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OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM 

1. OZADJE PREDLOGA 
Svet je Evropsko komisijo pooblastil, da se v imenu Evropske unije pogaja o podaljšanju 
Protokola k Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju, sklenjenemu z Demokratično 
republiko São Tomé in Príncipe. Po zaključku pogajanj so pogajalci 19. decembra 2013 
parafirali osnutek novega protokola. Novi protokol zajema obdobje štirih let od datuma 
začetka začasne uporabe, ki je določen v členu 14 Protokola, tj. od datuma podpisa tega 
novega protokola. 

Glavni cilj Protokola k Sporazumu je plovilom Evropske unije zagotoviti ribolovne možnosti 
v vodah Demokratične republike São Tomé in Príncipe (v nadaljnjem besedilu: sãotomejske 
vode) ob upoštevanju najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenj in priporočil Mednarodne 
komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) ter v mejah razpoložljivega presežka. 
Komisija se je med drugim oprla na rezultate naknadne ocene predhodnega protokola, ki so jo 
izvedli zunanji strokovnjaki. 

Cilj je tudi okrepiti sodelovanje med Evropsko unijo in Demokratično republiko São Tomé in 
Príncipe za spodbujanje trajnostne ribiške politike in odgovornega izkoriščanja ribolovnih 
virov na ribolovnem območju Demokratične republike São Tomé in Príncipe (v nadaljnjem 
besedilu: sãotomejsko ribolovno območje). 

Protokol določa ribolovne možnosti za naslednji kategoriji: 

– 28 plovil za ribolov tuna s potegalko, 

– 6 plovil s površinskim parangalom. 

Na podlagi tega Komisija Svetu predlaga, naj po soglasju Parlamenta sprejme sklep o 
sklenitvi tega novega protokola. 

2. REZULTATI POSVETOVANJ Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCEN 
UČINKA 

Posvetovanja z deležniki so bila opravljena v okviru ocene protokola za obdobje 2011–2014. 
Med tehničnimi sestanki so bila posvetovanja opravljena tudi s strokovnjaki držav članic. 
Posvetovanja so se zaključila s sklepom, da je protokol o ribolovu z Demokratično republiko 
São Tomé in Príncipe koristno ohraniti. 

3. PRAVNI ELEMENTI PREDLOGA 
Ta postopek se začenja hkrati s postopkom v zvezi s sklepom Sveta o odobritvi podpisa in 
začasne uporabe Protokola ter v zvezi z uredbo Sveta o razdelitvi ribolovnih možnosti med 
države članice EU. 

4. PRORAČUNSKE POSLEDICE 
Letni finančni prispevek v višini 710 000 EUR za prva tri leta in 675 000 EUR za četrto leto 
na podlagi a) referenčne tonaže 7 000 ton, za katero je bil za tri leta določen znesek v višini 
385 000 EUR, povezan z dostopom, in nato 350 000 EUR za četrto leto ter b) podpore razvoju 
sektorske ribiške politike Demokratične republike São Tomé in Príncipe v višini 
325 000 EUR. Ta podpora je v skladu s cilji nacionalne ribiške politike, zlasti potrebami 
Demokratične republike São Tomé in Príncipe glede podpore obalnemu ribolovu ter boja 
proti nezakonitemu ribolovu.  
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SVET EVROPSKE UNIJE JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 43(2) v povezavi s 
členom 218(6)(a) in členom 218(7) Pogodbe, 

ob upoštevanju predloga Evropske komisije, 

po soglasju Evropskega parlamenta1,  

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Svet je 23. julija 2007 sprejel Uredbo (ES) št. 894/20072 o sklenitvi Sporazuma o 
partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko São Tomé in Príncipe in 
Evropsko skupnostjo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).  

(2) Svet je 12. julija 2011 sprejel Sklep 2011/420/EU3 o sklenitvi Protokola4 o ribolovnih 
možnostih in finančnem prispevku, predvidenih v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem 
sektorju med Evropsko unijo in Demokratično republiko São Tomé in Príncipe. 
Nevedni protokol zajema obdobje treh let in preneha veljati 12. maja 2014.  

(3) Unija je z Demokratično republiko São Tomé in Príncipe izvedla pogajanja o novem 
protokolu za obdobje štirih let, ki plovilom Evropske unije dodeljuje ribolovne 
možnosti v vodah, v katerih Demokratična republika São Tomé in Príncipe izvaja 
svojo suverenost ali jurisdikcijo na področju ribištva.  

(4) Ta novi protokol je bil podpisan v skladu s Sklepom 2014/  /EU5 in se začasno 
uporablja od datuma podpisa.  

(5) Novi protokol bi bilo treba v imenu Unije odobriti. 

(6) Sporazum ustanavlja skupni odbor, ki je odgovoren za nadzor uporabe Sporazuma. 
Skupni odbor lahko poleg tega v skladu s Protokolom odobri določene spremembe 
Protokola. Da bi olajšali odobritev takih sprememb, je primerno Komisijo pod 
posebnimi pogoji pooblastiti, da jih odobri po poenostavljenem postopku – 

                                                 
1 UL C, ..., str. . 
2 UL L 205, 7.8.2007, str. 35. 
3 UL L 188, 19.7.2011, str. 1. 
4 UL L 136, 24.5.2011, str. 5. 
5 UL L, ..., str. . 
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SPREJEL NASLEDNJI SKLEP: 

Člen 1 
V imenu Unije se odobri Protokol med Evropsko unijo in Demokratično republiko São Tomé 
in Príncipe o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o 
partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Demokratično republiko São Tomé in 
Príncipe. 

Besedilo Protokola je v Prilogi I k temu sklepu.  

Člen 2 
Predsednik Sveta v imenu Unije pošlje uradno obvestilo iz člena 15 Protokola. 

Člen 3 
V skladu z določbami in pogoji iz Priloge II k temu sklepu je Evropska komisija pooblaščena, 
da v imenu Unije odobri spremembe Protokola, ki jih sprejme skupni odbor. 

Člen 4 
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja. 

V Bruslju, 

 Za Svet 
 Predsednik 


