

A megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv elsődleges célja, hogy az uniós hajóknak – a 
rendelkezésre álló legmérvadóbb tudományos szakvélemények tiszteletben tartása és az 
Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) ajánlásainak 
figyelembevétele mellett – a rendelkezésre álló többlet korlátain belül halászati lehetőségeket 
biztosítson a São Tomé és Príncipe-i vizeken. A Bizottság többek között a korábbi 
jegyzőkönyv külső szakértők által készített utólagos értékelésének eredményeit is figyelembe 
vette. 

A jegyzőkönyv egyúttal az Európai Unió és a São Tomé és Príncipe Demokratikus 
Köztársaság közötti együttműködés szorosabbra fűzésére is irányul annak érdekében, hogy a 
São Tomé és Príncipe-i halászati övezetben lehetővé váljon a fenntartható halászati politika 
fejlesztése és a halászati erőforrások felelősségteljes kiaknázása, ami mindkét fél érdekét 
szolgálja. 

A jegyzőkönyv az alábbi halászati kategóriákban ír elő halászati lehetőségeket: 

– 28 kerítőhálós tonhalhalászhajó 

– 6 felszíni horogsoros halászhajó 

A Bizottság mindezek alapján javasolja, hogy a Tanács – a Parlament egyetértésével – 
fogadja el az új jegyzőkönyv megkötéséről szóló határozatot. 

2. AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A 
HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

Az érdekeltekkel a 2011–2014-es időszakra szóló jegyzőkönyv értékelése keretében folyt 
egyeztetés. A technikai értekezletek során tagállami szakértőkkel is konzultáltak. Az 
egyeztetések azzal a következtetéssel zárultak, hogy az Uniónak érdekében áll halászati 
jegyzőkönyvet fenntartani a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársasággal. 

3. A JAVASLAT JOGI ELEMEI 
Ezen eljárás megindítására a jegyzőkönyv aláírásának és ideiglenes alkalmazásának 
jóváhagyásáról szóló tanácsi határozathoz, valamint a halászati lehetőségek uniós tagállamok 
közötti elosztásáról szóló tanácsi rendelethez kapcsolódó eljárás megindításával 
párhuzamosan kerül sor. 

4. KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK 
Az első három évre 710 000 EUR-s éves pénzügyi hozzájárulás, a negyedik évre pedig 
675 000 EUR-s éves pénzügyi hozzájárulás a következők szerint: a) 7 000 tonnás 
referenciamennyiséget alapul véve az első három évben 385 000 EUR, a negyedik évben 
pedig 350 000 EUR a halászterületekhez való hozzáférés címén és b) 325 000 EUR a São 



HU 3   HU 

Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság halászati politikájának a fejlesztésére irányuló 
támogatás címén. Ez a támogatás megfelel a nemzeti halászati politika célkitűzéseinek és 
különösen a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaságnak a kisüzemi halászat 
támogatása és a jogellenes halászat elleni küzdelem tekintetében meglévő igényeinek. 
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AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) 
bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával és 218. cikke (7) 
bekezdésével, 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére1,  

mivel: 

(1) 2007. július 23-án a Tanács elfogadta a São Tomé és Príncipe Demokratikus 
Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás (a 
továbbiakban: a megállapodás) megkötéséről szóló 894/2007/EK rendeletet2. 

(2) 2011. július 12-én a Tanács elfogadta az Európai Unió és a São Tomé és Príncipe 
Demokratikus Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt 
halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jegyzőkönyv3 
megkötéséről szóló 2011/420/EU határozatot4. A megkötött jegyzőkönyv hároméves 
időszakra szól, így 2014. május 12-én hatályát veszti. 

(3) Az Unió tárgyalásokat folytatott a São Tomé és Príncipe Demokratikus 
Köztársasággal egy új, négyéves időszakra szóló jegyzőkönyvről, amely a halászat 
tekintetében a São Tomé és Príncipe felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó 
vizeken halászati lehetőségeket biztosít az Európai Unió hajóinak.  

(4) A 2014/.../EU határozatnak5 megfelelően sor került a szóban forgó új jegyzőkönyv 
aláírására, és a jegyzőkönyv az aláírásának napjától ideiglenesen alkalmazandó. 

(5) Helyénvaló az új jegyzőkönyvet az Unió nevében jóváhagyni. 

(6) A megállapodással létrejött egy vegyes bizottság, amelynek feladata a megállapodás 
alkalmazásának ellenőrzése. A vegyes bizottság továbbá a jegyzőkönyvvel 
összhangban jóváhagyhatja a jegyzőkönyv bizonyos módosításait. Az ilyen 
módosítások jóváhagyásának előmozdítása érdekében a Bizottságot indokolt 
felhatalmazni arra, hogy meghatározott feltételek mellett a módosításokat 
egyszerűsített eljárás keretében fogadja el, 

                                                 
1 HL C […]., […]., […]. o. 
2 HL L 205., 2007.8.7., 35. o. 
3 HL L 136., 2011.5.24., 5. o. 
4 HL L 188., 2011.7.19., 1. o. 
5 HL L […]., […]., […]. o. 
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ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. cikk 

Az Európai Unió és a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság között létrejött 
halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 
megállapításáról szóló jegyzőkönyvet az Unió nevében a Tanács jóváhagyja. 

A jegyzőkönyv szövege e határozat I. mellékletében található. 

2. cikk 

A jegyzőkönyv 15. cikkében előírt értesítést az Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg. 

3. cikk 

Az e határozat II. mellékletében megállapított rendelkezéseknek megfelelően és az ott 
szereplő feltételek mellett az Európai Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Unió 
nevében jóváhagyja a jegyzőkönyvnek a vegyes bizottság által elfogadott módosításait. 

4. cikk 

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba. 

Kelt Brüsszelben, -án/-én. 

 a Tanács részéről 
 az elnök 


