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* Raadplegingsprocedure
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***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese 
Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen 
inzake de toegang voor vissersvaartuigen die de vlag van de Seychellen voeren tot de 
onder de jurisdictie van de Europese Unie vallende wateren en mariene biologische 
rijkdommen van Mayotte
(07911/2014 – C8-0008/2014 – 2014/0079(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (07911/2014),

– gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der 
Seychellen inzake toegang van vissersvaartuigen die de vlag van de Seychellen voeren 
tot de onder de jurisdictie van de Europese Unie vallende wateren en mariene 
biologische rijkdommen van Mayotte (07953/2014),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43 en 
artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en lid 7, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (C8-0008/2014),

– gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn 
Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie visserij (A8-0055/2014),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de 
Republiek der Seychellen.
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KORTE TOELICHTING

De betrekkingen tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen op visserijgebied 
zijn geregeld bij een partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij. Deze 
overeenkomst tussen de Europese Unie en de Seychellen inzake duurzame tonijnvisserij is op 
10 mei 2003 in werking getreden en is sindsdien tweemaal verlengd. Het is de belangrijkste 
overeenkomst van de Unie met een land in de Indische Oceaan, en de Seychellen zijn 
daarmee de belangrijkste partner in de regio.

De onderhavige overeenkomst is een "toegangsovereenkomst", die op 3 april 2014 door de 
Republiek der Seychellen en de Europese Unie geparafeerd is. Zij heeft betrekking op de 
toegang van Seychelse vissersvaartuigen tot de wateren en mariene biologische rijkdommen 
van Mayotte.

Mayotte is op 1 januari 2014 een ultraperifere regio van de Europese Unie geworden. Dat 
betekent dat de exclusieve economische zone (EEZ) van Mayotte nu deel uitmaakt van de 
wateren van de Unie. Aangezien de instandhouding van de rijkdommen een exclusieve 
bevoegdheid van de Europese Unie is (art. 3 VWEU), heeft de Unie tot taak de visbestanden 
te beheren en voor de onderhandelingen over en het beheer van de bilaterale overeenkomsten 
inzake Mayotte te zorgen.

Vóór de statusverandering van Mayotte waren de betrekkingen tussen de Europese en 
Seychelse vissersvaartuigen en Mayotte vanwege de geografische nabijheid van Mayotte en 
de Seychellen geregeld bij een privaatrechtelijke overeenkomst. Op grond van die 
privaatrechtelijke overeenkomst mochten in totaal 30 vaartuigen, waaronder 8 Seychelse 
vaartuigen, in de wateren rond Mayotte op migrerende soorten vissen, en rechtstreeks door de 
reders aan de Franse staat in Mayotte betaalde rechten droegen bij aan de ontwikkeling van de 
visserijsector van Mayotte. 

De onderhavige overeenkomst tussen de Republiek der Seychellen en de Europese Unie (voor 
Mayotte) wordt gesloten om een beperkt aantal Seychelse vissersvaartuigen die van oudsher 
in de wateren van Mayotte vissen in staat te stellen hun visserijactiviteiten in de EEZ van 
Mayotte voort te zetten, met inachtneming van de regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid.

Deze "toegangsovereenkomst" is van groot strategisch belang vanwege het feit dat tonijn een 
migrerende soort is. Zij komt eveneens tegemoet aan een verzoek van de Republiek der 
Seychellen om te zorgen voor wederkerigheid van de partnerschapsovereenkomst inzake 
duurzame visserij, d.w.z. voor een overeenkomst die de reders van de Seychellen het recht 
geeft om in Europese wateren te vissen. De overeenkomst zorgt ervoor dat de bevoorrechte 
betrekkingen tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen behouden blijven.

De overeenkomst moet door de Raad worden vastgesteld met goedkeuring van het Europees 
Parlement, overeenkomstig artikel 289, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. 

Inhoud van de overeenkomst 
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Deze "toegangsovereenkomst", de eerste in haar soort, is uitzonderlijk omdat zij onder de vlag 
van een derde land varende vissersvaartuigen toestemming geeft om in Europese wateren te 
vissen. Zij geeft toegang tot de zone tussen 24 en 100 mijl aan 8 vaartuigen voor de visserij 
met de ringzegen en 2 bevoorradingsvaartuigen die onder de vlag van de Seychellen varen, 
voor een verlengbare periode van 6 jaar. De zone van 0 tot 24 mijl blijft voorbehouden aan de 
plaatselijke visserij van Mayotte.

De reders betalen rechtstreeks rechten aan de Europese Unie voor het verkrijgen van een 
vismachtiging. Deze rechten worden geïnd door Frankrijk voor rekening van de Europese 
Unie en worden vervolgens doorbetaald aan Mayotte om daar op doeltreffende wijze te 
voorzien in de behoeften van de sector op het gebied van haven-, aanlandings- controle- en 
afzetinfrastructuur. 

Technische informatie

 Deze overeenkomst biedt, net als de vorige, aan Seychelse vaartuigen de mogelijkheid 
om op sterk migrerende soorten te vissen, met inachtneming van de voorschriften van de 
Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan (IOTC).

 Zij zorgt ervoor dat de resoluties van de IOTC inzake goed beheer en instandhouding van 
de bestanden worden nageleefd, met name ten aanzien van het beheer van de visserij-
inspanningen. De overeenkomst strookt met de regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid van de Europese Unie en biedt derhalve meer transparantie dan de vorige, 
privaatrechtelijke overeenkomst.

 De Seychelse vaartuigen die uit hoofde van deze overeenkomst vissen, moeten hun 
vangsten aan land brengen in de Seychelse haven Victoria, zulks omwille van de 
ontwikkeling van de Seychelse visserij- en visverwerkingsindustrie. In de vorige 
overeenkomst was geen aanlandingshaven vastgesteld.

 De tegenprestatie is gebaseerd op de door de reders betaalde rechten. Deze worden 
berekend op grond van de vangstomvang. Zij zijn hoger dan de rechten van de vorige 
overeenkomst, die 100 EUR per ton gevangen vis bedroegen. Dat wordt nu 110 EUR 
voor het eerste jaar, 115 EUR voor het tweede en derde jaar, 120 EUR voor het vierde en 
vijfde jaar en 125 EUR voor het zesde jaar.

 De overeenkomst bevat drie belangrijke clausules:

- een opzeggingsclausule, die kan worden ingeroepen in geval van ernstige 
omstandigheden in verband met de niet-naleving van de verbintenissen door een 
van de partijen;

- een schorsingsclausule, waarvan gebruik kan worden gemaakt in geval van 
duidelijke schending van de mensenrechten, de democratische beginselen, de 
beginselen van de rechtsstaat en de beginselen inzake goed beheer van openbare 
zaken, zoals vastgelegd in artikel 9 van de Overeenkomst van Cotonou, alsook in 
geval van niet-naleving van de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie 
inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk;

- een clausule inzake tussentijdse herziening, die ervoor zorgt dat de doeltreffendheid 
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van de overeenkomst drie jaar na de inwerkingtreding worden kan worden 
geëvalueerd.

 Er wordt een gemengd comité opgericht om toe te zien op de toepassing van de 
overeenkomst. De partijen mogen zelf beslissen wie aan de vergaderingen van dat comité 
deelneemt. 

 Aangezien het wateren betreft die onder de jurisdictie van de Europese Unie vallen, zijn 
er geen financiële gevolgen in de zin van uitgaven die ten laste van de begroting van de 
Unie komen.

Standpunt van de rapporteur

Uw rapporteur is voorstander van deze overeenkomst, omdat die beide partijen ten goede 
komt, goed is voor de economische ontwikkeling van Mayotte en de Seychellen en strookt 
met de voorschriften van het gemeenschappelijk visserijbeleid en van de IOTC met 
betrekking tot de instandhouding van de bestanden. 

Toch wil hij, aangezien de goedkeuringsprocedure het Europees Parlement niet de 
mogelijkheid biedt om de inhoud van de overeenkomst te wijzigen, enkele belangrijke punten 
benadrukken.

Hoewel de doelsoorten voor de plaatselijke visserij en de Seychelse schepen verschillend zijn 
en artikel 5, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1380/2014 is nageleefd, vindt uw rapporteur het 
jammer dat de overeenkomst niet een grotere zone buiten de 24 mijlszone voorbehoudt aan de 
plaatselijke vissers van Mayotte.

Hij dringt erop aan dat deze laatsten betrokken worden bij de vergaderingen van het gemengd 
comité dat bij deze verordening wordt ingesteld en bij alle fasen van de tenuitvoerlegging van 
de overeenkomst. In dat verband heeft uw rapporteur de Franse regering gevraagd om een 
concrete toezegging dat het volledige bedrag van de rechten op onpartijdige wijze wordt 
doorbetaald aan Mayotte, zodat het volledig ten goede komt aan de vissers aldaar. 

Het is eveneens de taak van de Franse regering gebruik te maken van het Europees Fonds 
voor Maritieme Zaken en Visserij om te voorzien in het administratieve kader, de 
controleactiviteiten, de fysieke infrastructuur en de capaciteitsopbouw die nodig zijn om te 
kunnen voldoen aan de vereisten van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Met name moet 
Mayotte op korte termijn kunnen beschikken over een aanlandingshaven, zodat de visserij- en 
visverwerkingsindustrie van het eiland zich kunnen ontwikkelen.

Daarom wenst uw rapporteur dat het gedetailleerde verslag over de door de gemachtigde 
schepen betaalde rechten en het gebruik daarvan, overeenkomstig artikel 2, lid 3, van het 
Besluit van de Raad van 10 maart 20141 en punt 19 van het interinstitutioneel akkoord van 
2 december 20132 niet alleen aan de Commissie, maar ook aan het Europees Parlement wordt 
toegezonden.

1 COM(2014)0139.
2 PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
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