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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 
Съветът упълномощи Европейската комисия да води, от името на Европейския съюз, 
преговори за подновяване на протокола към Споразумението за партньорство в 
областта на рибарството, сключено с Демократична република Сао Томе и Принсипи. 
След приключването на преговорите, на 19 декември 2013 г. преговарящите 
парафираха проект на нов протокол. Новият протокол обхваща период от 4 години, 
считано от датата на временното прилагане, определена в член 14 — а именно датата на 
подписването на този нов протокол. 

Основната цел на протокола към Споразумението е да се предоставят възможности за 
риболов на корабите на Европейския съюз във водите на Сао Томе и Принсипи, в 
границите на наличния остатък и в съответствие с най-добрите съществуващи научни 
становища и с препоръките на Международната комисия за опазване на рибата тон в 
Атлантическия океан (ICCAT). Позицията на Комисията се основава, наред с другото, 
на резултатите от последваща оценка на предишния протокол, извършена от външни 
експерти. 

Целта е също така да се засили сътрудничеството между Европейския съюз и 
Демократична република Сао Томе и Принсипи за насърчаването на политика на 
устойчиво рибарство и отговорно използване на рибните ресурси в риболовната зона на 
Сао Томе и Принсипи, в интерес и на двете страни. 

Протоколът предвижда възможности за риболов в следните категории: 

– 28 сейнера за улов на риба тон; 

– 6 кораба с повърхностни парагади. 

Въз основа на това Комисията предлага Съветът, със съгласието на Парламента, да 
приеме решение за сключването на този нов протокол. 

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 
СТРАНИ И ОТ ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Консултации със заинтересованите страни бяха извършени в рамките на оценката на 
протокола за периода 2011—2014 г. По време на техническите срещи бяха извършени 
консултации с експертите на държавите членки. Тези консултации потвърдиха интереса 
от това да се запази протоколът с Демократична република Сао Томе и Принсипи в 
областта на рибарството. 

3. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 
Настоящата процедура се открива едновременно с процедурите във връзка с решението 
на Съвета за разрешаване на подписването и временното прилагане на протокола, както 
и с регламента на Съвета относно разпределяне на възможностите за риболов между 
държавите членки на ЕС. 

4. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА 
Годишното финансово участие е 710 000 EUR за първите 3 години и 675 000 EUR за 
четвъртата година, въз основа на а) референтен тонаж от 7000 тона, за свързана с 
достъпа сума от 385 000 EUR през първите 3 години, след това 350 000 EUR за 
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четвъртата година, и б) подкрепа за развитието на секторната политика на 
Демократична република Сао Томе и Принсипи в областта на рибарството, която 
възлиза на 325 000 EUR.  Тази подкрепа отговаря на целите на националната политика 
в областта на рибарството, в това число на нуждите на Демократична република 
Сао Томе и Принсипи по отношение на подкрепата на непромишления риболов и 
борбата с незаконния риболов.  
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СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 
член 43, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) и член 218, параграф 7 
от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

като взе предвид одобрението на Европейския парламент1,  

като има предвид, че: 

(1) На 23 юли 2007 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 894/20072  за сключване на 
Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Демократична 
република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност (наричано по-нататък 
„споразумението“).  

(2) На 12 юли 2011 г. Съветът прие Решение 2011/420/ЕС3 за сключване на 
Протокола4  за определяне на възможностите за риболов и финансовите 
средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на 
рибарството между Европейския съюз и Демократична република 
Сао Томе и Принсипи. Въпросният протокол обхваща период от 3 години и 
изтича на 12 май 2014 г.  

(3) Съюзът договори със Сао Томе и Принсипи нов протокол за период от четири 
години, с който на корабите на Европейския съюз се предоставят възможности 
за риболов във водите, над които Демократична република 
Сао Томе и Принсипи упражнява своя суверенитет или юрисдикция в областта 
на рибарството.  

(4) Този нов протокол бе подписан в съответствие с Решение 2014/.../ЕС5 и се 
прилага временно от датата на подписването му.   

(5) Новият протокол следва да бъде одобрен от името на Съюза. 

(6) По силата на споразумението се създава съвместен комитет, натоварен с 
контрола по прилагането на споразумението. Освен това в съответствие с 
протокола съвместният комитет може да одобрява някои изменения в протокола. 

                                                 
1 ОВ С ...., ..., стр. ... 
2 ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 35. 
3 ОВ L 188, 19.7.2011 г., стр. 1. 
4 ОВ L 136, 24.5.2011 г., стр. 5. 
5 ОВ L ...., ..., стр. ... 
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За да се улесни одобряването на тези изменения, е целесъобразно Европейската 
комисия, при спазването на определени условия, да се упълномощи да одобри 
измененията посредством опростена процедура, 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 
Протоколът между Европейския съюз и Демократична република 
Сао Томе и Принсипи за определяне на възможностите за риболов и финансовите 
средства, предвидени в Споразумението за партньорство между Европейския съюз и 
Демократична република Сао Томе и Принсипи се одобрява. 

Текстът на протокола фигурира като приложение І към настоящото решение.  

Член 2 
Председателят на Съвета извършва нотификацията, предвидена в член 15 от протокола, 
от името на Съюза. 

Член 3 
В съответствие с разпоредбите и условието, установени в приложение ІІ към 
настоящото решение, Европейската комисия се упълномощава да одобри, от името на 
Съюза, внесените изменения в протокола във вида, в който са приети от смесения 
комитет. 

Член 4 
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му. 

Съставено в Брюксел на […] година. 

 За Съвета 
 Председател 


