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RÉASÚNÚ GEARR

Glacadh an Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh atá ann cheana idir an tAontas Eorpach agus 
Poblacht Ioslamach na Máratáine (‘an Comhaontú Comhpháirtíochta’ anseo feasta) ar an 30 
Samhain 20061. 

Is é is aidhm leis an bPrótacal ná deiseanna iascaireachta a dheonú do shoithí de chuid an 
Aontais Eorpaigh in uiscí na Máratáine, agus aird á tabhairt ar mheasúnuithe eolaíocha atá ar 
fáil, go háirithe deiseanna do na soithí sin ón gCoiste Iascaigh um an Atlantach Thoir Láir 
(CECAF), agus i gcomhréir leis an gcomhairle eolaíoch is fearr dá bhfuil ar fáil agus na moltaí 
ón gCoimisiún Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), laistigh de 
theorainneacha an bharrachais atá ar fáil. Tá sé mar aidhm freisin comhar idir an tAontas 
Eorpach agus Poblacht Ioslamach na Máratáine a fheabhsú, agus ar an gcaoi sin creat 
comhpháirtíochta a chruthú trínar féidir beartas iascaigh inbhuanaithe a fhorbairt agus saothrú 
fónta a dhéanamh ar acmhainní iascaigh i limistéar iascaireachta Phoblacht Ioslamach na 
Máratáine, chun leasa an dá pháirtí.

Cuireadh i bhfeidhm an Prótacal2 is déanaí ina leagtar amach na deiseanna iascaireachta agus 
an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhpháirtíochta an 16 Samhain 
2015 agus a chuaigh in éag an 15 Samhain 2019. Leasaíodh an Prótacal sin faoi dhó (le 
Cinneadh (AE) Uimh. 2017/4513 ón gCoimisiún agus le Cinneadh (AE) Uimh. 2017/13734ón 
gCoimisiún).  

Go dtí go dtabharfar na caibidlíochtaí maidir le hathnuachan an Chomhaontaithe 
Comhpháirtíochta agus a Phrótacal i gcrích, rinne an Coimisiún, ar bhonn údarú ón gComhairle, 
Comhaontú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, le Poblacht Ioslamach na Máratáine i bhfoirm 
Malartú Litreacha ag cur síneadh bliana leis an bPrótacal a ghabhann leis an gComhaontú 
Comhpháirtíochta. Síníodh an Comhaontú sin a bhí i bhfoirm Malartú Litreacha ar an 13 
Samhain 2019.

Is é an aidhm atá leis an Malartú Litreacha ná a chur ar chumas an Aontais Eorpaigh agus 
Phoblacht Ioslamach na Máratáine leanúint de chomhoibriú lena chéile chun beartas iascaigh 
inbhuanaithe a chur chun cinn, saothrú fónta na n-acmhainní iascaigh in uiscí na Máratáine a 
dhéanamh agus chun ligean do shoithí AE iascaireacht a dhéanamh sna huiscí sin. 

Déanfar na socruithe a bheidh i bhfeidhm le linn bhliain dheireanach an Phrótacail a athnuachan 
faoi na coinníollacha céanna ar feadh bliain amháin ar a mhéad. 

Socraíodh an ranníocaíocht airgeadais bhliantúil ag EUR 61 625 000 ar feadh uastréimhse 
bliana chun críocha an tsínidh, ar bhonn: 

1 IO L 343, 8.12.2006, lch. 1. 
2 IO L 315 an 01.12.2015, lch. 3.
3 IO L 69 an 15.03.2017, lch 34.
4 IO L 193 an 25.07.2017, lch 4.
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(a)  méid bliantúil le haghaidh rochtain ar acmhainní iascaigh do na catagóirí dá bhforáiltear 
sa Phrótacal, arna shocrú ag EUR 57 500 000 in aghaidh na bliana, go deireadh an 
tsínidh ama seo ar an bPrótacal5; 

(b) An tacaíocht d’fhorbairt ar bheartas earnála iascaigh Phoblacht Ioslamach na Máratáine 
arb ionann é agus EUR 4 125 000 in aghaidh na bliana. Comhlíontar leis an tacaíocht 
sin cuspóirí bheartas náisiúnta na Máratáine maidir le bainistiú inbhuanaithe acmhainní 
iascaigh ilchríochacha agus muirí dá cuid, ó thús deireadh an Phrótacail.

Sa Mhalartú Litreacha a bhaineann leis an síneadh, leagtar síos freisin clásal prorata sa chás go 
síneofar iad mar thoradh ar an gcaibidlíocht chun an Comhaontú Comhpháirtíochta agus a 
Phrótacal a athnuachan agus go dtiocfaidh siad i bhfeidhm ina dhiaidh sin sula rachaidh an 
síneadh bliantúil a bhfuil feidhm ag an Malartú Litreacha maidir leis in éag.

******

Iarrann an Coiste um Buiséid ar an gCoiste um Iascach, mar an coiste atá freagrach, a mholadh 
go dtabharfar formheas don dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an 
Chomhaontaithe i bhfoirm malartú litreacha idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Ioslamach 
na Máratáine maidir le síneadh ama a chur leis an bPrótacal lena leagtar amach na deiseanna 
iascaireachta agus an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear sa Chomhaontú 
Comhpháirtíochta Iascaigh idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Ioslamach na 
Máratáine, a chuaigh in éag an 15 Samhain 2019.

5 D’fhormheas Cinneadh an Choimisiúin (AE) 2017/451 an 14 Márta 2017, thar ceann an Aontais 
Eorpaigh, leasuithe áirithe ar an bPrótacal, go háirithe maidir le catagóir nua iascaireachta a thabhairt 
isteach do reothrálaeir a spriocdhíríonn ar cholmóirí dubha, na coinníollacha iascaireachta is infheidhme 
don chatagóir nua seo, agus an méadú ar an ranníocaíocht airgeadais chun rochtain a bheith ag na soithí 
sin. Taifeadadh na hathruithe sin in Iarscríbhinn 5 a ghabhann le miontuairiscí chruinniú an Chomhchoiste 
an 15 agus 16 Samhain 2016. 
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ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear sa Chomhaontú 
Comhpháirtíochta Iascaigh idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht 
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