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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

1. KONTEXT NÁVRHU 
Rada poverila Európsku komisiu rokovaním v mene Európskej únie o obnovení protokolu 
k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu s Demokratickou republikou Svätého Tomáša 
a Princovho ostrova. Na záver týchto rokovaní bol 19. decembra 2013 rokovacími stranami 
parafovaný návrh nového protokolu. Nový protokol sa vzťahuje na obdobie 4 rokov odo dňa 
predbežného vykonávania protokolu stanoveného v článku 14 – konkrétne odo dňa podpisu 
uvedeného nového protokolu. 

Hlavným cieľom protokolu k dohode je poskytnúť plavidlám Európskej únie rybolovné 
možnosti vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova v rámci dostupného prebytku 
a s prihliadnutím na najlepšie dostupné vedecké názory a odporúčania Medzinárodnej komisie 
pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT). Komisia okrem iného vychádzala z výsledkov 
hodnotenia ex post predchádzajúceho protokolu, ktoré vykonali externí experti. 

Ďalším cieľom je posilniť v záujme oboch strán spoluprácu medzi Európskou úniou 
a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova na podporu udržateľnej 
rybárskej politiky a zodpovedného využívania rybolovných zdrojov v rybolovnej oblasti 
Svätého Tomáša a Princovho ostrova. 

V tomto protokole sa stanovujú rybolovné možnosti v týchto kategóriách: 

– 28 plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou, 

– 6 plavidiel s lovnými šnúrami na lov na hladine. 

Komisia na základe uvedených skutočností navrhuje, aby Rada so súhlasom Parlamentu 
prijala rozhodnutie o uzavretí tohto nového protokolu. 

2. VÝSLEDKY KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI 
A POSÚDENÍ VPLYVU 

V rámci posúdenia protokolu 2011 – 2014 prebehli konzultácie so zainteresovanými stranami. 
Na technických zasadnutiach sa uskutočnili aj konzultácie s odborníkmi z členských štátov. Z 
týchto konzultácií vyplynulo, že by bolo užitočné zachovať protokol o rybolove s 
Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova. 

3. PRÁVNE PRVKY NÁVRHU 
Tento postup sa iniciuje súbežne s postupmi týkajúcimi sa rozhodnutia Rady, ktorým sa 
povoľuje podpísať a predbežne vykonávať samotný protokol, ako aj nariadenia Rady 
o rozdelení rybolovných možností medzi členské štáty EÚ. 

4. VPLYV NA ROZPOČET 
Ročný finančný príspevok vo výške 710 000 EUR počas prvých 3 rokov a 675 000 EUR na 
štvrtý rok, a to na základe a) referenčnej tonáže 7 000 ton v prípade sumy za prístup do 
rybolovnej oblasti vo výške 385 000 EUR počas 3 rokov a 350 000 EUR na štvrtý rok 
a b) podpory na rozvoj sektorovej rybárskej politiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova vo 
výške 325 000 EUR. Táto podpora je v súlade s cieľmi vnútroštátnej rybárskej politiky 
a najmä s potrebami Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova v oblasti 
podpory maloobjemového rybolovu a boja proti nezákonnému rybolovu.  
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RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2 v spojení 
s jej článkom 218 ods. 6 písm. a) a článkom 218 ods. 7, 

so zreteľom na návrh Európskej komisie, 

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu1,  

keďže: 

(1) Rada 23. júla 2007 prijala nariadenie (ES) č. 894/20072 o uzavretí Dohody 
o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša 
a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom (ďalej len „ dohoda “).  

(2) Rada 12. júla 2011 prijala rozhodnutie 2011/420/EÚ3 o uzavretí protokolu4, ktorým sa 
stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve 
v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého 
Tomáša a Princovho ostrova. Takto uzavretý protokol sa vzťahuje na obdobie troch 
rokov a jeho platnosť vyprší 12. mája 2014.  

(3) Európska únia prerokovala s Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho 
ostrova nový protokol na obdobie štyroch rokov, ktorý poskytuje plavidlám Únie 
rybolovné možnosti vo vodách, nad ktorými vykonáva Demokratická republika 
Svätého Tomáša a Princovho ostrova svoju zvrchovanosť alebo jurisdikciu v oblasti 
rybolovu.  

(4) Tento nový protokol bol podpísaný v súlade s rozhodnutím 2014/ /EÚ5 a predbežne sa 
vykonáva odo dňa jeho podpisu.  

(5) Nový protokol by sa mal schváliť v mene Únie. 

(6) Dohodou sa zriaďuje spoločný výbor, ktorý je zodpovedný za monitorovanie 
vykonávania dohody. Spoločný výbor môže okrem toho v súlade s protokolom 
schváliť niektoré zmeny protokolu. S cieľom uľahčiť odsúhlasenie takýchto zmien je 
vhodné splnomocniť Komisiu, aby tieto zmeny mohla za určitých podmienok 
schvaľovať podľa zjednodušeného postupu, 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...]. 
2 Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 35. 
3 Ú. v. EÚ L 188, 19.7.2011, s. 1. 
4 Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2011, s. 5. 
5 Ú. v. EÚ L [...], [...], s. [...]. 
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PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE: 

Článok 1 
Týmto sa v mene Únie schvaľuje protokol dohodnutý medzi Európskou úniou 
a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova, ktorým sa stanovujú 
rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu 
medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova. 

Znenie protokolu je v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.  

Článok 2 
Predseda Rady vykoná v mene Únie oznámenie podľa článku 15 protokolu. 

Článok 3 
V súlade s ustanoveniami a podmienkami podľa prílohy II k tomuto rozhodnutiu, Európska 
Komisia je splnomocnená schvaľovať v mene Únie zmeny protokolu prijaté spoločným 
výborom. 

Článok 4 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. 

V Bruseli 

 Za Radu 
 predseda 


