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Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων 
και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής 

σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο 
Τομέ και Πρίνσιπε. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
Με βάση την εντολή που της ανέθεσε το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
διαπραγματεύτηκε με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε την ανανέωση του 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Σάο Τομέ 
και Πρίνσιπε. Μετά τη λήξη των εν λόγω διαπραγματεύσεων, στις 19 Δεκεμβρίου 2013, 
μονογραφήθηκε σχέδιο νέου πρωτοκόλλου. Το νέο πρωτόκολλο καλύπτει τετραετή περίοδο 
από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 14, ήτοι από την 
ημερομηνία υπογραφής του εν λόγω πρωτοκόλλου. 

Κύριος στόχος του πρωτοκόλλου συμφωνίας είναι η παροχή αλιευτικών δυνατοτήτων για τα 
σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ύδατα του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε έχοντας υπόψη τις 
βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και τις συστάσεις της Διεθνούς 
Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) ανάλογα με το 
διαθέσιμο πλεόνασμα. Η Επιτροπή βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στα αποτελέσματα εκ των 
υστέρων αξιολόγησης του προηγούμενου πρωτοκόλλου που πραγματοποιήθηκε από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.  

Στόχος είναι επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, για την προώθηση της αειφόρου αλιευτικής 
πολιτικής και την υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη του 
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, προς το συμφέρον και των δύο μερών. 

Το πρωτόκολλο προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες στις εξής κατηγορίες: 

– 28 θυνναλιευτικά γρι-γρι· 

– 6 παραγαδιάρικα επιφανείας 

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να εγκρίνει με απόφαση, με την 
έγκριση του Κοινοβουλίου, τη σύναψη του εν λόγω νέου πρωτοκόλλου. 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Διεξήχθησαν διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου που 
κάλυπτε την περίοδο 2011-2014. Διεξήχθησαν επίσης διαβουλεύσεις με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών στο πλαίσιο τεχνικών συνεδριάσεων. Από τις 
διαβουλεύσεις αυτές προέκυψε ότι είναι σκόπιμο να διατηρηθεί ένα αλιευτικό πρωτόκολλο 
με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
Η παρούσα διαδικασία κινείται παράλληλα με τις διαδικασίες που αφορούν την απόφαση του 
Συμβουλίου περί της υπογραφής και της προσωρινής εφαρμογής του ίδιου του πρωτοκόλλου, 
καθώς και τον κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με την κατανομή των αλιευτικών 
δυνατοτήτων στα κράτη μέλη της ΕΕ. 

4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή ύψους 710.000 ευρώ για τα 3 πρώτα έτη και 675.000 ευρώ 
το 4ο έτος, σύμφωνα με: α) βάρος αναφοράς 7.000 τόνους, για ποσό συνδεδεμένο με την 
πρόσβαση ύψους 385.000 ευρώ επί 3 έτη και κατόπιν 350.000 ευρώ κατά το 4ο έτος και β) 
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ενίσχυση για την ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Λαϊκής Δημοκρατίας του 
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ύψους 325.000 ευρώ. Η εν λόγω ενίσχυση ανταποκρίνεται στους 
στόχους της εθνικής πολιτικής στον τομέα της αλιείας ιδίως όσον αφορά τις ανάγκες του Σάο 
Τομέ και Πρίνσιπε σχετικά με τη στήριξη στην αλιεία μικρής κλίμακας και την 
καταπολέμηση της παράνομης αλιείας.  
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Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων 
και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής 

σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο 
Τομέ και Πρίνσιπε. 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
43 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) και το πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 218 παράγραφος 7, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1,  

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Στις 23 Ιουλίου 2007 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 894/20072 
σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας μεταξύ 
της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(«συμφωνία»).  

(2) Στις 12 Ιουλίου 2011, το Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση 2011/420/ΕE3 για τη 
σύναψη πρωτοκόλλου4 σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και 
της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και 
Πρίνσιπε. Το ως άνω πρωτόκολλο καλύπτει περίοδο τριών ετών και η ισχύς του λήγει 
στις 12 Μαΐου 2014.  

(3) Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύτηκε με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Σάο Τομέ και 
Πρίνσιπε νέο πρωτόκολλο για τετραετή περίοδο, δυνάμει του οποίου παραχωρούνται 
στα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα όπου η Λαϊκή 
Δημοκρατία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε ασκεί την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της σε 
θέματα αλιείας.  

(4) Το εν λόγω νέο πρωτόκολλο υπεγράφη βάσει της απόφασης 2014/ /ΕE5 και 
εφαρμόζεται προσωρινά από την ημερομηνία υπογραφής του.  

(5) Το νέο πρωτόκολλο πρέπει να εγκριθεί εξ ονόματος της Ένωσης. 

(6) Η συμφωνία προβλέπει τη σύσταση μικτής επιτροπής επιφορτισμένης με την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας αυτής. Περαιτέρω, σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο, η μεικτή επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ορισμένες τροποποιήσεις του 

                                                 
1 ΕΕ C της , σ. . 
2 EE L αριθ. 205 της 7ης Αυγούστου 2007, σ.35 
3 ΕΕ L αριθ.° 188 της 19ης Ιουλίου 2011, σ.1 
4 ΕΕ L αριθ.°136 της 24ης Μαΐου 2011, σ.5 
5 ΕΕ L της, σ. . 
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πρωτοκόλλου. Προκειμένου να διευκολυνθεί η έγκριση των εν λόγω τροποποιήσεων, 
η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί, με την επιφύλαξη ειδικών όρων, να τις 
εγκρίνει, βάσει απλουστευμένης διαδικασίας. 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο πρώτο 
Εγκρίνεται, εξ ονόματος της Ένωσης, το πρωτόκολλο που συμφωνήθηκε μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε σχετικά με τον καθορισμό των 
αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία 
αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο 
Τομέ και Πρίνσιπε. 

Το κείμενο του πρωτοκόλλου περιέχεται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.  

Άρθρο 2 
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, στην κοινοποίηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 του πρωτοκόλλου. 

Άρθρο 3 
Ανατίθεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, τις 
τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου που εγκρίνονται από τη μικτή επιτροπή, σύμφωνα με τις 
διατάξεις και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 4 
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της. 

Βρυξέλλες, 

 Για το Συμβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 


