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Umowa w sprawie połowów między UE a
Mauritiusem: nowy protokół

Zawarcie nowego protokołu związanego z umową w sprawie połowów między UE a Mauritiusem wymaga
uzyskania zgody Parlamentu Europejskiego. Protokół, który umożliwi unijnym statkom prowadzenie połowów
na wodach Mauritiusu oraz określi uprawnienia do połowów dostępne dla floty UE, a także wkład finansowy UE,
zostanie poddany pod głosowanie na kwietniowym posiedzeniu plenarnym.

Kontekst
Umowa w sprawie połowów między UE a Mauritiusem stanowi część sieci unijnych umów w sprawie
połowów tuńczyka w zachodniej części Oceanu Indyjskiego, która obejmuje również umowy z
Madagaskarem, Seszelami, Mozambikiem i Komorami (zob. mapa). Umowy z Mozambikiem i Komorami nie
są jednak aktywne (nie obowiązuje żaden protokół wykonawczy, w związku z czym statki rybackie UE nie
mogą prowadzić działalności na tych wodach). Ponadto umowa z Komorami jest przedmiotem toczącej się
procedury wypowiedzenia z powodu nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych (NNN)
połowów.
Pierwsza umowa w sprawie połowów między UE a Mauritiusem została zawarta w 1989 r. Dwustronne
stosunki w obszarze rybołówstwa kontynuowano do czasu wygaśnięcia protokołu na lata 2003–2007, kiedy
to obie strony nie mogły dojść do porozumienia co do warunków jego odnowienia. Po wznowieniu
negocjacji zawarta została obowiązująca obecnie umowa, która weszła w życie w dniu 28 stycznia 2014 r.
na okres sześciu lat, z możliwością automatycznego przedłużenia na dodatkowy okres trzech lat. Trzyletni
protokół związany z tą umową wygasł w dniu 27 stycznia 2017 r.

Wniosek Komisji Europejskiej
W następstwie negocjacji między Komisją a rządem
Mauritiusu w dniu 26 kwietnia 2017 r. parafowano nowy
protokół. Protokół podpisano w dniu 8 grudnia 2017 r. i od
tej pory jest on tymczasowo stosowany przez okres czterech
lat. Przewiduje on uprawnienia do połowów dla
maksymalnie 40 sejnerów (22 z Hiszpanii, 16 z Francji i 2 z
Włoch) oraz 45 taklowców (29 z Francji, 12 z Hiszpanii i 4 z
Portugalii). W zamian UE będzie wnosiła roczny wkład w
wysokości 575 000 EUR, z czego 220 000 EUR stanowią
prawa dostępu do wód Mauritiusu (co odpowiada
pojemności referencyjnej wynoszącej 4 000 ton rocznie),
220 000 EUR przeznaczono na wspieranie sektora
rybołówstwa Mauritiusu, a 135 000 EUR na rozwój ram
współpracy w obszarze gospodarki oceanicznej.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 27 lutego 2018 r. Komisja Rybołówstwa, stosunkiem
głosów 19 do 3, zaleciła, aby Parlament wyraził zgodę na
przyjęcie decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu, a
Komisja Budżetowa wydała pozytywną opinię. Zalecenie to
zostanie rozpatrzone na kwietniowym posiedzeniu
plenarnym.

Wody Mauritiusu a obecne unijne umowy w
sprawie połowów w zachodniej części Oceanu
Indyjskiego

Źródło: MarineRegions.org, stan na dzień 22 marca 2018 r.
Wyłączne strefy ekonomiczne państw nadbrzeżnych
zaznaczono kolorem jasnoniebieskim (200 mil morskich) i
jasnoczerwonym (roszczenia wzajemne).

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586611/EPRS_BRI(2016)586611_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586611/EPRS_BRI(2016)586611_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)614728
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.079.01.0002.01.POL
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12479-2017-INIT/pl/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2017/0483/COM_COM(2017)0483_PL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=PL&reference=PE613.406
http://www.marineregions.org/eezmapper.php


EPRS Umowa w sprawie połowów między UE a Mauritiusem: nowy protokół

Niniejszy dokument został przygotowany z myślą o posłach do Parlamentu Europejskiego i członkach personelu parlamentarnego. Zawiera
informacje, które mogą być pomocne w pracach parlamentarnych. Wyłączną odpowiedzialność za jego treść ponoszą autorzy, a wyrażonych w nim
opinii nie należy traktować jako oficjalnego stanowiska Parlamentu. Powielanie i tłumaczenie dokumentu do celów niekomercyjnych jest
dozwolone, pod warunkiem że podane zostanie źródło, a Parlament Europejski zostanie wcześniej powiadomiony i otrzyma egzemplarz
publikacji.© Unia Europejska, 2018.

eprs@ep.europa.eu http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)

Procedura zgody: 2017/0223(NLE); komisja przedmiotowo
właściwa: PECH; Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:
Norica Nicolai (ALDE, Rumunia).
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