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UZASADNIENIE 

1. KONTEKST WNIOSKU 
Rada upoważniła Komisję Europejską do prowadzenia negocjacji, w imieniu Unii 
Europejskiej, w sprawie odnowienia protokołu do umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
zawartej z Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. W wyniku tych 
negocjacji nowy protokół został parafowany przez negocjatorów dnia 19 grudnia 2013 r. 
Nowy protokół obejmuje okres 4 lat, licząc od daty tymczasowego stosowania ustalonej w 
jego art. 14, tj. od dnia podpisania tego nowego protokołu. 

Głównym celem protokołu do umowy jest przyznanie statkom Unii Europejskiej uprawnień 
do połowów w wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, w 
poszanowaniu najlepszych dostępnych opinii naukowych i zaleceń Międzynarodowej Komisji 
ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) w granicach dostępnej nadwyżki. Komisja 
opierała się, między innymi, na wynikach oceny ex-post poprzedniego protokołu 
przeprowadzonej przez ekspertów zewnętrznych. 

Celem ogólnym jest leżące w interesie obu Stron wzmocnienie współpracy między Unią 
Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w celu 
wspierania zrównoważonej polityki rybołówstwa oraz odpowiedzialnej eksploatacji zasobów 
rybnych w obszarze połowowym Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i 
Książęcej. 

Protokół przewiduje w szczególności uprawnienia do połowów w następujących kategoriach: 

– 28 sejnerów tuńczykowych; 

– 6 taklowców powierzchniowych. 

Na tej podstawie Komisja, za zgodą Parlamentu, wnioskuje o przyjęcie przez Radę decyzji 
dotyczącej zawarcia tego nowego protokołu. 

2. WYNIKI KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI ORAZ 
OCENY SKUTKÓW 

Konsultacje z zainteresowanymi stronami zostały przeprowadzone w ramach oceny protokołu 
na lata 2011-2014. Podczas spotkań technicznych przeprowadzono również konsultacje z 
ekspertami z państw członkowskich. W wyniku konsultacji stwierdzono, że należy utrzymać 
protokół w sprawie połowów z Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i 
Książęcej. 

3. ASPEKTY PRAWNE WNIOSKU 
Niniejsza procedura została zainicjowana równocześnie z procedurą dotyczącą decyzji Rady 
upoważniającej do podpisania i tymczasowego stosowania samego protokołu i procedurą 
dotyczącą rozporządzenia Rady w sprawie podziału pomiędzy państwa członkowskie UE 
uprawnień do połowów. 

4. WPŁYW NA BUDŻET 
Podstawą rocznej rekompensaty finansowej w wysokości 710 000 EUR w pierwszych trzech 
latach i 675 000 EUR w czwartym roku jest: a) pojemność referencyjna wynosząca 7000 ton 
odpowiadająca kwocie 385 000 EUR podczas trzech lat, a następnie 350 000 EUR w 
czwartym roku za dostęp do obszaru połowowego oraz b) kwota 325 000 EUR stanowiąca 
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wsparcie dla rozwoju sektorowej polityki rybołówstwa Demokratycznej Republiki Wysp 
Świętego Tomasza i Książęcej. Wsparcie to jest zgodne z celami krajowej polityki 
rybołówstwa, a zwłaszcza z potrzebami Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza 
i Książęcej w zakresie wsparcia łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i zwalczania 
nielegalnych połowów.  
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w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę 
finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią 
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RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 
2 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) i art. 218 ust. 7, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego1,  

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dnia 23 lipca 2007 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) 894/20072 w sprawie 
zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną 
Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską (zwaną dalej 
„Umową”).  

(2) Dnia 12 lipca 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/420/UE3 w sprawie zawarcia 
Protokołu4 ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową 
przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską 
a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. W ten sposób 
zawarty protokół obejmuje okres 3 lat i wygasa dnia 12 maja 2014 r.  

(3) Unia Europejska negocjowała z Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i 
Książęcej nowy protokół, na okres czterech lat, przyznający statkom Unii Europejskiej 
uprawnienia do połowów na wodach objętych zwierzchnictwem i jurysdykcją 
Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w zakresie 
rybołówstwa.  

(4) Ten nowy protokół został podpisany zgodnie z decyzją 2014/ /UE5 i obowiązuje 
tymczasowo od dnia jego podpisania.  

(5) Nowy protokół należy zatwierdzić w imieniu Unii Europejskiej. 

(6) Umowa ustanawia wspólny komitet, który jest odpowiedzialny za kontrolę stosowania 
Umowy. Ponadto, zgodnie z protokołem, wspólny komitet może zatwierdzać 
określone zmiany protokołu. W celu ułatwienia zatwierdzenia tych zmian należy 
upoważnić Komisję, z zastrzeżeniem spełnienia szczególnych warunków, do 
zatwierdzania ich w ramach procedury uproszczonej, 

                                                 
1 Dz.U. C [...] z [...], s. [...]. 
2 Dz.U. L 205 z 7.8.2007, s. 35. 
3 Dz.U. L 188 z 19.7.2011, s. 1. 
4 Dz.U L 136 z 24.5.2011, s. 5 
5 Dz.U. L [...] z [...], s. [...]. 
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 
Protokół między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i 
Książęcej ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w 
Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną 
Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej zostaje zatwierdzony w imieniu Unii. 

Tekst protokołu znajduje się w załączniku I do niniejszej decyzji.  

Artykuł 2 
Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii notyfikacji przewidzianej w art. 15 protokołu. 

Artykuł 3 
Zgodnie z postanowieniami i warunkami ustanowionymi w załączniku II do niniejszej decyzji 
Komisja Europejska jest upoważniona do zatwierdzania, w imieniu Unii Europejskiej, 
wprowadzonych do protokołu zmian przyjętych przez wspólny komitet. 

Artykuł 4 
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia […] r. 

 W imieniu Rady 
 Przewodniczący 


