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EXPUNERE DE MOTIVE 

1. CONTEXTUL PROPUNERII 
Consiliul a autorizat Comisia Europeană să negocieze, în numele Uniunii Europene, 
reînnoirea protocolului la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat cu 
Republica Democratică São Tomé și Principe. După încheierea acestor negocieri, la 19 
decembrie 2013, negociatorii au parafat un proiect de protocol nou. Noul protocol acoperă o 
perioadă de patru ani începând de la data aplicării provizorii, stabilită la articolul 14 al său, și 
anume data semnării acestui nou protocol. 

Obiectivul principal al protocolului la acord este să ofere posibilități de pescuit pentru navele 
Uniunii Europene în apele Republicii Democratice São Tomé și Principe, ținând cont de cele 
mai bune avize științifice disponibile și de recomandările Comisiei Internaționale pentru 
Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT), în limitele surplusului disponibil. 
Comisia s-a bazat, printre altele, pe rezultatele unei evaluări ex-post a protocolului precedent, 
realizată de experți externi. 

În egală măsură, se urmărește obiectivul de a intensifica cooperarea dintre Uniunea Europeană 
și Republica Democratică São Tomé și Principe pentru a favoriza o politică sustenabilă în 
domeniul pescuitului și o exploatare responsabilă a resurselor halieutice din zona de pescuit a 
São Tomé și Principe, în interesul ambelor părți. 

Protocolul prevede posibilități de pescuit în următoarele categorii: 

– 28 de nave de pescuit ton cu plasă-pungă; 

– 6 nave de pescuit cu paragate plutitoare. 

Pe această bază, Comisia propune adoptarea de către Consiliu a unei decizii privind 
încheierea acestui nou protocol, cu aprobarea Parlamentului. 

2. REZULTATELE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE 
EVALUĂRII IMPACTULUI 

Părțile interesate au fost consultate în cadrul evaluării protocolului 2011-2014. Cu prilejul 
reuniunilor tehnice au fost consultați și experți din statele membre. În urma acestor consultări 
s-a ajuns la concluzia că este oportun să se mențină un protocol în domeniul pescuitului cu 
Republica Democratică São Tomé și Principe. 

3. ELEMENTELE JURIDICE ALE PROPUNERII 
Prezenta procedură este demarată în paralel cu procedurile aferente deciziei Consiliului prin 
care se autorizează semnarea și punerea în aplicare provizorie a respectivului protocol și cu 
procedurile aferente regulamentului Consiliului referitor la alocarea posibilităților de pescuit 
între statele membre ale UE. 

4. IMPLICAȚII BUGETARE 
Contribuția financiară anuală în valoare de 710 000 EUR pentru primii trei ani și în valoare de 
675 000 EUR în al patrulea an rezultă din: a) un tonaj de referință de 7 000 de tone, pentru o 
sumă aferentă accesului în zona de pescuit în valoare de 385 000 EUR în primii trei ani și în 
valoare de 350 000 EUR în al patrulea an și b) un sprijin pentru dezvoltarea politicii sectoriale 
a pescuitului din Republica Democratică São Tomé și Principe în valoare de 325 000 EUR. 
Acest sprijin răspunde obiectivelor politicii naționale în domeniul pescuitului și mai ales 
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nevoilor Republicii Democratice São Tomé și Principe în ceea ce privește susținerea 
pescuitului artizanal și combaterea pescuitului ilegal.  
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CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 
alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) și cu articolul 218 alineatul (7), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

având în vedere aprobarea Parlamentului European1,  

întrucât: 

(1) La 23 iulie 2007, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 894/20072 privind 
încheierea unui acord de parteneriat în sectorul pescuitului între Republica 
Democratică São Tomé și Principe și Comunitatea Europeană (denumit în continuare 
„acordul”).  

(2) La 12 iulie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/420/UE3 privind încheierea 
Protocolului4 de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare 
prevăzute în Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Uniunea 
Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe. Protocolul astfel încheiat 
acoperă o perioadă de trei ani și expiră la 12 mai 2014.  

(3) Uniunea Europeană a negociat cu Republica Democratică São Tomé și Principe un 
nou protocol, pentru o perioadă de patru ani, prin care se acordă navelor Uniunii 
Europene posibilități de pescuit în apele asupra cărora Republica Democratică São 
Tomé și Principe deține suveranitatea sau jurisdicția în materie de pescuit.  

(4) Acest nou protocol a fost semnat în conformitate cu Decizia 2014/ /UE5 și se aplică cu 
titlu provizoriu începând cu data semnării sale.  

(5) Este necesar ca noul protocol să fie aprobat în numele Uniunii. 

(6) Acordul instituie o comisie mixtă responsabilă de controlul aplicării acordului. În plus, 
în conformitate cu protocolul, comisia mixtă poate aproba anumite modificări ale 
protocolului. Pentru a facilita aprobarea modificărilor respective, este oportună 
abilitarea Comisiei în vederea aprobării acestora, sub rezerva anumitor condiții, 
conform unei proceduri simplificate. 

                                                 
1 JO C din , p. . 
2 JO L 205 din 7 august 2007, p. 35. 
3 JO L 188 din 19 iulie 2011, p. 1. 
4 JO L 136 din 24 mai 2011, p. 5. 
5 JO L din , p. . 
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 
Protocolul dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică São Tomé și Principe de 
stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de 
parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică São 
Tomé și Principe se aprobă în numele Uniunii. 

Textul protocolului este atașat în anexa I la prezenta decizie.  

Articolul 2 
Președintele Consiliului efectuează, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la articolul 15 
din protocol. 

Articolul 3 
În conformitate cu dispozițiile și condițiile stabilite în anexa II la prezenta decizie, Comisia 
Europeană este abilitată să aprobe, în numele Uniunii, modificările aduse protocolului 
adoptate de către comisia mixtă. 

Articolul 4 
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

Adoptată la Bruxelles, 

 Pentru Consiliu 
 Președintele 


