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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

1. PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS 
Padome ir pilnvarojusi Eiropas Komisiju Eiropas Savienības vārdā risināt sarunas par tā 
protokola atjaunošanu, kas pievienots ar Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku 
noslēgtajam Partnerattiecību nolīgumam zivsaimniecības nozarē. Šīm sarunām noslēdzoties, 
2013. gada 19. decembrī sarunu Puses parafēja jaunā protokola projektu. Jaunais protokols 
aptver četru gadu laikposmu, sākot no 14. pantā noteiktā provizoriskās piemērošanas datuma, 
proti, šā jaunā protokola parakstīšanas dienas. 

Nolīguma protokola galvenais mērķis ir piešķirt zvejas iespējas Eiropas Savienības kuģiem 
Santomes un Prinsipi ūdeņos, ņemot vērā labākos pieejamos zinātniskos ieteikumus un 
Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) ieteikumus saskaņā ar 
pieejamo pārpalikumu. Komisijas nostāja sarunās bija balstīta arī uz iepriekšējā protokola 
retrospektīvu (ex-post) novērtējumu, kuru veica neatkarīgi eksperti. 

Mērķis ir arī pastiprināt Eiropas Savienības un Santomes un Prinsipi Demokrātiskās 
Republikas sadarbību, lai atbilstoši abu Pušu interesēm veicinātu zivsaimniecības politikas 
ilgtspējību un zvejas resursu atbildīgu izmantošanu Santomes un Prinsipi zvejas zonā. 

Šajā protokolā ir paredzētas zvejas iespējas šādās kategorijās: 

– 28 tunzivju seineri, 

– 6 kuģi zvejai ar dreifējošām āķu jedām. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto, Komisija ierosina Padomei ar Parlamenta piekrišanu pieņemt 
lēmumu par šā jaunā protokola noslēgšanu. 

2. APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES 
NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI 

Vērtējot 2011.–2014. gada protokolu, notika apspriedes ar ieinteresētajām personām. 
Tehnisko sanāksmju laikā apspriedes notikušas arī ar dalībvalstu ekspertiem. Šajās apspriedēs 
secināts, ka zvejas protokolu ar Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku ir lietderīgi 
saglabāt. 

3. PRIEKŠLIKUMA JURIDISKIE ASPEKTI 

Šī procedūra ir uzsākta līdztekus procedūrām attiecībā uz Padomes lēmumu, ar kuru atļauj 
minētā protokola parakstīšanu un provizorisku piemērošanu, kā arī attiecībā uz Padomes 
regulu par zvejas iespēju sadalījumu ES dalībvalstīm. 

4. IETEKME UZ BUDŽETU 
Ikgadējs EUR 710 000 liels finansiāls ieguldījums pirmajos trijos gados un EUR 675 000 
ceturtajā gadā. Ikgadējo ieguldījumu veido: a) maksa par piekļuvi 7000 tonnu lielam atskaites 
daudzumam, proti, EUR 385 000 pirmajos trijos gados un EUR 350 000 ceturtajā gadā, un 
b) EUR 325 000 liels atbalsts Santomes un Prinsipi Demokrātiskās Republikas 
zivsaimniecības nozares politikas veidošanai. Šis atbalsts ir saskaņā ar valsts politikas 
mērķiem zivsaimniecības jomā un jo īpaši Santomes un Prinsipi Demokrātiskās Republikas 
vajadzībām saistībā ar mazapjoma zvejas atbalstīšanu un nelegālās zvejas apkarošanu.  
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par to, lai noslēgtu Protokolu, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, 
kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas 

Savienību un Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku 

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu saistībā 
ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu un 218. panta 7. punktu, 

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu, 

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu1,  

tā kā: 

(1) Padome 2007. gada 23. jūlijā pieņēma Regulu (EK) Nr. 894/20072 par to, lai noslēgtu 
Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Santomes un Prinsipi 
Demokrātisko Republiku un Eiropas Kopienu (turpmāk “nolīgums”).  

(2) Padome 2011. gada 12. jūlijā pieņēma Lēmumu 2011/420/ES3 par to, lai noslēgtu 
Protokolu4, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti 
Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un 
Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku. Attiecīgi noslēgtais protokols aptver 
triju gadu laikposmu, un tā beigu termiņš ir 2014. gada 12. maijs.  

(3) Eiropas Savienība ir risinājusi sarunas ar Santomi un Prinsipi, lai uz četriem gadiem 
noslēgtu jaunu protokolu, ar kuru Eiropas Savienības kuģiem piešķir zvejas iespējas 
ūdeņos, kas attiecībā uz zveju ir Santomes un Prinsipi Demokrātiskās Republikas 
suverenitātē vai jurisdikcijā.  

(4) Šis jaunais protokols ir parakstīts saskaņā ar Lēmumu 2014/../ES5 un tiek provizoriski 
piemērots no tā parakstīšanas dienas.  

(5) Jaunais protokols būtu jāapstiprina Savienības vārdā. 

(6) Ar nolīgumu ir izveidota Apvienotā komiteja, kuras uzdevums ir kontrolēt nolīguma 
piemērošanu. Turklāt saskaņā ar protokolu Apvienotā komiteja var apstiprināt 
konkrētus grozījumus protokolā. Lai atvieglotu šo grozījumu apstiprināšanu, ar 
zināmiem nosacījumiem būtu jāpilnvaro Komisija tos apstiprināt vienkāršotā 
procedūrā, 

                                                 
1 OV C […], […], […]. lpp. 
2 OV L 205, 7.8.2007., 35. lpp. 
3 OV L 188, 19.7.2011., 1. lpp. 
4 OV L 136, 24.5.2011., 5. lpp. 
5 OV C […], […], […]. lpp. 
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IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU. 

1. pants 

Savienības vārdā tiek apstiprināts Eiropas Savienības un Santomes un Prinsipi Demokrātiskās 
Republikas Protokols, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti 
Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Santomes un 
Prinsipi Demokrātisko Republiku. 

Protokola teksts ir pievienots šā lēmuma I pielikumā.  

2. pants 

Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz protokola 15. pantā paredzēto paziņojumu. 

3. pants 

Atbilstīgi šā lēmuma II pielikuma noteikumiem un nosacījumam Eiropas Komisija ir 
pilnvarota Savienības vārdā apstiprināt Apvienotās komitejas pieņemtos protokola 
grozījumus. 

4. pants 

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

Briselē, 

 Padomes vārdā — 
 priekšsēdētājs 


