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Umowa w sprawie połowów między UE a
Seszelami

Umowa w sprawie połowów z Republiką Seszeli jest najważniejszą pod względem finansowym umową UE w
sprawie połowów tuńczyka. Podczas pierwszej sesji listopadowej Parlament ma głosować nad udzieleniem
zgody na zawarcie nowej umowy i protokołu wykonawczego gwarantującego statkom UE stały dostęp do
jednego z najbogatszych łowisk w zachodniej części Oceanu Indyjskiego. Umowa ma na celu umożliwienie
dalszej współpracy między UE a Seszelami w celu promowania zrównoważonej polityki rybołówstwa i
odpowiedzialnej eksploatacji zasobów rybnych na wodach Seszeli.

Kontekst
Zachodni Ocean Indyjski jest najważniejszym regionem
połowów tuńczyka dla floty UE. Statki UE, poławiające
głównie tuńczyka żółtopłetwego i bonito, dominują w
segmencie sejnerów w regionie. Umowa w sprawie
połowów między UE a Seszelami, zawarta po raz
pierwszy w 1984 r. i zaktualizowana w 1987 i 2006 r.,
była realizowana w drodze kolejnych protokołów
określających wielkości dopuszczalne połowów i
rekompensatę finansową UE. Jest to – od czasu
wygaśnięcia protokołów z Mozambikiem i
Madagaskarem oraz wypowiedzenia umowy z
Komorami – jedna z zaledwie dwóch będących w mocy
umów w regionie (wraz z umową z Mauritiusem) (zob.
mapa).

Wniosek Komisji Europejskiej
W badaniu oceniającym zalecono zawarcie nowej
umowy zgodnie ze zreformowaną wspólną polityką rybołówstwa oraz odnowienie protokołu po jego
wygaśnięciu w dniu 17 stycznia 2020 r. Nowa umowa i sześcioletni protokół do niej zostały parafowane 22
października 2019 r. i w następstwie wniosku Komisji z dnia 7 stycznia 2020 r. są tymczasowo stosowane od
czasu ich podpisania w dniu 24 lutego 2020 r. Protokół przewiduje uprawnienia do połowów dla
maksymalnie 40 sejnerów, w tym 22 sejnerów z Hiszpanii, 16 z Francji i 2 z Włoch oraz 8 taklowców
powierzchniowych, w tym 4 taklowców powierzchniowych z Francji, 2 z Hiszpanii i 2 z Portugalii. Wkład
finansowy UE wynosi 5,3 mln EUR rocznie. Z tej kwoty 2,5 mln EUR stanowi prawo dostępu do wód Seszeli,
co odpowiada pojemności referencyjnej wynoszącej 50 000 ton tuńczyka rocznie, podczas gdy pozostałe
2,8 mln EUR stanowi wsparcie sektorowe dla rozwoju polityki rybołówstwa Seszeli. Ponadto opłaty
uiszczane przez właścicieli statków z tytułu upoważnień do połowów szacuje się na 4,4 mln EUR rocznie.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
1 października 2020 r. Komisja Rybołówstwa (PECH) – po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju i
Komisji Budżetowej – zaleciła Parlamentowi wyrażenie zgody na zawarcie nowej umowy i protokołu do niej.
Komisja PECH przyjęła również projekt rezolucji nieustawodawczej. W ramach zaleceń zawartych w
projekcie wezwano w szczególności do większego zaangażowania sektora rybołówstwa Seszeli we
wdrażanie umowy oraz do odbudowy przełowionych stad tuńczyka żółtopłetwego poprzez wdrożenie
środków regionalnych i podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zaprzestania przeławiania przez
flotę UE. W projekcie skrytykowano także uporczywą praktykę tymczasowego stosowania umów
międzynarodowych bez uprzedniej zgody Parlamentu.

Wody Seszeli
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