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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Δημοκρατίας των Σεϋχελλών σχετικά με την πρόσβαση των αλιευτικών σκαφών υπό 
σημαία Σεϋχελλών στα ύδατα και στους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους της Μαγιότ, 
που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(07911/2014 – C8-0008/2014 – 2014/0079(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07911/2014),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Δημοκρατίας των Σεϋχελλών σχετικά με την πρόσβαση των αλιευτικών σκαφών υπό 
σημαία Σεϋχελλών στα ύδατα και στους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους της Μαγιότ 
που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (07953/2014),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το 
άρθρο 43 και το άρθρο 218, παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), και 
παράγραφος 7, , της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-
0008/2014),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και παράγραφος 2, 
καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0000/2014),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και 
της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών.
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών στον 
τομέα της αλιείας τις διέπει μια συμφωνία εταιρικής σχέσης για βιώσιμη αλιεία (ΣΕΣΒΑ). Η 
εν λόγω συμφωνία εταιρικής σχέσης για βιώσιμη αλιεία τόνου μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των Σεϋχελλών τέθηκε σε ισχύ στις 10 Μαΐου 2003 και έκτοτε έχει ανανεωθεί 
δυο φορές. Πρόκειται για την πιο σημαντική συμφωνία που εφαρμόζει η Ένωση στον Ινδικό 
Ωκεανό καθιστώντας τις Σεϋχέλλες τον πρώτο εταίρο της περιοχής.

Η παρούσα συμφωνία είναι μια "συμφωνία πρόσβασης", η οποία μονογραφήθηκε στις 3 
Απριλίου 2014, μεταξύ της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αφορά την πρόσβαση των αλιευτικών σκαφών υπό σημαία Σεϋχελλών, στα ύδατα και στους 
θαλάσσιους βιολογικούς πόρους της Μαγιότ.

Το έδαφος της Μαγιότ κατέστη εξόχως απόκεντρη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η 
Ιανουαρίου 2014. Μετά ταύτα, η αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της Μαγιότ συνιστά 
αναπόσπαστο τμήμα των υδάτων της Ένωσης. Δεδομένου ότι η διατήρηση των υδάτινων 
πόρων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 3, ΣΛΕΕ), 
εναπόκειται στην Ένωση η διαχείριση των αλιευτικών πόρων και η διαπραγμάτευση και 
διαχείριση των διμερών συμφωνιών για τη Μαγιότ.

Λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας της Μαγιότ και των Σεϋχελλών και πριν από την αλλαγή 
του καθεστώτος της Μαγιότ, οι σχέσεις μεταξύ αλιευτικών σκαφών της Ένωσης και των 
Σεϋχελλών και Μαγιότ διέπονταν από ιδιωτική συμφωνία. Αυτή η ιδιωτική συμφωνία 
επέτρεπε σε σύνολο τριάντα σκαφών, εκ των οποίων 8 σκάφη των Σεϋχελλών να αλιεύουν 
μεταναστευτικά είδη στα ύδατα της Μαγιότ επιτρέποντας παράλληλα την ανάπτυξη του 
τομέα της αλιείας της Μαγιότ χάρη σε τέλη που καταβάλλονται απευθείας από τους 
πλοιοκτήτες στις υπηρεσίες στου γαλλικού κράτους στη Μαγιότ. 

Η διαπραγμάτευση για την παρούσα συμφωνία μεταξύ των Σεϋχελλών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (για τη Μαγιότ) έγινε για να μπορέσει ένας περιορισμένος αριθμός αλιευτικών 
σκαφών υπό σημαία Σεϋχελλών, τα οποία αλιεύουν κατά παράδοση στα ύδατα της Μαγιότ, 
να συνεχίσουν να ασκούν τις αλιευτικές δραστηριότητές τους στην ΑΟΖ της Μαγιότ.

Η παρούσα συμφωνία είναι στρατηγικής σημασίας για το στόλο των Σεϋχελλών δεδομένης 
της μεταναστευτικής φύσης των τόνων. Ικανοποιεί επίσης το αίτημα της Δημοκρατίας των 
Σεϋχελλών να διέπεται από αμοιβαιότητα η ΣΕΣΒΑ, δηλαδή με τη συμφωνία αυτή να 
μπορούν οι πλοιοκτήτες των Σεϋχελλών να αλιεύουν στα ευρωπαϊκά ύδατα. Με τη συμφωνία 
αυτή θα μπορέσουν να διατηρηθούν οι προνομιακές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη 
Δημοκρατία των Σεϋχελλών.

Η παρούσα συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο κατόπιν της έγκρισης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με τη νομοθετική διαδικασία έγκρισης που προβλέπεται 
στο άρθρο 289, παρ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Περιεχόμενο της συμφωνίας 

Αυτή η συμφωνία "πρόσβασης", πρώτη στο είδος της, λειτουργεί κατ' εξαίρεση καθώς 
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παρέχει την άδεια στα αλιευτικά σκάφη υπό σημαία τρίτης χώρας για να αλιεύουν στα 
ευρωπαϊκά ύδατα. Προβλέπει τη δυνατότητα πρόσβασης στην περιοχή μεταξύ 24 μιλίων και 
100 μιλίων σε 8 θυνναλιευτικά γρι-γρι και 2 σκάφη ανεφοδιασμού των Σεϋχελλών για μια 
περίοδο  έξι ετών με δυνατότητα ανανέωσης. Η ζώνη μεταξύ 0 έως 24 μιλίων προορίζεται 
αποκλειστικά για την τοπική αλιεία της Μαγιότ.

Οι πλοιοκτήτες καταβάλλουν απευθείας τα τέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να τους δοθεί 
άδεια αλιείας στα σκάφη τους. Τα τέλη αυτά εισπράττονται από τη Γαλλία για λογαριασμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διανέμονται στη Μαγιότ κατά τρόπο που να ικανοποιούνται 
αποτελεσματικά οι ανάγκες του τομέα της νήσου σ' ό, τι αφορά τις υποδομές λιμένων, 
εκφόρτωσης, ελέγχου και διάθεσης των προϊόντων στην αγορά. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 Όπως και η προηγούμενη ιδιωτική συμφωνία, η συμφωνία αυτή επιτρέπει στα 
αλιευτικά σκάφη υπό σημαία των Σεϋχελλών να αλιεύουν τα άκρως μεταναστευτικά 
είδη τηρώντας τους κανόνες της επιτροπής των τοννοειδών του Ινδικού Ωκεανού 
(ΕΤΙΩ).

 Εγγυάται το σεβασμό των αποφάσεων της ΕΤΙΩ για τη χρηστή διαχείριση και 
προστασία των υδάτινων πόρων, και συγκεκριμένα με τη διαχείριση της αλιευτικής 
προσπάθειας. Η συμφωνία τηρεί τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και προβλέπει επομένως περισσότερη διαφάνεια από ό, τι η 
προηγούμενη ιδιωτική συμφωνία.

 Τα σκάφη των Σεϋχελλών που αλιεύουν στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας πρέπει να 
εκφορτώνουν τα αλιεύματά τους στη Βικτώρια, λιμάνι των Σεϋχελλών, για να 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας των Σεϋχελλών με την αλιεία και τη 
μεταποίηση. Η προηγούμενη συμφωνία δεν όριζε λιμένα εκφόρτωσης.

 Σε αντάλλαγμα οι πλοιοκτήτες καταβάλλουν τέλη. Αυτά υπολογίζονται ανάλογα με 
τις αλιευμένες ποσότητες. Έχουν δε αυξηθεί σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία 
όπου ανήρχοντο σε 100 ευρώ ανά αλιευμένο τόνο. Ανέρχονται πλέον σε 110 ευρώ 
ανά αλιευμένο τόνο το πρώτο έτος, 115 ευρώ το δεύτερο και τρίτο έτος, 120 ευρώ το 
τέταρτο και πέμπτο έτος και 125 ευρώ το έκτο έτος.

 Η συμφωνία προβλέπει τρεις σημαντικές ρήτρες:

- ρήτρα καταγγελίας σε σοβαρές περιπτώσεις όπως η μη τήρηση των 
υποχρεώσεων που έχει αναλάβει κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη.

- ρήτρα αναστολής της συμφωνίας που προβλέπεται σε περίπτωση 
κατάφωρης παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των 
δημοκρατικών αρχών, του κράτους δικαίου και της χρηστής διοίκησης 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της συμφωνίας του Κοτονού καθώς και σε 
περίπτωση μη σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων της εργασίας που 
προβλέπει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας.

- ρήτρα ενδιάμεσης επανεξέτασης με την οποία θα αξιολογηθεί η 



PE537.372v01-00 8/9 PR\1033852EL.doc

EL

αποτελεσματικότητα της συμφωνίας τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύος 
της.

 Προβλέπεται η σύσταση μικτής επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής της 
παρούσας συμφωνίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ελεύθερα να ορίσουν ποιος 
συμμετέχει στις σχετικές συνεδριάσεις. 

 Δεδομένου ότι πρόκειται για ύδατα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της ΕΕ, δεν 
υπάρχουν δημοσιονομικές συνέπειες όσον αφορά τις δαπάνες στον προϋπολογισμό 
της Ένωσης.

Θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής τάσσεται υπέρ της συμφωνίας αυτής διότι ευνοούνται και οι δυο πλευρές, 
συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της Μαγιότ και των Σεϋχελλών, και σέβεται τους 
κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής και της ΕΤΙΩ σ' ό, τι αφορά τη διατήρηση των 
υδάτινων πόρων. 

Παρά ταύτα, επειδή η διαδικασία έγκρισης δεν επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
τροποποιήσει το περιεχόμενο της συμφωνίας, ο εισηγητής θα ήθελε να επιμείνει σε ορισμένα 
σημαντικά σημεία:

Ακόμα και αν τα είδη-στόχος είναι διαφορετικά μεταξύ της τοπικής αλιείας και των 
αλιευτικών σκαφών των Σεϋχελλών και αν τούτο συμβαίνει σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1380/ 2013, ο εισηγητής λυπάται που η συμφωνία αυτή δεν 
προβλέπει μια πιο εκτεταμένη ζώνη που θα υπερβαίνει τα 24 θαλάσσια μίλια, για την τοπική 
αλιεία της Μαγιότ.

Ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι οι αλιείς της Μαγιότ πρέπει να παρίστανται στις συνεδριάσεις 
της μικτής επιτροπής που προβλέπει η παρούσα συμφωνία και να συμμετέχουν σε όλα τα 
στάδια της εφαρμογής της συμφωνίας. Προς τούτο, ο εισηγητής ζήτησε την επίσημη 
δέσμευση της γαλλικής κυβέρνησης για αμερόληπτη ανακατανομή ολόκληρου του ποσού 
των τελών προς τη Μαγιότ έτσι ώστε να επωφεληθούν στο έπακρο οι αλιείς της Μαγιότ. 

Εναπόκειται επίσης στη γαλλική κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας για τη δημιουργία ενός κατάλληλου διοικητικού πλαισίου, δράσεων 
ελέγχου και υλικών υποδομών καθώς και των ενδεδειγμένων δεξιοτήτων προς κάλυψη των 
απαιτήσεων της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Συγκεκριμένα η Μαγιότ πρέπει να μπορέσει να 
αποκτήσει γρήγορα λιμένα εκφόρτωσης για την ανάπτυξη του τομέα της αλιείας και 
μεταποίησης στη νήσο.

Για το λόγο αυτό λοιπόν, ο εισηγητής επιθυμεί, δυνάμει του άρθρου 2, παρ. 3 της απόφασης 
του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2014 1και του άρθρου 19 της διοργανικής συμφωνίας της 
2ας Δεκεμβρίου 20132 η λεπτομερής έκθεση σχετικά με τις πληρωμές που πραγματοποιούν 
τα αλιευτικά σκάφη στα οποία επιτρέπεται η αλιεία και με τη χρησιμοποίηση των 
καταβληθέντων ποσών, να διαβιβασθεί όχι μόνο στην Επιτροπή αλλά και στο Ευρωπαϊκό 

                                               
1  COM(2014)0139
2 ΕΕ C 373, 20.12.2013, σελ. 1-11
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Κοινοβούλιο.


