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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета за сключване на споразумение между 
Европейския съюз и Република Сейшели относно достъпа на риболовни кораби, 
плаващи под знамето на Сейшелските острови, до водите и морските биологични 
ресурси на Майот, под юрисдикцията на Европейския съюз
(07911/2014 – C8-0008/2014 – 2014/0079(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекторешението за решение на Съвета (07911/2014),

– като взе предвид споразумението между Европейския съюз и Република Сейшели 
относно достъпа на риболовни кораби, плаващи под знамето на Сейшелските 
острови, до водите и морските биологични ресурси на Майот, под юрисдикцията 
на Европейския съюз (07953/2014),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
членове 43, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) и параграф 7, от 
Договора за функционирането на ЕС (C8-0008/2014),

– като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и параграф 2, както и 
член 108, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A8-0000/2014),

1. дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите 
членки и на Република Сейшели.
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КРАТКА ОБОСНОВКА

Едно споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство (СПОУР),
урежда отношенията между Европейския съюз и Република Сейшели в областта на 
риболова. Това споразумение за партньорство за устойчив риболов на риба тон между 
Европейския съюз и Сейшелските острови влезе в сила на 10 май 2003 г. и беше 
подновено два пъти оттогава насам. То е най-важното споразумение, което ЕС е 
сключил в Индийския океан, и с него Сейшелските острови се превръщат в най-важния 
партньор в региона.

Действащото понастоящем споразумение е „споразумението за достъп“, подписано на 3 
април 2014 г. между Република Сейшели и Европейския съюз. То се отнася до достъпа 
на риболовни кораби, плаващи под знамето на Сейшелските острови, до водите и 
биологичните ресурси на Майот.

Територията на Майот стана най-отдалечен регион на ЕС на 1-ви януари 2014 г. В това 
качество изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Майот понастоящем е 
неразделна част от водите на ЕС. Тъй като опазването на ресурсите е от 
изключителната компетентност на ЕС (чл. 3 от ДФЕС), управлението на рибните 
ресурси, както и преговорите и управлението на двустранни споразумения, които 
засягат Майот, попадат в компетенциите на Съюза.

Поради географската близост на Майот и Сейшелските острови и преди промяната на 
статута на Майот, едно частно споразумение уреждаше отношенията между 
риболовните кораби на ЕС и Сейшелите и Майот. Това частно споразумение даваше 
възможност на общо около 30 плавателни съда, сред които 8 кораби на Сейшелските 
острови, да извършват риболов на мигриращи видове във водите на Майот, като 
същевременно даваше възможност за развитието на сектора на рибарството в Майот 
чрез такси, заплащани пряко от собствениците на кораби на службите на френската 
държава в Майот. 

Настоящото споразумение между Република Сейшели и Европейския съюз (за Майот) 
беше договорено, за да позволи на ограничен брой риболовни кораби, плаващи под 
знамето на Сейшелските острови, които традиционно извършват риболов във водите на 
Майот, да продължат да извършват своите риболовни дейности в изключителната 
икономическа зона на Майот в съответствие с правилата на общата политика в областта 
на рибарството.

Това споразумение за достъп е от стратегическо значение, като се има предвид 
миграционният характер на ресурсите от риба тон. То отговаря също така на искането 
от страна на Република Сейшели да въведе споразумение, реципрочно на СПОУР, т.е. 
споразумение, което да дава възможност на собствениците на кораби на Сейшелските 
острови да извършват риболов в европейски води. Споразумението ще запази 
привилегированите отношения между Европейския съюз и Република Сейшели.

Това споразумение трябва да бъде прието от Съвета с одобрението на Парламента в 
рамките на законодателната процедура за одобрение, предвиден в член 289, параграф 2 
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от Договора за функционирането на Европейския съюз. 

Съдържание на споразумението 

Настоящото споразумение „за достъп“ е първо по рода си и с изключителен характер, 
тъй като с него се дава разрешение на кораби, плаващи под флага на трета държава, да 
извършват риболов в европейски води. В него се предвижда достъп до зоната между 24 
и 100 морски мили за 8 кораби за улов на риба тон с мрежи гъргър и 2 снабдителни 
кораби, плаващи под флага на Сейшелските острови за период от шест години, с 
възможност за подновяване. Зоната между 0 и 24 морски мили, се запазва за местен 
риболов на Майот.

Корабособствениците заплащат таксите пряко на Европейския съюз, за да получат 
разрешение за риболов на борда. Тези такси се събират от Франция, от името на 
Европейския съюз и се преразпределят на Майот, за да се отговори ефективно на 
секторните нужди на острова по отношение на пристанищната инфраструктура, 
разтоварването, контрола и пускането на пазара на продукти. 

Техническа информация:

 Подобно на предходното частно споразумение, настоящото споразумение дава 
възможност на корабите, плаващи под сейшелско знаме, да извършват риболов 
на мигриращи видове в съответствие с правилата на Комисията по рибата тон в 
Индийския океан (IOTC).

 То гарантира спазването на резолюциите на IOTC относно доброто управление и 
опазването на рибните запаси, по-специално чрез управление на риболовното 
усилие. Споразумението зачита правилата на общата политика в областта на 
рибарството на Европейския съюз и поради това дава възможност за повече 
прозрачност, отколкото при предходното частно споразумение.

 По силата на настоящото споразумение корабите на Сейшелските острови 
трябва задължително да разтоварват улова си в пристанище Виктория на 
Сейшелските острови, за да се развива сейшелската риболовна и 
преработвателна икономика. В предходното споразумение не се определяше 
пристанище за разтоварване.

 Другата страна на споразумението се основава на таксите на 
корабособствениците. Те се изчисляват въз основа на уловения тонаж. Таксите 
са по-високи в сравнение с предходното частно споразумение, в което възлизаха 
на 100 евро за тон улов. Понастоящем те се равняват на 110 евро/тон улов през 
първата година, 115 евро през втората и третата година, 120 през четвъртата и 
петата година и 125 евро през шестата година.

 Споразумението съдържа три важни клаузи:

— клауза за прекратяване в случай на сериозни обстоятелства, свързани 
с неспазване на поетите ангажименти от една от страните;
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— клауза за временно прекратяване на действието на споразумението в 
случай на явно нарушаване на правата на човека, принципите на 
демокрацията, върховенството на закона и доброто управление, както е 
определено в член 9 от Споразумението от Котону, както и в случай на 
неспазване на основните трудови права, определени от 
Международната организация на труда;

— клауза за междинен преглед три години след влизането в сила на 
споразумението, за да се даде възможност за оценяване на неговата 
ефективност.

 Създава се съвместен комитет за мониторинг на прилагането на настоящото 
споразумение. Страните са свободни да определят участниците в съответните 
заседания. 

 Тъй като става дума за води под юрисдикцията на ЕС, споразумението няма 
финансово отражение под формата на разходи за бюджета на ЕС.

Становище на докладчика

Докладчикът би желал да изрази положително становище за това споразумение, тъй 
като то е от полза и за двете страни – благоприятно е за икономическото развитие на 
Майот и Сейшелските острови и спазва правилата на общата политика в областта на 
рибарството и на IOTC за опазване на запасите. 

Въпреки че процедурата за одобрение не позволява на Европейския парламент да 
измени съдържанието на споразумението, докладчикът желае да подчертае някои 
важни точки:

Ако целевите видове, които ловят местните рибари и корабите на Сейшелските 
острови, се различават и ако това съответства на член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013, докладчикът изразява съжаление, че настоящото споразумение не запазва 
по-широк район и отвъд 24 морски мили за местния риболов на Майот.

Докладчикът подчертава, че рибарите от Майот трябва да бъдат ангажирани в 
заседанията на съвместния комитет, създаден по силата на настоящото споразумение, и 
да участват във всички етапи от прилагането на споразумението. Във връзка с това 
докладчикът поиска от френското правителство официален ангажимент за 
безпристрастно преразпределяне в Майот на цялата сума от таксите, така че рибарите 
от Майот да се възползват от тях в пълна степен. 

Също така френското правителство трябва да използва Европейския фонд за морско 
дело и рибарство, за да създаде подходяща административна рамка, контролни 
дейности, материална инфраструктура, както и адекватен капацитет за изпълнение на 
изискванията на общата политика в областта на рибарството. По-конкретно Майот 
следва спешно да разполага с пристанище за разтоварване, с цел развитие на 
риболовния и преработвателния сектор на острова.



PR\1033852BG.doc 9/9 PE537.372v01-00

BG

Затова докладчикът желае също така, по силата на член 2, параграф 3 от решението на 
Съвета от 10 март 2014 г.1 и на член 19 от Междуинституционалното споразумение от 2 
декември 2013 г.2, подробният доклад относно плащанията, извършени от корабите с 
разрешение за риболов, и относно използването на плащанията да се изпраща не само 
на Комисията, но също така и на Европейския парламент.

                                               
1 COM(2014)0139
2 ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1–11.


