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AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS 

1. PASIŪLYMO APLINKYBĖS 
Taryba suteikė Europos Komisijai įgaliojimus Europos Sąjungos vardu derėtis dėl 
žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo su San Tomė ir Prinsipės Demokratine 
Respublika protokolo atnaujinimo. Šioms deryboms pasibaigus 2013 m. gruodžio 19 d. 
derybininkai parafavo naujojo protokolo projektą. Naujasis protokolas apima 4 metų 
laikotarpį nuo jo 14 straipsnyje nurodytos laikino taikymo pradžios – šio naujojo protokolo 
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 vandenyse. Komisija rėmėsi ir išorės ekspertų atlikto ankstesnio protokolo taikymo ex 
post įvertinimo rezultatais. 

Protokolu taip pat siekiama sustiprinti Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės 
Demokratinės Respublikos bendradarbiavimą plėtojant tausios žuvininkystės politiką ir 
atsakingą žuvininkystės išteklių naudojimą San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonoje, 
atsižvelgiant į abiejų šalių interesus. 

Protokole numatomos tokių kategorijų žvejybos galimybės: 

– 28 tunų žvejybos seineriai, 

– 6 dreifinėmis ūdomis žvejojantys laivai. 

Tuo remdamasi Komisija siūlo, kad Taryba, Parlamentui pritariant, sprendimu patvirtintų šio 
naujo protokolo sudarymą. 

2. KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO 
VERTINIMO REZULTATAI 

Su suinteresuotosiomis šalimis konsultuotasi vertinant 2011–2014 m. protokolą. Su valstybių 
narių ekspertais konsultuotasi techninių susitikimų metu. Po šių konsultacijų padaryta išvada, 
kad žuvininkystės protokolą su San Tomė ir Prinsipės Demokratine Respublika reikia 
išlaikyti. 

3. TEISINIAI PASIŪLYMO ASPEKTAI 
Ši procedūra pradėta kartu su procedūromis, susijusiomis su Tarybos sprendimu, kuriuo 
leidžiama pasirašyti ir laikinai taikyti patį protokolą, bei su Tarybos reglamentu dėl žvejybos 
galimybių paskirstymo ES valstybėms narėms. 

4. POVEIKIS BIUDŽETUI 
710 000 EUR metinė finansinė kompensacija pirmaisiais trejais metais ir 675 000 EUR 
finansinė kompensacija ketvirtaisiais metais nustatyta remiantis: a) 7 000 tonų orientaciniu 
kiekiu, su kuriuo susieta 385 000 EUR kompensacija už metinį leidimą žvejoti pirmaisiais 
trejais metais ir 350 000 EUR – ketvirtaisiais metais ir b) 325 000 EUR parama San Tomė ir 
Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus politikos plėtrai. Tokia parama 
dera su nacionalinės žuvininkystės politikos tikslais, ypač su San Tomė ir Prinsipės 
Demokratinės Respublikos paramos smulkiajai žvejybai ir kovos su neteisėta žvejyba 
poreikiais.  
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EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį kartu su 
218 straipsnio 6 dalies a punktu ir 7 dalies pirma pastraipa, 

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą, 

atsižvelgdama į Europos Parlamento sutikimą1,  

kadangi: 

(1) 2007 m. liepos 23 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 894/20072 dėl San Tomė ir 
Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės sektoriaus 
partnerystės susitarimo sudarymo (toliau – susitarimas);  

(2) 2011 m. liepos 12 d. Taryba priėmė sprendimą 2011/420/ES3 dėl Protokolo4, kuriuo 
nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos 
žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir 
finansinis įnašas, sudarymo. Sudarytas protokolas apima 3 metų laikotarpį, jo 
galiojimas baigiasi 2014 m. gegužės 12 d.; 

(3) Sąjunga susitarė su San Tomė ir Prinsipės Demokratine Respublika dėl naujo ketverių 
metų laikotarpį apimančio protokolo, kuriuo Europos Sąjungos laivams suteikiamos 
žvejybos galimybės vandenyse, į kuriuos San Tomė ir Prinsipės Demokratinė 
Respublika turi suverenias teises arba kurie priklauso jos jurisdikcijai žuvininkystės 
srityje;  

(4) remiantis Sprendimu 2014/  /ES5 naujasis protokolas buvo pasirašytas ir laikinai 
taikomas nuo jo pasirašymo dienos; 

(5) naujasis protokolas turėtų būti patvirtintas Europos Sąjungos vardu; 

(6) susitarimu įsteigtas jungtinis komitetas, kuriam pavesta kontroliuoti susitarimo 
taikymą. Be to, vadovaujantis protokolu, jungtinis komitetas gali patvirtinti tam tikrus 
protokolo pakeitimus. Siekiant palengvinti tokių pakeitimų patvirtinimą, tikslinga 
Europos Komisiją įgalioti, laikantis konkrečių sąlygų, juos patvirtinti taikant 
supaprastintą procedūrą, 

                                                 
1 OL C..., ..., p. . 
2 OL L 205, 2007 8 7, p. 35. 
3 OL L 188, 2011 7 19, p. 1. 
4 OL L 136, 2011 5 24, p. 5. 
5 OL L..., ... p. . 
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PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ: 

1 straipsnis 

Sąjungos vardu tvirtinamas Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės 
Respublikos protokolas, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame Europos Sąjungos ir San 
Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime 
numatytos žvejybos galimybės ir finansinė kompensacija. 

Protokolo tekstas pateikiamas šio sprendimo I priede.  

2 straipsnis 

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia protokolo 15 straipsnyje numatytą pranešimą. 

3 straipsnis 

Remiantis šio sprendimo II priede nustatytomis nuostatomis ir sąlygomis Europos Komisija 
įgaliojama Sąjungos vardu patvirtinti jungtinio komiteto priimtus protokolo pakeitimus.  

4 straipsnis 

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną. 

Priimta Briuselyje 

 Tarybos vardu 
 Pirmininkas 


