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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Současná Dohoda mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou 
o partnerství v odvětví rybolovu (dále jen „dohoda o partnerství“) byla přijata dne 30. listopadu 
20061. 

Cílem protokolu je zajistit rybolovná práva pro plavidla Evropské unie v mezích dostupného 
přebytku v mauritánských vodách s ohledem na dostupná vědecká hodnocení, zejména 
hodnocení Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku (CECAF), a v souladu 
s vědeckými stanovisky a doporučeními Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku 
(ICCAT). Cílem je rovněž posílit spolupráci mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou 
republikou za účelem zavedení rámce pro partnerství, jehož cílem je v zájmu obou stran rozvíjet 
politiku udržitelného rybolovu a odpovědného využívání rybolovných zdrojů v rybolovné 
oblasti Mauritánské islámské republiky.

Poslední protokol2, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody 
o partnerství vstoupil v účinnost dne 16. listopadu 2015 a jeho platnost skončila dne 
15. listopadu 2019. Tento protokol byl dvakrát změněn (rozhodnutím Komise (EU) 
č. 2017/4513 a rozhodnutím Komise (EU) č. 2017/13734).

Do dokončení jednání o obnovení dohody o partnerství a jejího protokolu Komise na základě 
povolení Rady vyjednala jménem Evropské unie dohodu s Mauritánskou islámskou republikou 
ve formě výměny dopisů o prodloužení protokolu k dohodě o partnerství o jeden rok. Dohoda 
ve formě výměny dopisů byla podepsána dne 13. listopadu 2019.

Účelem výměny dopisů je umožnit Evropské unii a Mauritánské islámské republice pokračovat 
ve spolupráci za účelem podpory politiky udržitelného rybolovu, odpovědného využívání 
rybolovných zdrojů v mauritánských vodách a umožnit plavidlům EU provádět v těchto vodách 
rybolovné činnosti. 

Ujednání platná v průběhu posledního roku platnosti protokolu se prodlouží za stejných 
podmínek na dobu nejvýše jednoho roku. 

Roční finanční příspěvek činí 61 625 000 EUR na období nejvýše jednoho roku pro účely 
prodloužení, a to na základě: 

a)  roční částky za přístup k rybolovným zdrojům pro kategorie uvedené v protokolu, 
stanovené na 57 500 000 EUR po dobu prodloužení protokolu5; 

b)  podpory rozvoje odvětvové politiky rybolovu Mauritánské islámské republiky, jež 
představuje částku 4 125 000 EUR ročně. Tato podpora po celou dobu platnosti 

1 Úř. věst. L 343, 8.12.2006, s. 1. 
2 Úř. věst. L 315, 1.12.2015, s. 3.
3 Úř. věst. L 69, 15.3. 2017, s. 34.
4 Úř. věst. L 193, 25.7.2017, s. 4.
5 Rozhodnutí Komise (EU) 2017/451 ze dne 14. března 2017, kterým se jménem Evropské unie schvalují některé 
změny protokolu, zejména zavedení nové kategorie rybolovu pro mrazírenské trawlery zaměřené na štikozubce 
senegalského, platné podmínky rybolovu pro tuto novou kategorii a zvýšení finančního příspěvku za přístup. Tyto 
změny jsou uvedeny v příloze 5 zápisu z jednání schůze smíšeného výboru ve dnech 15. a 16. listopadu 2016. 
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protokolu přispívá k dosažení cílů vnitrostátní politiky v oblasti udržitelného řízení 
rybolovných zdrojů v kontinentálních a mořských lovištích.

Výměna dopisů pro prodloužení obsahuje také ustanovení o poměrném snížení v případě, že 
jednání o obnovení dohody o partnerství a jejího protokolu povedou k podpisu a následné 
použitelnosti před uplynutím ročního prodloužení platnosti, jehož se výměna dopisů týká.

******

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby doporučil schválení 
návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií 
a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví 
rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím 
a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí 
dne 15. listopadu 2019.


