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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Remdamasi Tarybos jai suteiktais įgaliojimais Europos Komisija derėjosi su San Tomė ir 
Prinsipės Demokratine Respublika dėl Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės 
Demokratinės Respublikos partnerystės žuvininkystės sektoriuje susitarimo protokolo, kurio 
galiojimas baigėsi 2014 m. gegužės 12 d., atnaujinimo ketveriems metams.

Remiantis Tarybos sprendimu naujasis protokolas buvo pasirašytas ir bus laikinai taikomas 
nuo jo pasirašymo dienos.

Pagrindinis susitarimo protokolo tikslas – remiantis naujausia moksline informacija ir 
Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) rekomendacijomis, pasiūlyti, 
atsižvelgiant į esamą perviršį, žvejybos galimybes Europos Sąjungos žvejybos laivams San 
Tomė ir Prinsipės vandenyse. Komisija rėmėsi nepriklausomų ekspertų atlikto ankstesnio 
protokolo ex-post vertinimo rezultatais.

Protokolu taip pat siekiama sustiprinti Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės 
Demokratinės Respublikos bendradarbiavimą siekiant skatinti tausios žuvininkystės politiką ir 
atsakingai naudoti žuvininkystės išteklius San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonoje, 
atsižvelgiant į abiejų šalių interesus.

Visas protokole numatyto finansinio įnašo dydis – 2 805 000 EUR – paskirstomas ketveriems 
metams.

Jį sudaro:

• 385 000 EUR metinė sumą per pirmuosius trejus metus ir 350 000 EUR metinė suma 
ketvirtaisiais metais, skiriamos už galimybę žvejoti San Tomė ir Prinsipės IEZ – ši įnašo dalis 
atitinka 7 0000 t metinį orientacinį kiekį, taip pat

• speciali 325 000 EUR metinė suma ketveriems metams, skirta San Tomė ir Prinsipės 
žuvininkystės sektoriaus politikos (smulkiosios žvejybos, stebėsenos, kontrolės ir kovos su 
nelegalia, nedeklaruota ir nereglamentuota (NNN) žvejyba) įgyvendinimui remti.

Išlaidų rūšis (EUR) 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. Iš viso:

Gamtos išteklių 

išsaugojimas ir valdymas

710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

Iš viso: 710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

Jei Europos Sąjungos laivų San Tomė ir Prinsipės vandenyse sužvejotas bendras metinis 
kiekis viršija orientacinį metinį kiekį, visa metinė finansinė kompensacija per pirmuosius 
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trejus metus yra didinama 55 EUR už kiekvieną papildomą sužvejotą toną; ketvirtaisiais 
metais – 50 EUR už kiekvieną papildomą sužvejotą toną.

Tačiau metinis Europos Sąjungos mokamo finansinio įnašo dydis negali būti daugiau nei 
dvigubai didesnis už protokole nurodytą sumą. Jei Europos Sąjungos laivų sužvejotas bendras 
kiekis viršija kiekį, atitinkantį dvigubą bendrą metinę sumą, suma, mokėtina už kiekį, kuriuo 
viršijama ši riba, išmokama kitais metais.

Tokia parama dera su nacionalinės žuvininkystės politikos tikslais ir ypač su San Tomė ir 
Prinsipės Demokratinės Respublikos poreikiais, susijusiais su parama smulkiajai žvejybai ir 
su kova su nelegalia žvejyba.

******

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą siūlyti Parlamentui pritarti 
Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir 
Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime 
numatytos žvejybos galimybės ir finansinė kompensacija, sudarymo Europos Sąjungos vardu 
projektui.


