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BEGRUNDELSE
1.

BAGGRUNDEN FOR FORSLAGET

På grundlag af det mandat, Kommissionen har fået af Rådet1, har Europa-Kommissionen og
Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe forhandlet om at forny protokollen til
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Demokratiske
Republik São Tomé og Príncipe af 23. juli 20072, som er udløbet den 31. maj 2010. Som
resultat af disse forhandlinger blev der den 15. juli 2010 paraferet en ny protokol for en
periode på 3 år fra vedtagelsen af Rådets afgørelse om undertegnelse på Unionens vegne og
midlertidig anvendelse af den nævnte protokol.
Kommissionen anmodes om at vedtage det vedlagte forslag til afgørelse om indgåelse af den
nye protokol og forelægge det for Rådet.
2.

RESULTAT AF HØRINGERNE AF INTERESSEREDE PARTER OG AF
KONSEKVENSANALYSEN

Kommissionens baserede bl.a. sin forhandlingsposition på resultaterne af en efterfølgende
evaluering foretaget af uvildige eksperter.
Hovedsigtet med protokollen til aftalen er at fastlægge, hvilke fiskerimuligheder der kan
tilbydes EU-fartøjer på grundlag af det disponible overskud, og den finansielle modydelse for
adgangsretten og sektorstøtten.
Hovedformålet er at fastholde samarbejdet mellem Den Europæiske Union og Den
Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe med henblik på at styrke en
partnerskabsramme, der er etableret med virkning fra 2006, bl.a. for at bidrage til at udvikle
en politik for bæredygtigt fiskeri og ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i São Tomé og
Príncipes fiskerizone i begge parters interesse.
Den nye protokol er i tråd med de to parters ønske om at styrke partnerskabet og samarbejdet i
fiskerisektoren med alle disponible finansielle instrumenter.
3.

FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER

Den foreliggende procedure angående Rådets afgørelse med Europa-Parlamentets
godkendelse om indgåelse af en ny protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den
finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske
Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe er iværksat sideløbende med
procedurerne for:
- Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig
anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle
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Afgørelse nr. 8627/10 af 21. april 2010.
EUT L 205 af 7.8.2007, s. 59.
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modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og
Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe
- Rådets forordning om fordeling af fiskerimulighederne blandt EU-medlemsstaterne.
4.

BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER

Protokollens samlede finansielle modydelse på 2 047 500 EUR for hele perioden bygger på:
a) en årlig referencetonnage på 7 000 tons for 40 fartøjer svarende til 455 000 EUR pr. år, og
b) støtte til udviklingen af en sektorpolitik for fiskeri i Den Demokratiske Republik São Tomé
og Príncipe, der beløber sig til 227 500 EUR pr. år. Med denne støtte søges den nationale
fiskeripolitiks mål opfyldt.
5.

OPTIONER

Med hensyn til fiskerimuligheder gives der fisketilladelse til 28 notfartøjer til tunfiskeri og 12
langlinefartøjer med flydeline. Dog vil disse fiskerimuligheder kunne justeres op eller ned ud
fra de årlige evalueringer af bestandenes tilstand, hvilket medfører en passende justering af
den finansielle modydelse.
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Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om indgåelse af en ny protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle
modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske
Fællesskab og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43,
sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen3,
under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet4 og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 894/20075 har Det Europæiske Fællesskab indgået en
fiskeripartnerskabsaftale med Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe.

(2)

Protokollen til den tidligere aftale udløb den 31. maj 2010.

(3)

Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe har
efterfølgende forhandlet om en ny protokol til fiskeripartnerskabsaftalen, hvormed
Den Europæiske Unions fartøjer tildeles fiskerimuligheder i de farvande, som
fiskerimæssigt hører ind under Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipes
højhedsområde eller jurisdiktion.

(4)

Som resultat af disse forhandlinger blev den nye protokol til aftalen paraferet den 15.
juli 2010.

(5)

Ved Rådets afgørelse 2010/…/EU af … blev fiskeripartnerskabsaftalen med Den
Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe undertegnet, og den er anvendt
midlertidigt siden den […].

(6)

Det er i Den Europæiske Unions interesse at vedtage denne nye protokol –

3

EUT C […] af […], s. […].
EUT C […] af […], s. […].
EUT L 205 af 7.8.2007, s. 35.
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VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den
Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe, der blev paraferet den 15. juli 2010,
godkendes på Unionens vegne6.
Teksten til protokollen er knyttet som bilag til denne afgørelse.
Artikel 2
Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de personer, der er beføjet til på Unionens
vegne at foretage den notifikation, der er omhandlet i protokollens artikel 14, med bindende
virkning for Den Europæiske Union7.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende.
Udfærdiget i …, den …

På Rådets vegne
Formand

6
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Teksten til protokollen og afgørelsen om dennes undertegnelse er offentliggjort i EUT.
Datoen for protokollens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende af
Generalsekretariatet for Rådet.
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BILAG
Protokol
om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i
fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik
São Tomé og Príncipe.
Artikel 1
Anvendelsesperiode og fiskerimuligheder
1.

Fiskerimulighederne for Den Europæiske Unions fartøjer i henhold
fiskeripartnerskabsaftalens artikel 5 fastsættes således for en periode på 3 år:

til

Stærkt vandrende arter (arter opført i bilag 1 til FN’s havretskonvention af 1982)

2.

–

notfartøjer til tunfiskeri: 28 fartøjer

–

langlinefartøjer med flydeline: 12 fartøjer.

Stk. 1 anvendes, jf. dog protokollens artikel 5, 6, 8 og 9.
Artikel 2
Finansiel modydelse - betalingsbetingelser

DA

1.

Den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftales artikel 7,
fastsættes for perioden nævnt i artikel 2 til 1 047 500 EUR.

2.

Den finansielle modydelse omfatter:
a)

et årligt beløb for adgangen til São Tomé og Príncipes eksklusive økonomiske zone
på 455 000 EUR svarende til en referencemængde på 7 000 tons pr. år, og

b)

et specifikt beløb på 227 500 EUR pr. år til støtte for gennemførelsen af Den
Demokratiske Republik São Tomé og Príncipes fiskeripolitik.

3.

Stk. 1 anvendes, jf. dog protokollens artikel 3, 4, 5, 8 og 9 og fiskeripartnerskabsaftalens
artikel 12 og 13.

4.

Den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 1, betales af Den Europæiske Union i
årlige rater på 682 500 EUR i denne protokols anvendelsesperiode svarende til summen af
de årlige beløb, der er omhandlet i stk. 2, litra a) og b).

5.

Hvis Den Europæiske Unions fartøjers samlede fangster i São Tomé og Príncipes farvande
overstiger 7 000 tons pr. år, forhøjes den årlige finansielle modydelse med 65 EUR pr. ton
yderligere fangst. Det samlede årlige beløb, som Den Europæiske Union skal betale, kan
dog ikke overstige det dobbelte af beløbet i stk. 2, litra a). Hvis Den Europæiske Unions
fartøjers fangster overstiger den mængde, der svarer til det dobbelte af det samlede årlige
beløb, betales det skyldige beløb for den overskydende mængde det følgende år.

6.

Betaling skal finde sted senest tres (60) dage efter protokollens ikrafttræden, jf. artikel 14,
for det første år og senest på årsdagen for protokollens indgåelse i de efterfølgende år.
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7.

São Tomé og Príncipes myndigheder har enekompetence med hensyn til anvendelsen af
den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 2, litra a).

8.

Den samlede finansielle modydelse, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, indbetales på
en særskilt konto, som statskassen opretter i São Tomé og Príncipes centralbank.
Artikel 3
Fremme af ansvarligt og bæredygtigt fiskeri i São Tomé og Príncipes farvande

1.

Parterne aftaler i Den Blandede Komité, der er oprettet i henhold til
fiskeripartnerskabsaftalens artikel 9, senest tre måneder efter denne protokols ikrafttræden
et flerårigt sektorprogram og gennemførelsesbestemmelser hertil, herunder bl.a.:
a)

de årlige og flerårige retningslinjer for, hvordan den i artikel 2, stk. 2, litra b),
omhandlede modydelse skal anvendes

b)

de årlige og flerårige mål, der skal nås for på sigt at skabe et bæredygtigt og
ansvarligt fiskeri under hensyntagen til prioriteringen i São Tomé og Príncipes
nationale fiskeripolitik eller andre politikker, der hænger sammen med eller har
indvirkning på etableringen af et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri

c)

de nødvendige kriterier og procedurer for en årlig evaluering af resultaterne.

2.

Enhver foreslået ændring af det flerårige sektorprogram skal godkendes af parterne i Den
Blandede Komité.

3.

Hvert år kan São Tomé og Príncipes myndigheder træffe afgørelse om i givet fald at
afsætte et beløb ud over den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra
b), til gennemførelsen af det flerårige program. En sådan øremærkning skal meddeles Den
Europæiske Union senest to (2) måneder forud for den foreliggende protokols årsdag.

4.

De to parter foretager hvert år en evaluering af resultaterne af gennemførelsen af det
flerårige sektorprogram. Hvis denne evaluering skulle påvise en utilfredsstillende
gennemførelse af de mål, som finansieres direkte af den del af den finansielle modydelse,
der er omhandlet i denne protokols artikel 2, stk. 2, litra b), forbeholder EuropaKommissionen sig ret til at nedsætte den del af den finansielle modydelse for at tilpasse det
beløb, som er afsat til gennemførelsen af programmet, til resultaterne.
Artikel 4
Videnskabeligt samarbejde om ansvarligt fiskeri

DA

1.

De to parter forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i São Tomé og Príncipes farvande
efter principperne om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der fisker i disse
farvande.

2.

I den periode, som protokollen dækker, forpligter Den Europæiske Union og São Tomé og
Príncipe sig til at samarbejde om at overvåge fiskeressourcernes tilstand i São Tomé og
Príncipes fiskerizone.

3.

Begge parter efterkommer henstillinger og afgørelser vedtaget af Den Internationale
Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) angående
ansvarlig forvaltning af fiskeri.
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4.

I overensstemmelse med fiskeripartnerskabsaftalens artikel 4, på basis af henstillinger og
afgørelser vedtaget af ICCAT og i lyset af den bedste foreliggende videnskabelige
rådgivning holder parterne samråd i Den Blandede Komité, der er oprettet i henhold til
fiskeripartnerskabsaftalens artikel 9, for at vedtage foranstaltninger med henblik på en
bæredygtig forvaltning af de fiskearter, som er omfattet af denne protokol, og som har
indvirkning på Den Europæiske Unions fartøjers fiskeri.
Artikel 5
Tilpasning af fiskerimuligheder efter fælles overenskomst

1.

De i artikel 1 omhandlede fiskerimuligheder kan efter fælles overenskomst tilpasses, hvis
henstillinger og afgørelser vedtaget af ICCAT bekræfter, at denne tilpasning vil garantere
en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne, for så vidt angår de arter, som er omfattet af
denne protokol. I så fald forhøjes den i artikel 2, stk. 2, litra a), omhandlede finansielle
modydelse forholdsmæssigt og pro rata temporis. Unionens samlede årlige finansielle
modydelse kan dog højst udgøre det dobbelte af beløbet i artikel 2, stk. 2, litra a).
Artikel 6
Nye fiskerimuligheder

1.

Hvis Den Europæiske Unions fartøjer er interesseret i andet fiskeri end det, der er
omhandlet i artikel 1, holder parterne samråd, inden São Tomé og Príncipes myndigheder
eventuelt giver tilladelse til sådant fiskeri. Parterne aftaler i givet fald betingelserne for de
nye fiskerimuligheder og ændrer om nødvendigt protokollen og dens bilag.
Artikel 7
Rammebetingelser for fiskeriet – eksklusivitetsklausul

1.

Uden at dette berører aftalens artikel 6, må fiskerfartøjer, der fører en EU-medlemsstats
flag, kun fiske i São Tomé og Príncipes fiskerizoner, hvis de er i besiddelse af en
fiskeritilladelse, der er udstedt i henhold til denne protokol og efter de nærmere
bestemmelser i bilaget til denne protokol.
Artikel 8
Suspension og revision af den finansielle modydelse

1.

2.

DA

Den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a) og b), kan revideres
eller suspenderes, hvis et eller flere af de nedenstående forhold påvises:
a)

unormale omstændigheder, jf. fiskeripartnerskabsaftalens artikel 2, stk. h), gør det
umuligt at fiske i São Tomé og Príncipes eksklusive økonomiske zone

b)

der sker væsentlige ændringer i de politiske retningslinjer, som har ført til indgåelsen
af denne protokol; i så fald, kan en af parterne anmode om en gennemgang af disse
bestemmelser med henblik på eventuelle ændringer

c)

Den Europæiske Union konstaterer, at afgørende og grundlæggende dele af
menneskerettighederne, jf. i Cotonou-aftalens artikel 9, overtrædes São Tomé og
Príncipes myndigheder.

Den Europæiske Union forbeholder sig ret til delvis eller helt at suspendere betalingen af
den særlige finansielle modydelse i protokollens artikel 2, stk. 2, litra b):
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3.

a)

hvis en evaluering foretaget af Den Blandede Komité viser, at de opnåede resultater
ikke stemmer overens med programmeringen

b)

hvis denne finansielle modydelse ikke udnyttes til formålet.

Betalingen af den finansielle modydelse genoptages efter samråd og overenskomst mellem
de to parter, så snart den situation, der gik forud for de i stk. 1 nævnte begivenheder, er
bragt i orden, og/eller når resultaterne af den i stk. 2 nævnte finansielle gennemførelse gør
dette berettiget.
Artikel 9
Suspension af protokollens gennemførelse

1.

Gennemførelsen af denne protokol kan suspenderes på initiativ af en af de to parter, hvis et
eller flere af følgende forhold påvises:
a)

unormale omstændigheder, jf. fiskeripartnerskabsaftalens artikel 2, stk. h), gør det
umuligt at fiske i São Tomé og Príncipes eksklusive økonomiske zone

b)

der sker væsentlige ændringer i de politiske retningslinjer, som har ført til indgåelsen
af denne protokol; i så fald, kan en af parterne anmode om en gennemgang af disse
bestemmelser med henblik på eventuelle ændringer

c)

en af de to parter konstaterer, at afgørende og grundlæggende dele af
menneskerettighederne, jf. i Cotonou-aftalens artikel 9, overtrædes

d)

Den Europæiske Unions betaling af den finansielle modydelse, jf. artikel 2, stk. 2,
litra a), udebliver af andre årsager end dem, der fastsættes i denne protokols artikel 8

e)

São Tomé og Príncipes observatører ikke er med om bord på de fartøjer, som er
omfattet af denne protokol, jf. bestemmelserne i bilag I, kapitel V

f)

der opstår tvister mellem de to parter om fortolkningen af denne protokol

g)

en af parterne ikke overholder denne bestemmelserne i denne protokol med bilag og
tillæg.

2.

En part kan suspendere protokollens gennemførelse, hvis samrådene mellem de to parter
ikke har gjort det muligt at finde en mindelig løsning.

3.

For at protokollens anvendelse kan suspenderes, skal den part, der ønsker en sådan
suspension, meddele dette skriftligt mindst tre måneder før, suspensionen får virkning.

4.

I tilfælde af suspension fortsætter parterne med at holde samråd for at finde en mindelig
løsning på tvisten. Når en sådan løsning er fundet, anvendes protokollen på ny, og den
finansielle modydelse nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis, efter hvor længe
protokollens anvendelse har været suspenderet.
Artikel 10
Gældende national lovgivning

1.

DA

Den Europæiske Unions fiskerfartøjers fisker i São Tomé og Príncipes farvande efter
gældende lovgivning i São Tomé og Príncipe, medmindre andet er bestemt i
fiskeripartnerskabsaftalen eller i protokollen og dens bilag og tillæggene til bilaget.
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2.

São Tomé og Príncipes myndigheder underretter Europa-Kommissionen om enhver
lovændring eller ny lovgivning, som berører fiskerisektoren.

3.

Europa-Kommissionen underretter São Tomé og Príncipes myndigheder om enhver
lovændring eller ny lovgivning, som berører Den Europæiske Unions fjernfiskerflåde.
Artikel 11
Varighed

Denne protokol og det tilhørende bilag finder anvendelse i en periode på 3 år fra den midlertidige
anvendelse i henhold til artikel 13 og 14, medmindre den opsiges i overensstemmelse med artikel
12.
Artikel 12
Opsigelse
1.

Ved opsigelse af denne protokol skal den part, der ønsker at opsige protokollen, mindst
seks (6) måneder inden den dato, hvor opsigelsen træder i kraft, skriftligt meddele den
anden sin hensigt om at opsige protokollen.

2.

Efter meddelelsen som omhandlet i foregående stykke indleder parterne samråd.
Artikel 13
Midlertidig anvendelse

Denne protokol anvendes midlertidigt fra datoen for undertegnelsen.
Artikel 14
Ikrafttræden
1.

DA

Denne protokol og bilaget træder i kraft på den dato, hvor parterne gensidigt meddeler
hinanden, at de i den forbindelse nødvendige procedurer er afsluttet.
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BILAG
BETINGELSERNE FOR EU-FARTØJERS FISKERI I SÃO TOMÉ OG PRÍNCIPES
FISKERIZONE
KAPITEL I - BESTEMMELSER FOR ANSØGNING OM OG UDSTEDELSE AF FISKERITILLADELSER
Afsnit 1
Udstedelse af fiskeritilladelser
1.

Kun EF-fartøjer, der opfylder visse betingelser, kan få udstedt tilladelse til fiskeri
(fiskerilicens) i São Tomé og Príncipes fiskerizone.

2.

For at et fartøj kan fiske i São Tomé og Príncipe, må rederen, fartøjsføreren og selve
fartøjet ikke have forbud mod at fiske der. Fiskerfartøjerne må ikke have noget
mellemværende med São Tomé og Príncipes myndigheder forstået på den måde, at
fiskerfartøjerne skal have opfyldt alle tidligere indgåede forpligtelser i forbindelse med
deres fiskeri i São Tomé og Príncipe i henhold til de fiskeriaftaler, der er indgået med Den
Europæiske Union. De skal derudover opfylde bestemmelserne i forordning (EF) nr.
1006/20088 vedrørende tilladelser til fiskeri.

3.

Ethvert af Den Europæiske Unions fartøjer, for hvilket der ansøges om fiskeritilladelse,
skal have en repræsentant med bopæl i São Tomé og Príncipe. Denne repræsentants navn
og adresse anføres i ansøgningen om fiskeritilladelse.

4.

Den Europæiske Unions kompetente myndigheder indgiver (elektronisk) senest femten
(15) arbejdsdage før datoen for den ønskede gyldighedsperiodes begyndelse en ansøgning
for hvert fartøj, der ønsker at fiske i henhold til fiskeripartnerskabsaftalen, til São Tomé og
Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri. Medmindre Den Blandede Komité aftaler
andet er Den Europæiske Unions delegation i Gabon Den Europæiske Unions kompetente
myndighed med hensyn til anvendelsen af dette bilag.

5.

Ansøgninger indgives til ministeriet med ansvar for fiskeri på en formular som vist i tillæg
1. São Tomé og Príncipes myndigheder træffer alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at
data modtaget i forbindelse med ansøgninger om fiskeritilladelse behandles fortroligt.
Oplysningerne må udelukkende anvendes i forbindelse med gennemførelsen af
fiskeripartnerskabsaftalen.

6.

Sammen med hver ansøgning om fiskeritilladelse indsendes følgende dokumenter:
bevis for betaling af standardforskuddet for tilladelsens gyldighedsperiode

-

enhver anden form for dokument eller attest, der i henhold til protokollen kræves
efter de specifikke bestemmelser for de forskellige fartøjskategorier.

7.

Afgiften indbetales på en konto anvist af São Tomé og Príncipes myndigheder, jf.
protokollens artikel 2, stk. 8.

8.

Afgiften inkluderer alle nationale og lokale skatter og afgifter bortset fra havneafgifter og
udgifter til serviceydelser.
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9.

Fiskeritilladelserne for alle fartøjer udstedes af São Tomé og Príncipes ministerium med
ansvar for fiskeri til rederne eller deres repræsentanter via Den Europæiske Unions
delegation i Gabon senest 15 arbejdsdage efter, at ministeriet har modtaget al
dokumentation omhandlet i punkt 6.

10.

Hvis Den Europæiske Unions delegation er lukket på det tidspunkt, hvor fiskeritilladelsen
underskrives, sendes den direkte til fartøjets repræsentant med kopi til delegationen.

11.

En tilladelse udstedes for et bestemt fartøj og kan ikke overdrages.

12.

I tilfælde af påvist force majeure kan et fartøjs fiskeritilladelse på anmodning af Unionen
dog erstattes med en ny fiskeritilladelse til et andet fartøj af samme kategori, jf.
protokollens artikel 1, uden at der skal betales afgift på ny. I så fald lægges de to fartøjers
samlede fangster til grund ved beregningen af, om der eventuelt skal betales mere i afgift.

13.

For så vidt angår det fartøj, der skal erstattes, indgiver rederen eller dennes repræsentant
den annullerede fiskeritilladelse til São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for
fiskeri via Den Europæiske Unions delegation.

14.

Den nye fiskeritilladelse gælder fra den dato, hvor rederen indgiver den annullerede
fiskeritilladelse til São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri. Den
Europæiske Unions delegation i Gabon underrettes om overdragelsen af fiskeritilladelsen.

15.

Fiskeritilladelsen skal altid medføres om bord.
Afsnit 2
Betingelser for fiskeritilladelser – afgifter og forskud

DA

1.

Fiskeritilladelserne gælder ét år.

2.

Afgiften pr. ton fangst i São Tomé og Príncipes fiskerizone er fastsat til 35 EUR for
notfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer med flydeline.

3.

Fiskeritilladelserne udstedes efter indbetaling til de ansvarlige nationale myndigheder af
følgende faste afgifter:
-

6 125 EUR pr. notfartøj til tunfiskeri, svarende til en afgift for 175 tons pr. år

-

2 275 EUR pr. langlinefartøj med flydeline svarende til afgiften for en årlig fangst på
65 t.

4.

Europa-Kommissionen udarbejder senest tres (60) dage efter protokollens årsdag i år "n+1"
en opgørelse over, hvor meget der skal betales i afgift for år "n", på grundlag af redernes
fangstopgørelser som bekræftet af de videnskabelige institutter i medlemsstaterne, som det
påhviler at kontrollere fangstdataene, såsom IRD (Institut de Recherche pour le
Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia) og IPIMAR (Instituto Português
de Investigaçao Maritima), via Den Europæiske Unions delegation i Gabon.

5.

Opgørelsen meddeles São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri og
rederne samtidigt.

6.

Rederne indbetaler eventuelt skyldige ekstrabeløb (for fangster ud over 175 t for
notfartøjer til tunfiskeri og 65 t for langlinefartøjer), baseret på en afgift på 35 EUR pr. ton,
til São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder senest tre (3) måneder efter
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protokollens årsdag i år n+1 på den konto, der er omhandlet i afsnit 1, punkt 7, i dette
kapitel.
7.

Hvis den endelige opgørelse resulterer i et beløb, der er lavere end forskuddet omhandlet i
dette afsnits punkt 3, får rederen dog ikke det overskydende beløb tilbagebetalt.
KAPITEL II - FISKERIZONER

1.

Den Europæiske Unions fartøjer, der fisker i henhold til denne protokol i São Tomé og
Príncipes farvande, vil kunne udøve deres fiskeriaktiviteter i farvandene uden for 12 sømil
fra basislinjerne for notfartøjerne til tunfiskeri og stangfiskerfartøjerne.

2.

Koordinaterne for São Tomé og Príncipes eksklusive økonomiske zone er angivet i tillæg
3.

3.

Al fiskeri uden undtagelse er forbudt i den zone, der udnyttes i fællesskab af São Tomé og
Príncipe og Nigeria, og som er afgrænset ved koordinaterne i tillæg 3.
KAPITEL III – OVERVÅGNING
Afsnit 1
Fangstopgørelseordning

1.

Føreren af alle fartøjer, der har lov til at fiske i henhold til nærværende protokol i São
Tomé og Príncipes farvande, har pligt til at rapportere deres fangster til São Tomé og
Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri, så det er muligt at kontrollere
fangstmængderne, som valideres af de kompetente videnskabelige institutter efter
proceduren i kapitel I, afsnit 2, punkt 5, i dette bilag. Der gælder følgende nærmere
bestemmelser for rapportering af fangster:
1.1. De EU-fartøjer, der fisker i henhold til denne protokol i São Tomé og Príncipes
farvande, udfylder hver dag en logbog (tillæg 2) for hver fangstrejse i São Tomé og
Príncipes farvande. Logbogen udfyldes også, selv om der ikke tages fangster.
1.2 Føreren af fartøjerne sender genparter af logbogen til São Tomé og Príncipes
ministerium med ansvar for fiskeri og til de videnskabelige institutter, som er nævnt i
kapitel I, afsnit 2, punkt 4.
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2.

For de perioder, hvor fartøjet ikke befinder sig i São Tomé og Príncipes farvande, skal
fartøjsføreren i logbogen anføre "Uden for São Tomé og Príncipes EEZ".

3.

Formularerne skal udfyldes læseligt og underskrives af fartøjsføreren eller dennes
repræsentant.

4.

Hvis bestemmelserne i dette kapitel ikke overholdes, suspenderer São Tomé og Príncipes
regering fiskeritilladelsen for et overtrædende fartøj, indtil formaliteterne er bragt i orden,
og til at idømme det pågældende fartøjs reder sanktioner efter gældende lovgivning i São
Tomé og Príncipe. Europa-Kommissionen og flagmedlemsstaten underrettes straks herom.

5.

I fangstopgørelserne anføres fartøjets fangster på hver fangstrejse. Fangstopgørelserne
meddeles São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri elektronisk med kopi
til Europa-Kommissionen efter hver fangstrejses afslutning og under alle omstændigheder,
inden fartøjet forlader São Tomé og Príncipes farvande. De to modtagere af
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fangstopgørelsen sender straks et modtagelsesbevis elektronisk til fartøjet med kopi til
hinanden.
6.

De originale fangstopgørelser, dvs. papirudgaven af de opgørelser, der vedrører
fiskeritilladelsens årlige gyldighedsperiode, jf. kapitel I, afsnit 2, punkt 1, i dette bilag,
indsendes til São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri senest 45 dage
efter afslutningen af den sidste fangstrejse i den pågældende periode. Samtidig sendes der
papirudgavekopier til Europa-Kommissionen.

7.

De to parter påtager sig at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at indføre et
funktionsdygtigt fangstopgørelsessystem, som udelukkende er baseret på elektronisk
fremsendelse af alle ovennævnte oplysninger; de to parter vil således hurtigt skulle erstatte
papirudgaven af erklæringen med en elektronisk udgave.

8.

I tilfælde af tekniske problemer med det elektroniske fangstopgørelsessystem, når det er
indført, foretages fangstopgørelsen i overensstemmelse med stk. 5 og 6.
Afsnit 2
Indberetning af fangster: indsejling og udsejling af São Tomé og Príncipes farvande

1.
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Med henblik på dette bilags anvendelse defineres varigheden af et af Den Europæiske
Unions fartøjers fangstrejse, som foretages i henhold til denne protokol i São Tomé og
Príncipes farvande, således:
-

perioden mellem indsejling i og udsejling af São Tomé og Príncipes fiskerizone eller

-

perioden mellem indsejling i og São Tomé og Príncipes fiskerizone og omladning i
São Tomé og Príncipes farvande.

-

perioden mellem indsejling i og São Tomé og Príncipes farvande og landing i São
Tomé og Príncipe.

2.

Den Europæiske Unions fartøjer, der fisker i henhold til denne protokol i São Tomé og
Príncipes farvande, skal senest tre (3) timer i forvejen meddele São Tomé og Príncipes
kompetente myndigheder, at de agter at sejle ind i eller ud af São Tomé og Príncipes
farvande.

3.

Ved meddelelse om indsejling i eller udsejling af São Tomé og Príncipes eksklusive
økonomiske zone oplyser fartøjerne endvidere deres position, og hvor store fangster de har
om bord, medmindre andet fremgår af bestemmelserne i afsnit 2. Disse meddelelser sendes
med e-mail eller med fax til de adresser og i det format, som er angivet i tillæg 4. Dog kan
São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder fritage langlinefartøjer med flydeline, der
ikke har installeret det ovennævnte tekniske kommunikationsudstyr, for denne forpligtelse
og tillade at sende disse oplysninger over radioen. Sådanne meddelelser gives fortrinsvis
pr. e-mail (dpescas1@cstome.net), pr. fax (++ 239 222 828), men ellers pr. radio
(radiokaldesignal: om formiddagen i tidsrummet 8-10: 12,00 Hz, om eftermiddagen i
tidsrummet 14-17: 8,634 Hz).

4.

Et fartøj, der afsløres i at fiske uden at have meddelt São Tomé og Príncipes kompetente
myndigheder dette på forhånd, betragtes som et fartøj uden fiskeritilladelse og vil blive
underlagt bestemmelserne i den nationale lovgivning.
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5.

I forbindelse med udstedelsen af fiskeritilladelsen gives der ligeledes meddelelse om
emailadresse, telefon- og telefaxnumre samt radiokaldesignal og frekvens.
Afsnit 3
Omladning

1

De EU-fartøjer, som fisker i henhold til denne protokol i São Tomé og Príncipes farvande,
og som omlader fangster i São Tomé og Príncipes farvande, skal udføre omladningen på en
af São Tomé og Príncipes havnes red.
1.1. Sådanne fartøjers redere skal senest 24 timer i forvejen meddele São Tomé og
Príncipes kompetente myndigheder følgende oplysninger:
–

de omladende fiskerfartøjers navne

–

transportfartøjets navn

–

omladningsmængde pr. art; med angivelse af fangstområdet

–

omladningsdato

–

modtageren af den omladede fangst.

2.

Omladning er alene tilladt i følgende områder: Fernão Dias, Neves og Ana Chaves.

3.

Omladning betragtes som udsejling af São Tomé og Príncipes farvande. Fartøjerne har
derfor pligt til at sende fangstopgørelser til São Tomé og Príncipes kompetente
myndigheder og meddele, om de agter at fortsætte fiskeriet eller at sejle ud af São Tomé og
Príncipes farvande.

4.

Enhver anden form for omladning af fangster end den ovenfor nævnte er forbudt i São
Tomé og Príncipes farvande. Ved overtrædelse af denne bestemmelse, kan overtræderen
idømmes sanktioner efter gældende lovgivning i São Tomé og Príncipe.
Afsnit 4
Satellitovervågning

De EU-fartøjer, som fisker i henhold til denne protokol, overvåges bl.a. med et
satellitovervågningssystem, uden forskelsbehandling, efter følgende bestemmelser.
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1.

Med satellitovervågning for øje meddeler São Tomé og Príncipes myndigheder de
geografiske positioner, der afgrænser São Tomé og Príncipes fiskerizone, til redernes
repræsentanter eller agenter og flagstaternes kontrolcentre.

2.

Ud fra skemaet i tillæg 4 udveksler parterne oplysninger om http-adresser og om de
specifikationer, der benyttes i de elektroniske meddelelser mellem deres kontrolcentre, på
betingelserne i punkt 4 og 6. Disse oplysninger omfatter så vidt muligt navn, telefon-,
telex- og faxnummer samt elektroniske adresser, der kan benyttes ved almindelig
kommunikation mellem kontrolcentrene.

3.

Fartøjernes position bestemmes med en fejlmargin på under 500 m og med et
konfidensinterval på 99 %.
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4.

Når et EU-fartøj, som fisker i henhold til denne protokol i São Tomé og Príncipes farvande
og satellitovervåges efter EU-lovgivningen, sejler ind i São Tomé og Príncipes fiskerizone,
sender flagstatens kontrolcenter straks en positionsmelding til São Tomé og Príncipes
fiskeriovervågningscenter og derefter med et interval på højst 2 timer. Disse meddelelser
benævnes positionsmeldinger.

5.

De i punkt 4 omhandlede meddelelser overføres elektronisk i http-format uden nogen
yderligere protokol. Meddelelserne sendes i realtid i formatet vist i skemaet i tillæg 4.
5.1 Det er ikke tilladt at slukke for satellitovervågningsudstyr på fartøjer, som befinder
sig i São Tomé og Príncipes farvande.

6.

Hvis der opstår en teknisk fejl i fiskerfartøjets udstyr til permanent satellitovervågning,
eller det ikke er funktionsdygtigt, sørger fartøjsføreren for i tide at sende oplysningerne i
punkt 4 til flagstatens kontrolcenter. I en sådan situation skal der sendes en
positionsmelding hver 24. time, så længe fartøjet befinder sig i São Tomé og Príncipes
farvande.
6.1 I positionsmeldingen angives positionen hver time som registreret af det pågældende
fartøjs fører i de 24 timer.
6.2 Flagstatens kontrolcenter eller fiskerfartøjet sender straks disse meddelelser til São
Tomé og Príncipes fiskeriovervågningscenter.
6.3 Ved behov eller i tvivlstilfælde kan São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder
anmode flagstatens kontrolcenter om yderligere oplysninger for et specifikt fartøj.

7.

Det defekte udstyr repareres eller udskiftes, så snart fartøjet har afsluttet sin fangstrejse, og
under alle omstændigheder inden en måned. Efter udløbet af denne frist må fartøjet ikke
foretage en ny fangstrejse, før udstyret er repareret eller udskiftet.

8.

Satellitovervågningssystemets materiel og programmel må ikke kunne forfalskes dvs. det
må ikke være muligt at indføje eller udtrække urigtige positioner eller manipulere
systemet. Systemet skal være fuldautomatisk og funktionsdygtigt hele tiden uafhængigt af
de ydre forhold. Det er forbudt at ødelægge eller beskadige satellitovervågningsudstyret, at
gøre det ufunktionsdygtigt eller på anden måde at foretage indgreb i det.
8.1

Fartøjets fører sikrer sig navnlig, at:

-

data ikke ændres under nogen omstændigheder

-

satellitovervågningsudstyrets antenne eller antenner på ingen måde obstrueres

-

satellitovervågningsudstyrets strømforsyning på ingen måde afbrydes

-

satellitovervågningsudstyret ikke fjernes fra fartøjet eller fra det sted, hvor det
oprindeligt blev installeret

-

enhver udskiftning af satellitovervågningsudstyret meddeles straks til São Tomé og
Príncipes kompetente myndigheder.

8.2 Ved enhver misligholdelse af ovennævnte forpligtelser kan fartøjsføreren og rederen
stilles til ansvar efter São Tomé og Príncipes love og administrative bestemmelser,
forudsat at fartøjet opererer i São Tomé og Príncipes farvande.

DA

16

DA

9.

Kontrolcentrene i flagstaterne overvåger deres fartøjers bevægelser i São Tomé og
Príncipes farvande. Hvis fartøjerne ikke overvåges som fastsat, skal São Tomé og
Príncipes fartøjsovervågningscenter straks underrettes herom, hvorpå proceduren i punkt 6
anvendes.

10.

Flagstaternes kontrolcentre og São Tomé og Príncipes fiskeriovervågningscenter
samarbejder om at sikre, at disse bestemmelser gennemføres. Hvis São Tomé og Príncipes
fiskeriovervågningscenter konstaterer, at en flagstat ikke meddeler oplysningerne, jf. punkt
4, underrettes den anden part straks herom. Efter en sådan underretning skal sidstnævnte
part inden 24 timer oplyse São Tomé og Príncipes overvågningscenter om årsagerne til, at
den ikke har sendt de pågældende data, og angive en rimelig frist for, hvornår den kan
overholde disse bestemmelser. Sikres efterlevelsen ikke inden for den fastsatte frist, løser
de to parter tvisten skriftligt eller således som fastlagt i punkt 14.

11.

De overvågningsdata, der meddeles den anden part efter disse bestemmelser, er
udelukkende beregnet på São Tomé og Príncipes myndigheders kontrol og overvågning af
Den Europæiske Unions flåde, der fisker i henhold til fiskeripartnerskabsaftalen. Sådanne
data må under ingen omstændigheder meddeles tredjemand.

12.

Parterne har aftalt, at de på anmodning udveksler oplysninger om det udstyr, der benyttes
til satellitovervågning, for at kontrollere, om hele udstyret er fuldt foreneligt med den
anden parts krav efter disse bestemmelser.

13.

Parterne har aftalt at tage disse bestemmelser op til fornyet overvejelse på et passende
tidspunkt, bl.a. hvis der opstår funktionsfejl og uregelmæssigheder hos fartøjer. São Tomé
og Príncipes kompetente myndighed underretter flagstaten om disse sager senest 15 dage
før et sådant møde.

14.

Enhver tvist om fortolkningen eller anvendelsen af disse bestemmelser søges løst ved
samråd mellem parterne i Den Blandede Komité, jf. fiskeripartnerskabsaftalens artikel 9.
KAPITEL V – PÅMØNSTRING AF SØFOLK

1.
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For tunfiskefartøjer og langlinefartøjer med flydeline påmønstrer rederne statsborgere fra
AVS-landene på de vilkår og inden for de grænser, der er fastsat nedenfor:
-

for flåden af notfartøjer til tunfiskeri skal mindst 20 % af de søfolk, der påmønstres i
tunfangstsæsonen i tredjelandets fiskerizone, være sømænd fra São Tomé og Príncipe
eller eventuelt AVS-sømænd.

-

for flåden af langlinefartøjer med flydeline skal mindst 20 % af de søfolk, der
påmønstres i tunfangstsæsonen i tredjelandets fiskerizone, være sømænd fra São
Tomé og Príncipe eller eventuelt AVS-sømænd.

2.

Rederne bestræber sig for at påmønstre yderligere søfolk fra São Tomé og Príncipe.

3.

Rederne vælger frit på en liste over egnede og kvalificerede søfolk, som stilles til rådighed
af São Tomé og Príncipes medunderskrivende agenter, hvilke søfolk de ønsker at
påmønstre.

4.

Rederen eller dennes repræsentant meddeler São Tomé og Príncipes kompetente
myndigheder navnene på de søfolk, der er påmønstret det pågældende fartøj, og bekræfter,
at de er opført på mønstringsrullen.
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5.

ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet
gælder automatisk for søfolk påmønstret EU-fartøjer. Det drejer sig navnlig om
foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og
ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

6.

Ansættelseskontrakter for søfolk fra São Tomé og Príncipe og AVS-landene, som
arbejdsministeriet under fiskeriministeriet og de underskrivende parter får en kopi af,
indgås mellem redernes repræsentant(er) på den ene side og søfolkene og/eller deres
fagforeninger eller disses repræsentanter på den anden side. Disse kontrakter skal sikre, at
søfolkene er medlem den socialsikringsordning, de hører ind under, og som omfatter
livsforsikring, sygeforsikring og ulykkesforsikring i overensstemmelse med gældende
lovgivning.

7.

Søfolkenes hyre betales af rederne. Den aftales med rederne eller disses repræsentanter på
den ene side og fagforeningerne eller disses repræsentanter på den anden side. Søfolkenes
lønvilkår må ikke være dårligere end dem, der gælder for besætningsmedlemmer i deres
respektive lande, og under ingen omstændigheder dårligere end ILO-normerne.

8.

Enhver sømand, der er påmønstret et fartøj fra Den Europæiske Union, skal melde sig hos
føreren af det udpegede fartøj dagen før den foreslåede påmønstringsdato. Møder
sømanden ikke frem på den dato og det tidspunkt, der er fastsat for påmønstring, fritages
rederen automatisk for forpligtelsen til at påmønstre den pågældende sømand.

9.

Hvis de pågældende fartøjers redere af andre grunde end den, der er nævnt i foregående
punkt, ikke påmønstrer søfolk fra São Tomé og Príncipe eller AVS-lande, skal de for hver
dag, fangstrejsen i São Tomé og Príncipes farvande varer, betale et standardbeløb på 20
USD pr. dag pr. fartøj. Betaling af dette beløb foretages inden for den frist, som er fastsat i
kapitel I, afsnit 2, punkt 4, i dette bilag.

10.

Beløbet anvendes til uddannelse af AVS-havfiskere og indbetales på en konto anvist af São
Tomé og Príncipes myndigheder.
KAPITEL VI – OBSERVATØRER

1.

Den Europæiske Unions fartøjer, der fisker i henhold til denne protokol i São Tomé og
Príncipe, skal tage observatører udpeget af São Tomé og Príncipes fiskeriministerium om
bord på følgende vilkår:
1.1 EU-fartøjerne skal på anmodning af São Tomé og Príncipes kompetente myndighed
tage en observatør om bord, der udpeges af denne myndighed, og som har til opgave at
kontrollere fangsterne i São Tomé og Príncipes farvande.
1.2 São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder opstiller en liste over de fartøjer,
der skal tage en observatør om bord, og en liste over de observatører, der er udpeget hertil.
Disse lister skal holdes ajourførte. De meddeles Europa-Kommissionen, så snart de er
opstillet, og derpå hver tredje måned, hvis de er blevet ajourført.
1.3 São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder meddeler de berørte redere eller
deres repræsentanter navnet på den observatør, der er udpeget til at skulle om bord på
fartøjet, samtidig med udstedelsen af fiskeritilladelsen eller senest 15 dage inden den
fastsatte dato for observatørens ombordtagning.
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2.

Observatøren skal være om bord, så længe fangstrejsen varer. På udtrykkelig anmodning af
São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder kan opholdet om bord dog spredes over
flere fangstrejser alt efter den gennemsnitlige varighed af et givet fartøjs planlagte
fangstrejser. En sådan anmodning skal fremsættes af den kompetente myndighed, samtidig
med at den meddeler navnet på den observatør, der er udpeget til at skulle om bord på det
pågældende fartøj.

3.

Betingelserne for observatørens ombordtagning aftales mellem rederen eller dennes
repræsentant og den kompetente myndighed.

4.

Observatøren tages om bord og går fra borde i den havn, som rederen har valgt, ved
indledningen af den første fangstrejse i São Tomé og Príncipes fiskerizoner efter
meddelelse af listen over udpegede fartøjer.

5.

De berørte redere meddeler inden to uger og senest ti dage i forvejen, på hvilken dato og i
hvilken havn i underregionen observatøren tages om bord eller går fra borde.

6.

Tages observatøren om bord i et land uden for São Tomé og Príncipe, afholder rederen
hans rejseudgifter. Hvis et fartøj med en observatør fra São Tomé og Príncipe om bord
forlader São Tomé og Príncipes fiskerizoner, træffes alle fornødne foranstaltninger til at
sikre, at observatøren kommer hjem så hurtigt som muligt for reders regning.

7.

Hvis observatøren ikke er på det aftalte ombordtagningssted senest 12 timer efter det
aftalte tidspunkt, fritages rederen automatisk for forpligtelsen til at tage den pågældende
observatør om bord.

8.

Observatøren behandles om bord som officer. Så længe fartøjet befinder sig i São Tomé og
Príncipes farvande har observatøren til opgave:
8.1

at observere fartøjernes fiskeri

8.2

at kontrollere de fiskende fartøjers position

8.3

at registrere, hvilke fiskeredskaber der anvendes

8.4

at kontrollere logbogsdataene for fangsterne i São Tomé og Príncipes farvande

8.5 at kontrollere bifangstprocenterne og anslå størrelsen af udsmidet af salgbare
fiskearter
8.6 på passende måde at meddele fangstdata, herunder mængden af fangster og
bifangster om bord, til sin kompetente myndighed.

DA

9.

Fartøjsføreren træffer på sit ansvarsområde alle nødvendige forholdsregler til at sikre
observatørens fysiske sikkerhed og psykiske velbefindende under arbejdet.

10

Observatøren skal have adgang til alle faciliteter, der er nødvendige, for at han kan udføre
sine opgaver. Fartøjsføreren skal give observatøren adgang til de kommunikationsmidler,
som er nødvendige for, at han kan udføre sit arbejde, til de dokumenter, der direkte
vedrører fartøjets fiskeri, herunder logbog og navigationsbog, samt til de dele af fartøjet,
som han må have adgang til for lettere at kunne udføre sit arbejde.

11.

Under sit ophold om bord skal observatøren:
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11.1 træffe alle passende forholdsregler til at sikre, at ombordtagningen og
tilstedeværelsen om bord hverken afbryder eller hæmmer fiskeriet
11.2 behandle det ombordværende materiel og udstyr med respekt, ligesom han
respekterer, at alle dokumenter vedrørende fartøjet er fortrolige.
12.

Når observationsperioden er slut udarbejder observatøren, inden han forlader fartøjet, en
aktivitetsrapport, der sendes til São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder med kopi
til Europa-Kommissionen. Han underskriver den i nærværelse af fartøjsføreren, som kan
tilføje eller anmode om at få tilføjet eventuelle relevante bemærkninger, der hver skal
efterfølges af hans underskrift. Fartøjsføreren får en kopi af rapporten, når observatøren går
fra borde.

13.

Rederen afholder udgifterne til kost og logi til observatørerne, idet observatørernes kost og
logi skal være af samme standard som officerernes, alt efter mulighederne om bord.

14.

Observatørens løn og sociale bidrag betales af São Tomé og Príncipe.
KAPITEL VI – KONTROL

De europæiske fiskerfartøjer skal overholde de henstillinger og afgørelser, som ICCAT har vedtaget
om fiskeredskaber, fiskeredskabers tekniske specifikationer og alle andre tekniske foranstaltninger
vedrørende fiskeri.
1.

Fartøjsliste
1.1. Den Europæiske Union fører et ajourført udkast til liste over de fartøjer, som har
ansøgt om at få udstedt fiskeritilladelse (fiskerilicens) efter bestemmelserne i denne
protokol. Denne liste meddeles São Tomé og Príncipes fiskerikontrolmyndigheder, så snart
den er opstillet, og derefter hver gang den ajourføres.

2.

Kontrolprocedurer
2.1 Førerne af fartøjer, der fisker i São Tomé og Príncipes farvande, skal tillade, at
tjenestemænd fra São Tomé og Príncipe, der har til opgave at foretage fiskeriinspektion og
-kontrol, aflægger besøg om bord, og skal hjælpe dem med at komme om bord og bistå
dem i deres arbejde.
2.2. Tjenestemændene må ikke opholde sig længere om bord, end det er nødvendigt for,
at de kan udføre deres arbejde.
2.3. Efter afsluttet inspektion og kontrol får fartøjsføreren og Den Europæiske Unions
delegation i Gabon en kopi af kontrolrapporten.
2.4. For at lette de sikrede inspektionsprocedurer, og uden at dette berører São Tomé og
Príncipes lovgivning, udføres kontrollen på en sådan måde, at inspektionsfartøjer og
inspektører identificeres som værende bemyndiget af São Tomé og Príncipe.
2.5 Førerne af EU-fartøjer, der foretager omladningsoperationer i São Tomé og Príncipes
farvande som omhandlet i kapitel III, afsnit 3, punkt 2, skal tillade, at São Tomé og
Príncipes inspektører kontrollerer en sådan omladning og lette dem kontrollen.
KAPITEL VII – OVERTRÆDELSER

DA
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1.1

São Tomé og Príncipes myndigheder skal inden 24 timer underrette flagstaten og EuropaKommissionen om enhver kontrol, hvorunder der er konstateret overtrædelser begået af et
EF-fartøj.

1.2

Flagstaten og Europa-Kommissionen modtager samtidig
omstændighederne ved og årsagerne til denne konstatering.

2.

Kontrolrapport

en

kort

rapport

om

2.1 Efter at São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder har optaget rapport,
underskriver fartøjsføreren rapporten.
2.2 En sådan underskrift indskrænker ikke de rettigheder og det forsvar, fartøjsføreren
kan gøre gældende i forbindelse med den påståede overtrædelse.
2.3 Føreren skal sejle sit fartøj til den havn, som São Tomé og Príncipes myndigheder
anviser. Ved en mindre overtrædelse kan São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder
give det opbragte fartøj tilladelse til at fortsætte fiskeriet.
3.

Samråd ved overtrædelse
3.1 Inden der træffes eventuelle foranstaltninger over for fartøjets fører, besætning, last
eller udstyr, bortset fra foranstaltninger til sikring af beviser for den formodede
overtrædelse, holdes der senest én arbejdsdag efter modtagelsen af ovennævnte
oplysninger samråd mellem Europa-Kommissionen og São Tomé og Príncipes kompetente
myndigheder med eventuel deltagelse af en repræsentant for den pågældende medlemsstat.
3.2 Under dette samråd udveksler parterne alle relevante dokumenter eller oplysninger,
som kan bidrage til at klarlægge de faktiske omstændigheder. Rederen eller dennes
repræsentant underrettes om resultatet af dette samråd og om eventuelle foranstaltninger,
som opbringningen kan medføre.

4.

Behandling af opbringningssager
4.1. Inden en sag om formodet overtrædelse indbringes for domstolene, søges den løst
ved en mæglingsprocedure; dette gælder dog ikke strafferetssager. Denne procedure
afsluttes senest tre arbejdsdage efter opbringningen.
4.2. Ved en mæglingsprocedure bestemmes bødestørrelsen efter São Tomé og Príncipes
lovgivning.
4.3. Hvis sagen ikke har kunnet løses ved en mæglingsprocedure og indbringes for en
domstol, skal rederen hos en bank anvist af São Tomé og Príncipes kompetente
myndigheder stille en sikkerhed, hvis størrelse fastsættes under hensyntagen til
omkostningerne ved opbringningen og størrelsen af de bøder og den erstatning, som de
skyldige i overtrædelsen kan idømmes.
4.4. Bankgarantien kan først frigives, når retssagen er afgjort. Den frigives straks, hvis
sagen ender uden domfældelse. Hvis der i tilfælde af domfældelse idømmes en bøde, der er
mindre end den stillede sikkerhed, frigiver São Tomé og Príncipes kompetente
myndigheder saldoen.
4.5. Fartøjet frigives, og besætningen kan forlade havnen:
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-

efter at de forpligtelser, som følger af mæglingsproceduren, er opfyldt, eller

-

efter at den bankgaranti, der er omhandlet i punkt 4.3, er stillet, og São Tomé
og Príncipes kompetente myndigheder har godkendt den, i afventning af
retssagens afslutning.

TILLÆG
1 – Skema til ansøgning om fiskeritilladelser
2 – Logbog
3 – Koordinater for fiskeriforbudszone
4 – Fremsendelse af FOS-meddelelser til São Tomé og Príncipe.
5 – Koordinater, der afgrænser São Tomé og Príncipes eksklusive økonomiske zone
6 – Kontaktoplysninger for São Tomé og Príncipes fiskeriovervågningscenter
Kontaktoplysninger for fiskeriovervågningscentrene for de EU-medlemsstater, der har interesser i
protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen.
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Tillæg 1
SÃO TOMÉ OG PRÍNCIPES MINISTERIUM MED ANSVAR FOR FISKERI
ANSØGNING OM FISKERITILLADELSE FOR UDENLANDSKE FISKERFARTØJER TIL
ERHVERVSFISKERI

DA

1.

Repræsentants navn:

2.

Rederens adresse:

3.

Repræsentantens eller stedfortræderens navn:

4.

Repræsentantens eller den lokale agents adresse:

5.

Fartøjsførers navn:

6.

Fartøjets navn:

7.

Registreringsnummer:

8.

Faxnummer:

9.

E-mail:

10.

Radiokaldesignal:

11.

Byggedato og -sted:

12.

Flagstat:

13.

Registreringshavn:

14.

Hjemhavn:

15.

Fartøjets længde overalt:

16.

Bredde:

17.

Bruttotonnage:

18.

Lastrumskapacitet:

19.

Køle- eller frysekapacitet:

20.

Maskintype og maskineffekt:

21.

Fiskeredskaber:

22.

Besætning (antal):

23.

Kommunikationssystem:

24.

Kaldesignal:
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25.

Havnekendingsnummer:

26.

Fiskeritype:

27.

Landingssted:

28.

Fiskerizoner:

29.

Målarter:

30.

Gyldighedsperiode:

31.

Særlige betingelser:

Udtalelse fra Generaldirektoratet for Fiskeri og Akvakultur:
Bemærkninger fra ministeriet med ansvar for fiskeri:

DA
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Tillæg 2
FISKERILOGBOG
Langline
Levende agn
Not
Fartøjets navn: ……………………………………………………………………. Bruttotonnage:
………………………………………………….............................
Flagstat:
Kapacitet (tons): ……………………………………………........
UDSEJLING:
……………………………………………………………………...........................

Måned

Dag

År

Havn

Trawl
Andet

Registreringsnummer:
Fartøjsfører:
………………………………………………………………................................... ………………………………………………………....
Reder: …………………………………………………………..........................
Antal besætningsmedlemmer:
HJEMKOMST:
….…………………………………………………........................
Adresse: ………………………………………………………………………….... Rapporteringsdato:
………………………………………………......
(Indberettet af):

Antal fiskedage:
Antal havdage:
Fangstrejse nr.:
Antal sæt:

Gulfinnet tun

(Storøjet tun)

(Hvid tun)

(Sværdfisk)

(Stribet marlin)
(Hvid marlin)

(Sort marlin)

(Sejlfisk)

Bugstribet bonit

I alt pr. dag
Blandede fangster

Thunnus
thynnus eller
maccoyi
Antal

Vægt kg

Thunnus
albacares
Antal

kg

Thunnus
obesus
Antal

kg

Thunnus
alalunga
Antal

kg

Xiphias
gladius
Antal

kg

Tetraptunus
audax eller
albidus
Antal
kg

Makaira
indica
Antal

kg

Istiophorus albicane
eller platypterus
Antal

kg

Katsuwonus
pelamis
Antal

kg

(I vægt, kun i
kg)
Antal

kg

Antal

Blæksprutte

Atlantisk tun

Levende agn

Vandtem
peratur Fiskeriindsats
ved
overflade
Antal kroge
n
(ºC)

Makrelgedde

Dag

Isco usado na pesca
(Agn)

Fangster

Længde Ø/V

Måned

Område

Bredde N/S

Dato

(Andet)

kg

LANDINGSVÆGT (I KG)
Bemærkninger
1 – Der anvendes ét ark pr. måned og én linje pr. dag.

3 - Ved "dag" forstås den dag, hvor langlinen sættes.

2 - Efter hver fangstrejse sendes en kopi af logbogen til repræsentanten eller
til ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid Spanien

4 – "Område" angiver fartøjets position. Afrund minutter og notér breddegrad og
længdegrad. Husk at anføre N/S og Ø/V.

DA

5 - Den nederste linje (landingsvægt) udfyldes først ved fangstrejsens afslutning. Anfør den
faktiske vægt ved landing.
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6 - Alle oplysninger i denne logbog vil blive behandlet strengt fortroligt.
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Tillæg 4
TRANSMISSION AF FOS-MEDDELELSER TIL SÃO TOMÉ OG PRÍNCIPE
Tabel II - FOS-OPLYSNINGERNES FORMAT
Dataelement

Kode

Bemærkninger

Record start

SR

Systemdata – angiver, at record’en starter

Modtager

AD

Meddelelsesdata – modtager. Landets alfa-3-ISO-kode

Afsender

FR

Meddelelsesdata – afsender. Landets alfa-3-ISO-kode

Flagstat

FS

Meddelelsestype

TM

Meddelelsesdata – meddelelsestype "POS"

Radiokaldesignal

RC

Fartøjsdata – fartøjets internationale radiokaldesignal

Den kontraherende parts IR
interne referencenummer

Fartøjsdata – den kontraherende parts individuelle
nummer (flagstatens alfa3-ISO-kode efterfulgt af et
nummer)

Havnekendingsbogstaver XR
og -nummer:

Fartøjsdata – nummeret på siden af fartøjet

Breddegrad

LA

Fartøjspositionsdata – fartøjets position i grader og
minutter N/S GG,mmm (WGS -84)

Længdegrad

LO

Fartøjspositionsdata – fartøjets position i grader og
minutter Ø/V GGG,mmm (WGS-84)

Kurs

CO

Fartøjets kurs på en 360°-skala

Hastighed

SP

Fartøjets hastighed i knob og tiendedele knob

Dato

DA

Fartøjspositionsdata – dato for
positionen UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Klokkeslæt

TI

Fartøjspositionsdata – klokkeslæt for registrering af
positionen UTC (TTMM)

Record slut

ER

Systemdata – angiver, at record'en er slut

registrering

af

Tegnsæt: ISO 8859.1
Transmission af data struktureres således:

DA

–

en dobbelt skråstreg ("//") og en feltkode angiver transmissionens start

–

der anvendes en enkelt skråstreg ("/") som separator mellem feltkode og data.

27

DA

Fakultative data anføres mellem "Record start" og "Record slut".
Format for fremsendelse af data vedrørende fangster og meddelelser fra fiskerfartøjer
Rapport vedr. "Fangster ved indsejling i den eksklusive økonomiske zone"
Rapport vedr. "Fangster i forbindelse med en omladning"
Rapport vedr. "Fangster ved udsejling af den eksklusive økonomiske zone".
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Tillæg 5
AFGRÆNSNING AF SÃO TOMÉ OG PRÍNCIPES EEZ
KOORDINATER FOR EEZ
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf
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Tillæg 6
KONTAKTOPLYSNINGER FOR SÃO TOMÉ OG PRÍNCIPES FOC
Navn på FOC:
SSN-tlf.:
SSN-fax:
SSN-e-mail:
Tlf. DSPG:
Fax DSPG:
Adresse X25 =
Meddelelse om indsejling/udsejling:
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Tillæg 7
KONTAKTOPLYSNINGER FOR FISKERIOVERVÅGNINGSCENTRENE I DE EUMEDLEMSSTATER, DER HAR INTERESSER I PROTOKOLLEN TIL
FISKERIPARTNERSKABSAFTALEN MELLEM EU OG SÃO TOMÉ OG PRÍNCIPE
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FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAGET
1.

FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME
1.1. Forslagets/initiativets betegnelse
1.2. Politikområde:
1.3. Forslagets/initiativets art
1.4. Mål
1.5. Begrundelse for forslaget/initiativet
1.6. Foranstaltningens varighed og finansielle virkning
1.7. Planlagt(e) forvaltningsmåde(r)

2.

FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER
2.1. Bestemmelser om overvågning og rapportering
2.2. Forvaltnings- og kontrolordning
2.3. Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

3.

FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER
3.1. Udgiftsområde(e) i den flerårige finansielle ramme og berørt(e) budgetpost(er)
3.2. Anslået virkning for udgifterne
3.2.1. Sammenfatning af den anslåede virkning for udgifterne
3.2.2. Anslået virkning for aktionsbevillingerne
3.2.3. Anslået virkning for administrationsbevillingerne
3.2.4. Forenelighed med den gældende flerårige finansielle ramme
3.2.5. Tredjemands deltagelse i finansieringen
3.3. Anslåede virkninger for indtægterne
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1.

FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.

Forslagets/initiativets betegnelse
Forslag til Rådets afgørelse vedrørende indgåelse af en ny protokol om fastsættelse af de
fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen
mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe.

1.2.

Politikområder i ABM/ABB-rammen9
11. – Maritime Anliggender og Fiskeri
11.03 - Internationalt fiskeri og havret

1.3.

Forslagets/initiativets art
Forslaget/initiativet drejer sig om en ny foranstaltning
Forslaget/initiativet drejer sig om en ny foranstaltning til opfølgning af et pilotprojekt/en
forberedende foranstaltning10
X Forslaget/initiativet drejer sig om forlængelse af en eksisterende foranstaltning
Forslaget/initiativet drejer sig om omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning

1.4.

Mål

1.4.1.

Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske målsætninger, som forslaget/initiativet
bidrager til
I forbindelse med forhandlingen om bilaterale fiskeriaftaler forhandler, indgår og gennemfører
Kommissionen fiskeripartnerskabsaftaler inden for rammerne af sin enekompetence, samtidig
med at den sikrer en politisk dialog blandt partnerne om fiskeripolitikken i de berørte
tredjelande.
Forhandlinger om og indgåelse af fiskeriaftaler med tredjelande opfylder det generelle mål om
at opretholde og beskytte Den Europæiske Unions flådes fiskeri, herunder fjernfiskerflåden,
og at udvikle partnerskabsforbindelser for at fremme en bæredygtig udnyttelse af
fiskeressourcerne uden for EU-farvandene, samtidig med at der tages hensyn til de
miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter.
Med fiskeripartnerskabsaftalerne sikres der ligeledes sammenhæng mellem principperne for
den fælles fiskeripolitik og de forpligtelser, der er indgået i forbindelse med andre EUpolitikker (en bæredygtig udnyttelse af tredjelandes ressourcer, bekæmpelse af ulovligt,

9
10
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ABM: aktivitetsbaseret forvaltning – ABB: opstilling af budgettet efter aktivitetsområder.
Organer omhandlet i finansforordningens artikel 49, stk. 6, litra a) eller b).
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urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU), integration af partnerlande i den globale økonomi og
en bedre fiskeriforvaltning både politisk og finansielt).
1.4.2.

Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter
Specifikt mål nr. 111.
Bidrage til et bæredygtigt fiskeri uden for Unionens farvande, fastholde en europæisk
tilstedeværelse i fjernfiskeriet og at beskytte den europæiske fiskerisektors og forbrugernes
interesser ved at forhandle og indgå fiskeripartnerskabsaftaler med kyststater (tredjelande) i
tilknytning til Unionens øvrige politikker.
For så vidt specifikt angår den nye protokol med Den Demokratiske Republik São Tomé og
Príncipe blev fangstmængden for EU's tunfiskerflåde fastsat til en referencemængde på 7 000
tons pr. år. Enhedsomkostningerne er fastsat til 100 EUR/t, hvoraf 65 EUR/t afholdes over
EU's budget, og 35 EUR/t afholdes af erhvervssektoren.
Berørte AMB/ABB-aktiviteter
Maritime anliggender og fiskeri, internationalt fiskeri og havret, internationale fiskeriaftaler
(budgetpost 11.0301)

1.4.3.

Forventede resultater og virkninger
Her anføres, hvilke virkninger forslaget/initiativet bør have for målgrupperne.
1. Indgåelsen af fiskeriprotokollen mellem EU og Den Demokratiske Republik São Tomé og
Príncipe bidrager til at bevare fiskerimulighederne i perioden 2011-2013 på et uændret niveau
for EU's fartøjer i tredjelandenes farvande, og dette gælder navnlig tunfiskerflåden.
Protokollen medvirker til at fastholde kontinuiteten i de fiskeriområder, som omfattes af
aftaler i Guineabugten.
2. Protokollen medvirker ligeledes til at forbedre forvaltningen og bevarelsen af
fiskeressourcerne i kraft af den finansielle støtte (sektorstøtte) til gennemførelsen af årlige og
flerårige programmer, som partnerlandene vedtager på nationalt niveau.

1.4.4.

Virknings- og resultatindikatorer
Det angives, hvilke indikatorer der kan anvendes til at følge forslagets/initiativets
gennemførelse.
I forbindelse med ABM (aktivitetsbaseret) anvendes følgende indikatorer til overvågning af
aftalens gennemførelse:
- overvågning af fiskerimulighedernes udnyttelsesgrad (procentvis andel af fiskeritilladelser,
som udnyttes pr. år i forhold til de muligheder, som stilles til rådighed ved protokollen)

11
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p.m.: I de "aktivitetsbeskrivelser", som er fastsat for budgettet for 2010, drejer det sig om det specifikke mål nr. 2,
jf. ref. http://www.cc.cec/budg/bud/proc/adopt/_doc/_pdf/2010/apb2010-working-documents-part1-11-mare.pdf

34

DA

- indsamling og analyse af fangstdata og analyse af aftalens handelsmæssige værdi
(fangstmængder i tons og den årlige udvikling i forhold til den referencefangstmængde, som er
fastsat i protokollen)
Betragtes det kumulerede niveau for andre fiskeripartnerskabsaftaler, som EU har indgået med
tredjelande, kunne følgende indikatorer benyttes i forbindelse med en flerårig analyse:
- bidrag til beskæftigelse og merværdi i EU
- bidrag til stabilisering af EU-markedet
Desuden foreslås det inden for rammerne af partnerskabsdialogen ligeledes at anvende
følgende opfølgende indikator:
- antal tekniske møder og møder i Den Blandede Komité.
1.5.

Begrundelse for forslaget/initiativet

1.5.1.

Behov, der skal dækkes på kort eller lang sigt
Protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den
Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe for perioden 2006-2010 udløb den 31. maj
2010. Den nye protokol vil skulle dække perioden fra 2011-2013 på betingelse af, at
proceduren for vedtagelse af Rådets afgørelse om midlertidig anvendelse af protokollen, der
lanceres sideløbende med nærværende procedure, afsluttes hurtigst muligt.
Den nye protokol vil åbne mulighed for at fastsætte rammer for EU-flådens fiskeriaktiviteter,
og rederne vil bl.a kunne opnå fiskeritilladelser i São Tomé og Príncipes eksklusive
økonomiske zone fra 2011.
Et af hovedformålene med den nye protokol er desuden at styrke samarbejdet mellem EU og
São Tomé og Príncipe for at udvikle en politik for bæredygtigt fiskeri og ansvarlig udnyttelse
af fiskeressourcerne i São Tomé og Príncipes fiskerizone.
Hovedelementerne i den nye protokol er:
Fiskerimuligheder: med en årlig referencemængde på 7 000 ton gives der
fiskeritilladelse til 28 notfartøjer til tunfiskeri og 12 langlinefartøjer med flydeline.
Fordelingen af fiskerimulighederne blandt EU-medlemsstaterne omhandles i et særskilt
forslag til Rådets forordning.
-

Årlig finansiel modydelse: 682 500 EUR

Forskud og afgifter, som rederne skal betale12: 35 EUR pr. tons tun, som fanges i São
Tomé og Príncipes fiskerizone. De årlige forskud er fastsat til 6 625 EUR pr. notfartøj til
tunfiskeri og 2 275 EUR pr. langlinefartøj.

12
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Forskud og afgifter, som betales af rederne, har ingen virkninger for EU-budgettet.
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1.5.2.

Merværdien af Fællesskabets engagement
Hvis EU ikke indgår den nye protokol, vil der i stedet blive indgået private aftaler, som ikke
sikrer et bæredygtigt fiskeri. EU håber også, at Den Demokratiske Republik São Tomé og
Príncipe i kraft af denne protokol fortsat vil samarbejde effektivt med EU i de regionale
organer såsom Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i
Atlanterhavet (ICCAT).
Med de midler, som afsættes i protokollen, får São Tomé og Príncipe ligeledes mulighed for at
videreføre deres strategiske planlægning af gennemførelsen af deres fiskeripolitik og styrke
kapaciteten til at bekæmpe IUU-fiskeri, især i kraft af en forbedret infrastruktur til
overvågning af de fiskeriaktiviteter, der udøves i deres eksklusive økonomiske zone.
Derudover skaber fiskeriaftalen arbejdspladser for søfolk fra såvel EU som tredjelandet.
Fiskeriaftalen sikrer endvidere, at en betydelig del af midlerne afsættes til østatens
sektorpolitik for fiskeriet. Takket være fiskeriaftalen styrkes opfølgnings-, kontrol- og
overvågningsaktiviteterne.

1.5.3.

Erfaringer fra lignende, tidligere gennemførte foranstaltninger
I maj 2006 blev der med bistand fra et konsortium af uafhængige konsulenter foretaget en
grundig evaluering af protokollen 2005-2010 med henblik på at indlede forhandlinger om den
nye protokol.
Forhåndsevalueringen omfattede en række punkter af interesse for EU.
-

Fiskeriaftalen med São Tomé og Príncipe vil opfylde den europæiske fiskerflådes behov
og vil kunne bidrage til at støtte EU's tunfiskeindustri i Atlanterhavet.

-

Protokollen skønnes at kunne bidrage til Den Europæiske Unions sektors overlevelse,
fordi den tilbyder Den Europæiske Unions fartøjer og Den Europæiske Unions
erhvervsvirksomheder, der er afhængige af dem, en stabil retlig ramme og klarhed på
mellemlang sigt.

Hvad angår São Tomé og Príncipes interesser i protokollen er de vigtigste konklusioner i
forbindelse med vurderingen:
–

Fiskeriaftalen vil kunne bidrage til at styrke den institutionelle kapacitet inden for
fiskerisektoren, idet forskning og opfølgnings-, kontrol- og overvågningsaktiviteter samt
uddannelse og levedygtigheden for det ikke-industrielle fiskeri forbedres.

–

Fiskeriaftalen får også betydelig indflydelse på landets finansielle og politiske stabilitet.

Ud over fangsternes direkte handelsværdi for fartøjerne vil aftalen indebære klare fordele
såsom:

DA

-

garanteret beskæftigelse om bord på fiskerfartøjerne

-

multiplikatorvirkning
for
beskæftigelsen
i
havne,
på
auktioner,
forarbejdningsvirksomheder, på skibsværfter, i servicevirksomheder m.v.
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-

beskæftigelsessituationen i områder, hvor der ikke er andre beskæftigelsesmuligheder

-

bidrag til EU's forsyning med fisk.

Ifølge evalueringsrapporten13 bidrager aftalen positivt til at tiltrække notfartøjer til tunfiskeri,
men den har kun marginal indflydelse til at tiltrække langlinefartøjer. Aftalens bidrag til at
sikre EU-flådens aktiviteter er betydeligt, for så vidt angår tun, selv om fangsterne
koncentreres på få måneder af året.
I den nye aftale er der taget hensyn til disse henstillinger, ved at der igen udelukkende tildeles
fiskeritilladelser til tunkategorien. I forhold til den tidligere protokol er fiskerimulighederne
for langlinefartøjerne nedsat fra 18 til 12, idet der tages højde for den hidtidige
udnyttelsesgrad i løbet af de seneste år for denne kategori. Der er i øvrigt opnået en lille
forhøjelse af de disponible licenser for kategorien notfartøjer for at tage højde for den nylige
migration af visse aktører i Det Indiske Ocean til Atlanterhavet som følge af fænomenet med
piratvirksomhed.
Det har ligeledes været nødvendigt at nedsætte referencemængden (fra 8 500 til 7 000 tons pr.
år) for bedre at afspejle de seneste års udviklingstendenser. Under hensyn til behovet i São
Tomé og Príncipes fiskerisektor er bevillingerne til sektorstøtte imidlertid forhøjet i forhold til
den foregående protokol.
Samlet er den finansielle modydelse øget med 19 500 EUR (+ 2,94 %) sammenholdt med den
foregående protokol (2006-10).
1.5.4.

Sammenhæng med andre relevante instrumenter og mulig synergivirkning
De midler, der udbetales i medfør af fiskeripartnerskabsaftaler, udgør fungible indtægter på
partnertredjelandets budget. Dog er øremærkning af en del af disse midler til gennemførelse af
foranstaltninger inden for rammerne af landets sektorpolitik en betingelse for indgåelsen af og
opfølgningen på fiskeripartnerskabsaftalen. Disse finansielle ressourcer kan forenes med andre
finansieringskilder fra andre internationale bidragydere til gennemførelse af projekter og/eller
programmer, der udføres på nationalt plan i fiskerisektoren. Andre tiltag, i givet fald med
samfinansiering fra Den Europæiske Udviklingsfond, kunne også forenes med de tiltag, som
er udpeget inden for rammerne af den årlige og flerårlig planlægning af landets fiskeripolitik. I
så fald vil der blive foretaget en samlet evaluering af resultaterne af gennemførelsen hvert år,
jf. ovenstående afsnit 2.1.

13
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Efterfølgende evaluering af protokollen af 2006-2010 og forudgående evaluering af fremtidig protokol.
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1.6.

Foranstaltningens varighed og finansielle virkning
X

Forslag/initiativ af begrænset varighed.

X
Forslaget/initiativet gælder for en treårsperiode med virkning fra vedtagelsen af Rådets
afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af
protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er
omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den
Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe.
X

Finansiel virkning fra 2011 til 2013
Forslag/initiativ af ubegrænset varighed

– gennemførelse med en indkøringsperiode fra [ÅÅÅÅ] til [ÅÅÅÅ]
– derefter implementering i fuldt omfang.
1.7.

Planlagt(e) forvaltningsmåde(r)14
X Direkte central forvaltning ved Kommissionen
Central forvaltning varetaget indirekte ved delegation af gennemførelsesopgaver til:
–

forvaltningsorganer

–

organer oprettet af Fællesskaberne15

–

nationale offentlige organer eller public service-organer

–

personer, der er pålagt at gennemføre specifikke aktioner i henhold til afsnit V i traktaten
om Den Europæiske Union, og som er identificeret i den relevante basisretsakt, jf.
artikel 49 i finansforordningen
Delt forvaltning i samarbejde med medlemsstaterne
Decentral forvaltning i samarbejde med tredjelande
Fælles forvaltning med internationale organisationer (angiv nærmere)

Hvis der angives flere metoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger" i
dette punkt.
Bemærkninger
[…]

14

15
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Forklaringer vedrørende forvaltningsmåder og referencer til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb:
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
Organer omhandlet i finansforordningens artikel 185.
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2.

FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.

Bestemmelser om overvågning og rapportering
Hyppighed og betingelser angives.
Kommissionen (GD MARE i samarbejde med Den Europæiske Unions delegation i Gabon,
der også har ansvaret for São Tomé og Príncipe) sørger for løbende at overvåge
gennemførelsen af denne protokol, især hvad angår aktørernes udnyttelse af
fiskerimulighederne og fangststatistikker.
Ved fiskeripartnerskabsaftalen er der desuden fastsat mindst ét møde hvert år i Den Blandede
Komité, hvor Kommissionen og de berørte medlemsstater mødes med tredjelandet for at
drøfte aftalens og protokollens gennemførelse.
Angående gennemførelsen af sektorstøtten fastsættes det i protokollen, at de to parter hvert år
foretager en evaluering af resultaterne af gennemførelsen af det flerårige sektorprogram.
Protokollen indeholder mulighed for at nedsætte den finansielle modydelse, der er afsat til
sektorstøtte, hvis denne evaluering skulle påpege, at gennemførelsen af de støttede mål ikke er
tilfredsstillende.

2.2.

Forvaltnings- og kontrolordning

2.2.1.

Afdækkede risici
Udarbejdelsen af en fiskeriprotokol er nødvendigvis forbundet med risici, f.eks. følgende:
midlerne til finansiering af en sektorpolitik for fiskeriet anvendes ikke som aftalt (sekundær
planlægning).

2.2.2.

Påtænkte kontrolmetoder
For at undgå de i foregående punkt omtalte risici planlægges det at føre en dialog om
planlægningen og gennemførelsen af sektorpolitikken. Den fælles analyse af de i afsnit 2.1
nævnte resultater udgør også en del af disse kontrolmetoder.
I protokollen fastsættes der derudover specifikke suspensionsklausuler på visse betingelser og
under nærmere bestemte omstændigheder.

2.3.

Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder
De eksisterende eller planlagte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger angives.
Ansvaret for anvendelsen af den finansielle modydelse, som EU giver i medfør af aftalen,
ligger alene hos det pågældende tredjeland. Kommissionen bestræber sig dog på at holde en
politisk dialog og samråd i gang for at forbedre forvaltningen af aftalen og øge EU's bidrag til
en bæredygtig ressourceforvaltning. Under alle omstændigheder gælder Kommissionens
normale budgetmæssige og finansielle regler og procedurer for alle Kommissionens betalinger
som led i fiskeriaftaler. Det betyder, at man bl.a. entydigt kan identificere de bankkonti, som
den finansielle modydelse til tredjelandet overføres til. Angående den foreliggende protokol

DA

39

DA

fastslås det i artikel 2, stk. 8, at den samlede finansielle modydelse indbetales på en særskilt
konto, som statskassen opretter i São Tomé og Príncipes centralbank.
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3.

FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.

Udgiftsområde(e) i den flerårige finansielle ramme og berørt(e) budgetpost(er)
• Eksisterende udgiftsposter i budgettet
Efter samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og
budgetposterne.

UdgiftsBudgetpost
område i
den
flerårige
Nummer
finansiell
[Betegnelse………………………………
e ramme
………...]

Udgiftern
es
art

Bidrag

OB/
IOB16

fra
EFTAlande17

fra
kandidatlande18

OB

NEJ

NEJ

fra
tredjela
nde

jf.
finansforordningens
artikel 18, stk.
1, litra aa)

NEJ

NEJ

11.0301
2
Internationale fiskeriaftaler

• Nye budgetposter, som der er søgt om
(finder ikke anvendelse)
Efter samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og
budgetposterne.
UdgiftsBudgetpost
område i
den
flerårige
Nummer
finansiell
[Betegnelse………………………………
e ramme
………...]

Udgiftern
es
art

Bidrag

OB/ IOB

fra
EFTAlande

fra
kandidatlande

fra
tredjela
nde

jf.
finansforordningens
artikel 18, stk.
1, litra aa)

[…]

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

[XX.YY.YY.YY]
[…]
[…]

16
17
18

DA

OB = opdelte bevillinger / IOB = ikke-opdelte bevillinger.
EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.
Kandidatlande og potentielle kandidatlande på Vestbalkan.
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3.2.

Anslået virkning for udgifterne

3.2.1.

Sammenfatning af den anslåede virkning for udgifterne
i mio. EUR (4 decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle
2
ramme:

Bevaring og bedre udnyttelse af naturressourcerne

År
N19
(2011)

DG: MARE

År
N+1
(2012)

År
N+2
(2013)

År
N+3

om nødvendigt indsættes der ekstra
kolonner, indtil virkningen ophører
(jf. punkt 1.6)

I ALT

y Aktionsbevillinger
Forpligtelser

(1)

0,6825

0,6825

0,6825

2,0475

Betalinger

(2)

0,6825

0,6825

0,6825

2,0475

Forpligtelser

(1a)

Betalinger

(2a)

0,6825

0,6825

2,0475

0,6825

0,6825

2,0475

Budgetpostens nummer: 11.0301

Budgetpostens nummer:

y
Administrative
over finansieringsrammen for særprogrammer20

bevillinger

Budgetpostens nummer:

Bevillinger
for GD MARE

19
20

DA

finansieret

(3)

I

ALT

Forpligtelser

=1+1a
+3

0,6825

Betalinger

=2+2a

0,6825

År N er lig med det år, hvor iværksættelsen af forslaget/initiativet begynder.
Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til gennemførelse af EU-programmer og/eller EU-foranstaltninger (tidl. "BA"-poster) samt indirekte og direkte forskning.
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+3

y Aktionsbevillinger I ALT21

y Administrative bevillinger
særprogrammer I ALT

finansieret

over

Bevillinger
I
under UDGIFTSOMRÅDE 2

Forpligtelser

(4)

0,6825

0,6825

0,6825

2,0475

Betalinger

(5)

0,6825

0,6825

0,6825

2,0475

(6)

0

0

0

Forpligtelser

=4+ 6

0,6825

0,6825

0,6825

Betalinger

=5+ 6

0,6825

0,6825

0,6825

bevillingsrammen

ALT

i den flerårige finansielle ramme

for

2,0475
2,0475

Hvis flere udgiftsområder påvirkes af forslaget/initiativet: (finder ikke anvendelse)
Forpligtelser

(4)

Betalinger

(5)

y Aktionsbevillinger I ALT

y
Administrative
programmerne I ALT

bevillinger

finansieret

Bevillinger
I
under
UDGIFTSOMRÅDE
1
i
den
flerårige
finansielle
(Referencebeløb)

21

DA

til

over

ALT
4
ramme

(6)
Forpligtelser

=4+ 6

Betalinger

=5+ 6

Den finansielle modydelse omfatter: a) 455 000 EUR pr. svarende til en årlig referencemængde på 7 000 tons, og b) 227 500 EUR pr. år i støtte til udviklingen af en
sektorpolitik for fiskeri i Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe. Hvis den årlige fangstmængde overstiger 7 000 tons, forhøjes den årlige finansielle
modydelse med 65 EUR pr. tons yderligere fangst. Det samlede årlige beløb, som Den Europæiske Union skal betale, kan dog ikke overstige 910 000 EUR pr. år (jf.
protokollens artikel 2, stk. 5).
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Udgiftsområde i den flerårige finansielle
5
ramme:

"Administrative udgifter"
i mio. EUR (3 decimaler)
År
N (2011)

År
N+1
(2012)

År
N+2
(2013)

0,062

0,062

0,062

0,186

0,010

0

0,010

0,020

År
N+3

… om nødvendigt indsættes der
ekstra kolonner, indtil virkningen
ophører (jf. punkt 1.6)

I ALT

DG: MARE
y Menneskelige ressourcer
y Andre administrative udgifter22

I ALT GD MARKT

Bevillinger

0,072

0,062

0,072

0,206

Bevillinger
I
ALT
under
UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme

(Bevillinger i alt = betalinger
i alt)

0,072

0,062

0,072

0,206

År
N+1

År
N+2

i mio. EUR (3 decimaler)
År
N23

Bevillinger
I
under
UDGIFTSOMRÅDE
i den flerårige finansielle ramme

22
23

DA

1

til

ALT
5

År
N+3

om nødvendigt indsættes der ekstra
kolonner, indtil virkningen ophører
(jf. punkt 1.6)

I ALT

Forpligtelser

0,755

0,745

0,755

2.255

Betalinger

0,755

0,745

0,755

2.255

Anslåede omkostninger til kontrolbesøg på stedet.
År N er lig med det år, hvor iværksættelsen af forslaget/initiativet begynder.
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3.2.2.

Anslået virkning for aktionsbevillingerne
–

Forslaget/initiativet indebærer ikke, at der anvendes aktionsbevillinger

– X Forslaget/initiativet indebærer, at der anvendes følgende aktionsbevillinger:
Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (4 decimaler)
År
N (2011)
Der angives mål
og output

År
N+2 (2013)

År
N+3

… om nødvendigt indsættes der ekstra kolonner,
indtil virkningen ophører (jf. punkt 1.6)

I ALT

OUTPUT

Type

Ø

År
N+1 (2012)

24

Gen.
snit.
omkostn.

Ant
al

Samled
e
omkost
-ninger

Anta
l

Antal

Samled
e
omkost
-ninger

0,455

7000 t

0,455

0,2275

1

0,2275

0.6825

Antal

Samled
e
omkost
-ninger

Samle
de
omkos
tninger

Samled
e
omkost
-ninger

Anta
l

An
tal

Samled
e
omkost
-ninger

Anta
l

Samled
e
omkost
-ninger

Antal
I alt:

Samlede
omkostninger

21000 t

1.365

OPERATIONELT MÅL NR. 125…

Fangster af tun

ref.

65 €/t
d

Sektorstøtte

0,2275

Subtotal mål 1

700
0t
1

0,455
0,2275

7000
t
1

0,6825

0,6825

0,6825

2,0475

0,6825

0,6825

0,6825

2,0475

OPERATIONELT MÅL NR. 2…
- Output
Subtotal mål 2
SAMLEDE OMKOSTNINGER

24
25

DA

Resultaterne er udtryk for de produkter og tjenesteydelser, der leveres (f.eks. antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).
Som beskrevet under punkt 1.4.2. "Specifikt mål...".
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3.2.3.

Anslået virkning for administrationsbevillingerne

3.2.3.1. Resumé
–

Forslaget/initiativet indebærer ikke, at der anvendes administrationsbevillinger

– X Forslaget/initiativet indebærer, at der anvendes følgende administrationsbevillinger:
i mio. EUR (3 decimaler)
År
N26 (2011)

År
N+1 (2012)

År
N+2 (2013)

År
N+3

om nødvendigt indsættes der ekstra kolonner,
indtil virkningen ophører (jf. punkt 1.6)

I ALT

UDGIFTSOMRÅDE
5
i den flerårige finansielle
ramme
Menneskelige ressourcer

0,062

0,062

0,062

0

0,186

Andre
udgifter

0,010

0

0,010

0

0,020

0,072

0,062

0,072

0

0,206

0,072

0,062

0,072

administrative

Subtotal
UDGIFTSOMRÅDE
5
i den flerårige finansielle
ramme

Uden
for
UDGIFTSOMRÅDE 527 i
den flerårige finansielle
ramme

Menneskelige ressourcer
Andre
udgifter

administrative

Mellemresultat
uden
for
UDGIFTSOMRÅDE
5
i den flerårige finansielle
ramme

I ALT

26
27
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0.206

År N er lig med det år, hvor iværksættelsen af forslaget/initiativet begynder.
Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til gennemførelse af EU-programmer og/eller EUforanstaltninger (tidl. "BA"-poster) samt indirekte og direkte forskning.
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3.2.3.2. Anslåede behov for personaleressourcer
–

Forslaget/initiativet indebærer intet behov for menneskelige ressourcer

– X Forslaget/initiativet indebærer følgende behov for menneskelige ressourcer:
Overslag angives i hele enheder (eller med højst én decimal)
År
N (2011)

År
N+1
(2012)

År
N+2
(2013)

År n+3

om nødvendigt indsættes der
ekstra kolonner, indtil virkningen
ophører (jf. punkt 1.6)

y Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemandsstillinger og stillinger som midlertidigt ansatte)
xx 01 01 01 (hjemsted
repræsentationskontorer)

og

Kommissionens

0,3

0,3

0,3

0

XX 01 01 02 (i delegationer)

0,1

0,1

0,1

0

XX 01 05 01 (indirekte forskning)

0

0

0

0

XX 01 05 01 (direkte forskning)

0

0

0

0

XX 01 02 01 (CA, INT, SNE under den samlede
bevillingsramme)

0

0

0

0

XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA og SNE i
delegationerne)

0,2

0,2

0,2

0

0,6

0,6

0,6

0

y Eksternt personale (i fuldtidsækvivalenter: FTE)28

- hjemstedet30
XX 01 04 yy29
- i delegationer
XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – indirekte forskning)
10 01 05 02 (CA, INT, SNE – direkte forskning)
Andre budgetposter (skal angives)
I ALT

XX er lig med politikområdet eller det berørte budgetafsnit.
Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som GD'et allerede har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i GD'et,
hvortil kommer de eventuelle yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige GD i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under
hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

28

29
30
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CA= kontraktansat; LA= lokalt ansat; SNE = udstationeret national ekspert; INT = vikar; JED = ung ekspert i en
delegation.
Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere "BA"-poster).
Angår især strukturfonde, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den
Europæiske Fiskerifond (EFF).
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Overslagsberegning mht. menneskelige ressourcer:
Tjenestemænd
midlertidigt ansatte

eller 1 sagsbehandler GD MARE + kontorchef/stedfortrædende kontorchef +
sekretariat: anslås til i alt 0,3 person pr. år
1 departementschef, 1 embedsmand i delegation: anslås til i alt 0,1
person pr. år
Beregning af omkostninger: (0,3 +0,1) person pr. år x 122 000 EUR pr.
år = 48 800 EUR

Eksternt personale

1 CA i delegation (Gabon) med ansvar for at følge op på de
fiskeritilladelser, som indgives til / udstedes til São Tomé og Príncipes
myndigheder.
Beregning af omkostninger: 0,2 person pr. år x 64 000 EUR pr. år =
12 800 EUR

Beregning af menneskelige ressourcer pr. år i alt: 48 800 EUR + 12 800 EUR = 61 600 EUR => 0,062
mio. EUR
Jobbeskrivelse:
-

-

DA

Bistand til den, der er ansvarlig for at forberede og afslutte forhandlingerne om
fiskeriaftaler:
-

deltagelse i forhandlinger med tredjelande om indgåelse af fiskeriaftaler

-

udarbejdelse af udkast til evalueringsrapporter og forhandlingsstrategier til
kommissæren

-

fremlæggelse og forsvar af Kommissionens standpunkt i Rådets arbejdsgruppe for
eksternt fiskeri

-

deltagelse i forsøget på at finde et kompromis med medlemsstaterne om den
endelige aftaletekst

Kontrol af gennemførelsen af aftaler:
-

daglig overvågning af fiskeriaftaler

-

forberedelse og kontrol af forpligtelser og betalinger i forbindelse med den
finansielle modydelse og eventuelle yderligere specifikke bidrag

-

regelmæssig rapportering om aftalers gennemførelse

-

evaluering af aftaler: videnskabelige og tekniske aspekter

-

udarbejdelse af udkast til forslag til rådsforordning og -afgørelse og udarbejdelse
af aftaletekst
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-

Teknisk bistand:
-

-

-

-

DA

igangsætning og overvågning af vedtagelsesprocedurer.

forberedelse af Kommissionens standpunkt før møderne i Den Blandede Komité

Interinstitutionelle relationer:
-

Kommissionens repræsentant over
medlemsstaterne under forhandlingerne

for

Rådet,

Europa-Parlamentet

og

-

udarbejdelse af svar på mundtlige og skriftlige forespørgsler fra EuropaParlamentet

Høring og koordinering på tværs af tjenestegrenene:
-

kontakt til de øvrige generaldirektorater i spørgsmål vedrørende forhandling om og
overvågning af aftaler

-

tilrettelæggelse af og deltagelse i høringer af andre tjenestegrene.

Evaluering:
-

deltagelse i ajourføring af konsekvensanalyser

-

analyse af de nåede mål og evalueringsindikatorer.
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3.2.4.

Forenelighed med den nuværende flerårige finansielle ramme
– x Forslaget er foreneligt med den gældende finansielle programmering.
–

Forslaget/initiativet kræver en omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige
finansielle ramme.

Der redegøres for omlægningen med angivelse af de berørte budgetposter og beløbenes
størrelse.
[…]
–

Forslaget/initiativet kræver anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet eller revision af den
flerårige finansielle ramme31.

Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og
beløbenes størrelse.
[…]
3.2.5.

Tredjemands deltagelse i finansieringen
– X Forslaget/initiativet tillader ikke samfinansiering med deltagelse af tredjepart
– Forslaget/initiativet skal samfinansieres i henhold til følgende overslag:

Bevillinger i mio. EUR (3 decimaler)
År
N

År
N+1

År
N+2

År
N+3

om nødvendigt indsættes
der ekstra kolonner, indtil
I alt
virkningen ophører (jf.
punkt 1.6)

Organ, som deltager i
samfinansieringen
(angives)
Samfinansierede
bevillinger I ALT

31
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Se punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale.
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3.3.

Anslåede virkninger for indtægterne
– X Forslaget har ingen indflydelse på indtægterne.
–

Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkning:
–

på egne indtægter

–

på diverse indtægter
i mio. EUR (tre decimaler)

Bevillinge Forslagets virkning32
r
til
rådighed i
På
budgettets
indeværen
indtægtsside
År
År
År
de
N
N+1
N+2
regnskabs
år

År
N+3

… om nødvendigt indsættes
der ekstra kolonner, indtil
virkningen ophører (jf. punkt
1.6)

Artikel ….
Med hensyn til diverse formålsbestemte indtægter angives det, hvilke af budgettets
udgiftsposter der påvirkes.
[…]
Det oplyses, hvilken metode der er benyttet til at beregne virkningen for indtægterne.
[…]

32
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Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told, sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. bruttobeløb,
hvorfra opkrævningsomkostningerne på 25 % er fratrukket.
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