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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Súčasná Dohoda o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritánskou 
islamskou republikou (ďalej len „dohoda o spolupráci“) bola prijatá 30. novembra 20061. 

Cieľom protokolu je poskytnúť plavidlám Európskej únie rybolovné možnosti v mauritánskych 
vodách v rámci dostupného prebytku a s prihliadnutím na dostupné vedecké hodnotenia, najmä 
hodnotenia Výboru pre rybolov v stredovýchodnom Atlantiku (CECAF), s ohľadom na 
vedecké odporúčania Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT). 
Ďalším cieľom je prehĺbiť spoluprácu medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou 
republikou a vytvoriť tak partnerský rámec na rozvoj udržateľnej rybárskej politiky 
a zodpovedného využívania rybolovných zdrojov v rybolovnej oblasti Mauritánskej islamskej 
republiky v záujme oboch strán.

Posledný protokol2, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa 
dohody o spolupráci, sa začal uplatňovať 16. novembra 2015 a jeho platnosť sa skončila 15. 
novembra 2019. Tento protokol bol dvakrát zmenený (rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/4513 a 
rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/13734).  

Až do ukončenia rokovaní o obnovení dohody o spolupráci a jej protokolu Komisia na základe 
poverenia Rady dojednala v mene Európskej únie s Mauritánskou islamskou republikou dohodu 
vo forme výmeny listov, ktorou sa predlžuje uplatňovanie protokolu k dohode o spolupráci o 
jeden rok. Dohoda vo forme výmeny listov bola podpísaná 13. novembra 2019.

Cieľom dohody vo forme výmeny listov je umožniť Európskej únii a Mauritánskej islamskej 
republike naďalej spolupracovať na účely podpory politiky udržateľného rybolovu, 
zodpovedného využívania rybolovných zdrojov v mauritánskych vodách a umožniť plavidlám 
Únie vykonávať rybolovné činnosti v daných vodách. 

Režim uplatňovaný počas posledného roka platnosti protokolu bude predĺžený za rovnakých 
podmienok maximálne o jeden rok. 

Výška ročného finančného príspevku je stanovená na 61 625 000 EUR na obdobie najviac 
jedného roka na účely predĺženia platnosti, a to na základe: 

a)  ročnej sumy za prístup k rybolovným zdrojom pre kategórie uvedené v protokole 
stanovenej na 57 500 000 EUR ročne na celé predĺžené obdobie platnosti protokolu5; 

b)  podpory na rozvoj sektorovej rybárskej politiky Mauritánskej islamskej republiky vo 
výške 4 125 000 EUR ročne. Táto podpora je v súlade s cieľmi vnútroštátnej politiky 

1 Ú. v. EÚ L 343, 8.12.206, s. 1. 
2 Ú. v. EÚ L 315, 1.12.2015, s. 3.
3 Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2017, s. 34.
4 Ú. v. EÚ L 193, 25.7.2017, s. 4.
5 Rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/451 zo 14. marca 2017 sa v mene Európskej únie schválili určité zmeny 

protokolu, najmä zavedenie novej kategórie rybolovu pre mraziarenské plavidlá, ktoré cielene lovia 
merlúzu senegalskú, podmienky vykonávania rybolovu platné na túto novú kategóriu a zvýšenie 
finančného príspevku za prístup. Tieto zmeny boli zaznamenané v prílohe 5 k zápisnici zo zasadnutia 
spoločného výboru, ktoré sa konalo 15. a 16. novembra 2016. 
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Mauritánie v oblasti udržateľného riadenia vnútrozemských a morských rybolovných 
zdrojov na celé obdobie platnosti protokolu.

Výmena listov na účely predĺženia okrem toho obsahuje klauzulu o pomernom znížení 
v prípade, že rokovania o predĺžení platnosti dohody o spolupráci a jej protokolu povedú k 
tomu, že tieto dokumenty budú podpísané a začnú sa uplatňovať pred uplynutím ročného 
obdobia predĺženia, na ktoré sa táto výmena listov vzťahuje.

******

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil schválenie 
návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou 
a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú 
rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi 
Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 
15. novembra 2019.


