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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, dohody mezi Evropskou 

unií a Liberijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu 

a prováděcího protokolu k této dohodě 

(13015/2015 – C8 0402/2015 – 2015/0224(NLE)) 

(Souhlas) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (13015/2015), 

– s ohledem na návrh dohody mezi Evropskou unií a Liberijskou republikou o partnerství 

v oblasti udržitelného rybolovu (13014/2015), 

– s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43, 

čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování 

Evropské unie (C8-0402/2015), 

– s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího 

řádu, 

– s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov a stanoviska Výboru pro rozvoj 

a Rozpočtového výboru (A8-0142/2016), 

1. uděluje svůj souhlas s uzavřením této dohody a protokolu k ní; 

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám 

a parlamentům členských států a Liberijské republiky. 
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Evropská unie (EU) v posledních letech podepsala řadu dohod o partnerství v odvětví 

rybolovu a protokolů se „třetími zeměmi“. Prostřednictvím těchto dohod poskytuje EU 

finanční a technickou podporu výměnou za rybolovná práva na širokou škálu rybích populací 

ve výlučné ekonomické zóně partnerské země. Od roku 2014, kdy proběhla reforma společné 

rybářské politiky (SRP), se tyto dohody nazývají „dohody o partnerství v oblasti udržitelného 

rybolovu“. 

Tato dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu je první dohodou, která se má mezi 

Evropskou unií a Liberijskou republikou podepsat. Pobřeží Liberijské republiky se táhne 

podél Atlantského oceánu v délce 570 km. Výlučná ekonomická zóna o rozloze 246 152 km² 

je domovem ryb žijících při dně a pelagických ryb, včetně tuňáka a tuňákovitých ryb. 

Libérie a EU 

Rybářská loďstva EU lovící ve vzdálených vodách se již od 50. let 20. století zaměřovala na 

lov tropických tuňáků v Guinejském zálivu. V současnosti uloví kolem 10 % svého celkového 

úlovku tuňáka v Atlantském oceánu, přičemž jde zejména o tuňáka pruhovaného (70 %), 

tuňáka žlutoploutvého (25 %) a tuňáka velkookého (5 %).   

Evropská unie a Libérie spolupracují prostřednictvím mnohostranných dohod, jako je Úmluva 

Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 nebo dohoda 

o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací z roku 1995, 

a prostřednictvím mezivládních a regionálních rybářských organizací, jako je např. 

Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT). Kromě toho přijala Libérie 

v roce 2008 v rámci politiky a strategie v oblasti potravin a zemědělství odpovídající prvky 

z mezinárodních osvědčených postupů poskytnutých v dobrovolném kodexu chování pro 

odpovědný rybolov Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) z roku 1995. 

Liberijské úřady úzce spolupracují s EU v boji proti nezákonnému, nehlášenému 

a neregulovanému (NNN) rybolovu. Roky občanské války umožnily, aby docházelo 

k nezákonnému rybolovu, v jehož rámci se zahraniční plavidla zaměřují na rybí populace 

v liberijských vodách, což vede jak k odčerpávání potenciálních vnitrostátních příjmů od 

liberijských rybářů, tak k negativním dopadům na zdraví rybích populací a mořského 

ekosystému. 

Uzavření dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu s Libérií by tedy jednoznačně 

EU pomohlo dosáhnout jejích cílů, pokud jde o boj proti nezákonnému, nehlášenému 

a neregulovanému rybolovu, a šířit cíl udržitelného hospodaření v oblasti rybolovu 

a akvakultury v rámci společné rybářské politiky (SRP). 

Odvětví rybolovu v Libérii 

Celkovou zodpovědnost za rybářskou politiku a řízení rybolovných zdrojů v Libérii nese 

národní rybářský úřad (Bureau of National Fisheries – BNF) spadající pod ministerstvo 

zemědělství. 
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Tento úřad se zaměřuje na podporu udržitelného a ekonomicky životaschopného rybolovu, 

který bude přinášet prosperitu současným i budoucím generacím. Nové předpisy v oblasti 

rybolovu byly přijaty v roce 2010 a v roce 2014 následovalo přijetí dokumentů týkajících se 

politiky a strategie v oblasti rybolovu a akvakultury1: hlavním cílem liberijské politiky 

rybolovu je dosáhnout udržitelného řízení rybolovných zdrojů a ekosystémů, a to 

prostřednictvím: 

 obnovení kapacit rybí biomasy k výrobě s maximální úrovní udržitelného výnosu;

 podpory mezinárodní spolupráce při řízení sdílených populací;

 zavedení efektivních mechanismů sledování, kontroly a dohledu s cílem zabránit 

nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.

Je tedy v souladu s cíli společné rybářské politiky EU (SRP). 

Odvětví rybolovu tvoří přibližně 12 % hrubého domácího produktu (HDP) liberijského 

zemědělství a 3 % celkového HDP. Příjmy vlády z licenčních poplatků, registračních 

poplatků za plavidla, inspekčních poplatků, pozorovatelských poplatků, dovozních 

a vývozních poplatků a pokut činily v roce 2011 celkem 400 000 USD a v důsledku pokut 

získaných z úspěšné série stíhání zahraničních plavidel, která loví v rybolovných vodách 

nelegálně, příjmy vlády do poloviny roku 2013 prudce vzrostly až na téměř 6 milionů USD2. 

Odhaduje se, že více než polovina obyvatel žije podél pobřeží a je závislá anebo alespoň 

částečně závislá na rybolovu, který je potřebný k jejich živobytí, jelikož ryby jsou v této zemi 

zdrojem přibližně 65 % příjmu živočišných bílkovin. Libérie i navzdory rybolovným zdrojům 

stále dováží pro místní spotřebu levnější malé pelagické druhy ryb, zatímco některé druhy 

s vysokou hodnotou, jako jsou např. krevety, vyváží. Údaje o obchodě nejsou považovány za 

spolehlivé, a to částečně i kvůli slabým systémům sledování. Panuje však shoda, že odvětví 

rybolovu skýtá významný potenciál, který by mohl přispět k rozvoji Libérie. 

Předběžné hodnocení případné budoucí dohody o partnerství v oblasti udržitelného 

rybolovu mezi EU a Libérií 

Komise v roce 2013 provedla předběžné hodnocení případné budoucí dohody o partnerství 

v oblasti udržitelného rybolovu s Libérií3. Hodnotící zpráva dospěla k závěru, že odvětví lovu 

tuňáka v EU má velký zájem o rybolov v Libérii a že dohoda o partnerství v oblasti 

udržitelného rybolovu s Libérií by pomohla posílit sledování, kontrolu a dohled a přispívat ke 

zlepšení řízení rybolovu v tomto regionu. 

                                                 
1 http://liberiafisheries.net/sites/default/files/pdf/fisheries_policy_doc.pdf 

 
2 Zdroj: Dokument týkající se politiky a strategie v oblasti rybolovu a akvakultury: 

http://liberiafisheries.net/sites/default/files/pdf/fisheries_policy_doc.pdf 

 
3 „Předběžné hodnocení případné budoucí dohody o partnerství v odvětví rybolovu a protokolu mezi Evropskou 

unií a Libérií (říjen 2013), konsorcium COFREPECHE (vedoucí) -MRAG -NFDS a POSEIDON. 

(ref.: (MARE 2011/01/LOT3/SC5 – AFO132R05E)): 

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/liberia/doc/report-liberia-2013_en.pdf 

 

http://liberiafisheries.net/sites/default/files/pdf/fisheries_policy_doc.pdf
http://liberiafisheries.net/sites/default/files/pdf/fisheries_policy_doc.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/liberia/doc/report-liberia-2013_en.pdf
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Hodnotící zpráva přináší také klíčová zjištění, jako jsou tyto skutečnosti: 

 Klíčovou a dlouhodobou potřebou v rámci případné dohody o partnerství v odvětví 

rybolovu a protokolu, kterou EU sdílí s Libérií, je udržitelnost hospodaření s rybolovnými 

zdroji, které se v tomto regionu nacházejí a které přes liberijské vody migrují. 

 Mezi dvěma zvažovanými možnostmi v hodnocení byla upřednostněna možnost č. 1 

(uzavřít dohodu o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a protokol) před možností 

č. 2, tj. dohodou, která by umožňovala přístup do liberijských vod, ale bez prostředků 

(poskytnutých prostřednictvím protokolu). 

 I když v případě možnosti č. 1 existují určitá rizika v souvislosti s nejvýhodnějším 

využitím finančních prostředků EU, v případě možnosti č. 2, tzn. kdyby neexistovala 

žádná dohoda o partnerství v oblasti rybolovu / protokol, by bylo méně pravděpodobné, že 

bude dosaženo celkových cílů dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, tj. 

udržitelného využívání, zachovávání a rozvoje hospodářství Libérie, EU a sousedních 

států AKT. 

 Mezi hlavní přínosy možnosti č. 1 patří skutečnost, že dohoda o partnerství v oblasti 

udržitelného rybolovu a protokol by přinesly větší jistotu a zabezpečení práv pro plavidla 

EU, což by vedlo k posílení úlohy EU v regionu a podpoření spolupráce mezi státy EU. 

Dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi EU a Libérií a prováděcí 

protokol 

V návaznosti na předběžné hodnocení vedla Evropská komise, které Rada dne 20. června 

20141 svěřila mandát, tři kola jednání2 s vládou Libérie s cílem uzavřít první dohodu mezi 

Evropskou unií a Liberijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu 

a prováděcí protokol. 

Po ukončení těchto jednání došlo dne 5. června 2015 k parafování nové dohody a nového 

protokolu. Jedná se o dohodu a protokol o lovu tuňáků uzavřené na dobu pěti let ode dne 

prozatímního uplatňování s automatickým prodlužováním platnosti, což by mohlo přispět 

k dalšímu rozšíření sítě unijních dohod o lovu tuňáka v západní Africe. 

Hlavním cílem prováděcího protokolu je zajistit rybolovná práva pro plavidla Unie 

v liberijské rybolovné oblasti na základě nejlepších dostupných vědeckých doporučení a při 

respektování doporučení Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT), 

popřípadě v mezích dostupného přebytku. Protokol stanoví rybolovná práva v těchto 

kategoriích: 28 plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí a 6 plavidel lovících u hladiny dlouhými 

lovnými šňůrami. 

Protokol stanoví roční finanční příspěvek EU ve výši 715 000 EUR pro první rok, 650 000 

EUR pro druhý, třetí a čtvrtý rok a 585 000 EUR pátý rok, přičemž vychází z: 

                                                 
1 Schválený na 3324. zasedání Rady (ECOFIN) dne 20. června 2014. 
2 leden 2015 (videokonference); březen 2015 (Brusel); 2.–5. června 2015 (Monrovia, Libérie) 
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a) referenčního množství 6 500 tun, pro něž byla stanovena částka za přístup do 

rybolovné oblasti ve výši 357 500 EUR pro první rok, 325 000 EUR pro druhý, třetí 

a čtvrtý rok a 292 500 EUR pro pátý rok; a 

 

b) podpory pro rozvoj odvětvové politiky rybolovu Liberijské republiky ve výši 357 

500 EUR pro první rok, 325 000 EUR pro druhý, třetí a čtvrtý rok a 292 500 EUR pro 

pátý rok. Tato podpora odpovídá cílům vnitrostátní politiky v oblasti rybolovu, 

a zejména potřebám Liberijské republiky, pokud jde o vědecký výzkum, drobný 

rybolov, jakož i sledování lovišť, kontrolu a dohled a boj proti nezákonnému 

rybolovu.  

Stanovisko zpravodaje 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se zpravodaj domnívá, že dohoda o partnerství 

v oblasti udržitelného rybolovu s Libérií a prováděcí protokol k této dohodě jsou v souladu 

s cíli společné rybářské politiky a s udržitelným řízením rybolovu a činností v oblasti 

akvakultury a že přinášejí významné vzájemné výhody oběma stranám. 

Posilují spolupráci mezi Unií a Libérií, a obecněji s celou západní Afrikou, kde se nacházejí 

velké rybolovné oblasti tuňáků. 

Podporují partnerský rámec pro rozvoj udržitelné politiky rybolovu a odpovědného využívání 

rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti Libérie. 

Evropské unii napomohou v celosvětovém boji proti nezákonnému, nehlášenému 

a neregulovanému rybolovu tím, že podpoří sledování, kontrolu a dohled nad sektorem 

liberijského rybolovu a výlučnou ekonomickou zónou. 

To je v zájmu obou stran, v souladu s příslušnými opatřeními na zachování a řízení zdrojů a 

v mezích dostupného přebytku. 

Z tohoto důvodu zpravodaj doporučuje, aby Evropský parlament udělil svůj souhlas. 

Vítá skutečnost, že v průběhu procesu vyjednávání byly vyslyšeny zúčastněné strany a v celé 

řadě technických problémů se seriózně zohledňovala vědecká doporučení.  

Zpravodaj je přesvědčen, že v dlouhodobém horizontu bude možné pocítit pozitivní účinky, 

které přinesou opatření na podporu tohoto odvětví pro místní ekonomiky a pobřežní 

komunity, a proto by měly být po uplynutí platnosti protokolu Komisí důkladně 

vyhodnoceny. Parlament by měl mít také možnost důkladněji monitorovat provádění 

víceletého programu odvětvové podpory po celou dobu jeho trvání. 

Zpravodaj obecně vyjadřuje politování nad tím, že Evropský parlament sehrává při přijímání 

dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu pouze omezenou roli prostřednictvím 

postupu souhlasu. Domnívá se, že Evropskému parlamentu by měla být udělena aktivnější 

role a měl by být okamžitě a plně informován ve všech fázích postupu týkajícího se těchto 
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dohod nebo jejich obnovování, aby se zvýšila transparentnost a demokratická odpovědnost 

v souvislosti s těmito protokoly. 
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Tato nová dohoda se týká pouze tuňáka. Za příspěvek v celkové hodnotě 3,25 milionů EUR 

poskytovaný v průběhu pěti let mohou plavidla EU ročně ulovit 6 500 tun tuňáka. Finanční 

příspěvek bude rovnoměrně rozdělen na částku určenou na zajištění přístupu k rybolovným 

zdrojům a částku na podporu politiky Libérie v odvětví rybolovu. Dohoda zahrnuje i další 

prvky reformy, například doložku výlučnosti, doložku o lidských právech a zásadu, že žádné 

jiné zemi provozující rybolov ve vzdálených vodách by neměly být poskytnuty výhodnější 

podmínky než EU. 

Pokud jde o transparentnost, klíčový prvek pro podporu udržitelného rybolovu, bylo do 

dohody začleněno ustanovení podobné tomu, které obsahuje poslední dohoda s Mauritánií, 

byť tentokrát je jeho znění méně podrobné. Na základě tohoto ustanovení má být každá 

dohoda (veřejná či soukromá), která umožňuje plavidlům plujícím pod cizí vlajkou přístup do 

liberijských vod, zveřejněna. Libérie již několik let vydává seznamy plavidel s oprávněním. 

Je třeba pozorně sledovat, zda jsou informace v seznamech kompletní a spolehlivé. V době, 

kdy je inciativa pro transparentnost rybolovu (FiTI) teprve v počátcích, jsou tato ustanovení 

týkající se transparentnosti velmi vítána. 

V Libérii má drobný rybolov zásadní význam pro zajišťování dodávek potravin, ale je 

omezen chybějící infrastrukturou: Libérie je čistým dovozcem ryb pro domácí spotřebu, 

zejména malých pelagických druhů. Odvětvová podpora EU by měla tento problém zařadit 

mezi své priority, a to i podporu plánu na participační řízení malých pelagických druhů, který 

připravuje Libérie. 

V průběhu příprav hodnocení před zahájením jednání nebyly vedeny konzultace s příslušnými 

liberijskými stranami, což se musí v budoucnosti napravit. 
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****** 

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby doporučil 

schválení návrhu nařízení Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou 

unií a Liberijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího 

protokolu k této dohodě. 
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STANOVISKO ROZPOČTOVÉHO VÝBORU 

pro Výbor pro rybolov 

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, dohody mezi Evropskou unií 

a Liberijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího 

protokolu k této dohodě  

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE)) 

Navrhovatel: Siegfried Mureşan 

 

 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Na základě příslušných směrnic pro jednání jednala Komise s vládou Liberijské republiky 

za účelem uzavření nové dohody mezi Evropskou unií a Liberijskou republikou o partnerství 

v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě. Po ukončení těchto 

jednání došlo dne 5. června 2015 k parafování nové dohody a nového protokolu. 

Nová dohoda vytváří rámec, který umožní zohlednit priority reformované společné rybářské 

politiky a jejího vnějšího rozměru s cílem vybudovat strategické partnerství mezi Evropskou 

unií a Liberijskou republikou. Dohodou se zřizuje smíšený výbor, který bude monitorovat 

provádění, výklad a uplatňování dohody. Smíšený výbor může dále schvalovat určité změny 

protokolu. 

Nový protokol vytvoří rámec pro rybolovnou činnost evropského loďstva v liberijské 

rybolovné oblasti a umožní evropským majitelům plavidel žádat o oprávnění k rybolovu 

v uvedené oblasti. Kromě toho se novým protokolem posílí spolupráce mezi EU a Liberijskou 

republikou v zájmu podpory rozvoje politiky udržitelného rybolovu. Zajistí zejména satelitní 

sledování rybářských plavidel (VMS) a předávání údajů o úlovcích elektronickou cestou. 

Podpora odvětvové politiky, která je k dispozici na základě protokolu, pomůže Liberijské 

republice při plnění její vnitrostátní strategie v oblasti rybolovu, včetně boje s nezákonným, 

nehlášeným a neregulovaným rybolovem. 

Protokol se vztahuje na období pěti let od prvního dne prozatímního provádění – tedy od data 

jeho podpisu, aby nedošlo k opožděnému zahájení rybolovných operací. 

Roční finanční příspěvek byl stanoven následovně: 

•715 000 EUR v prvním roce, 
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•650 000 EUR ve druhém, třetím a čtvrtém roce, a 

•585 000 EUR v pátém roce, na základě: 

a) referenčního množství 6 500 tun, pro něž byla stanovena částka za přístup do rybolovné 

oblasti ve výši 357 500 EUR pro první rok, 325 000 EUR pro druhý, třetí a čtvrtý rok 

a 292 500 EUR pro pátý rok; a 

b) podpory pro rozvoj politiky Liberijské republiky v odvětví rybolovu ve výši 357 500 EUR 

pro první rok, 325 000 EUR pro druhý, třetí a čtvrtý rok a 292 500 EUR pro pátý rok. Tato 

podpora odpovídá cílům vnitrostátní politiky v oblasti rybolovu, a zejména potřebám 

Liberijské republiky, pokud jde o vědecký výzkum, drobný rybolov, jakož i sledování lovišť, 

kontrolu a dohled a boj proti nezákonnému rybolovu. 

****** 

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby doporučil 

Parlamentu udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření dohody o partnerství 

v oblasti udržitelného rybolovu mezi Evropskou unií a Liberijskou republikou a prováděcího 

protokolu k této dohodě. 
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