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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Seychelskou 
republikou o prístupe rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou Seychel do vôd a k 
morským biologickým zdrojom Mayotte, ktoré patria do právomoci Európskej únie, v 
mene Európskej únie
(07911/2014 – C8-0008/2014 – 2014/0079(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07911/2014),

– so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou o 
prístupe rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou Seychel do vôd ostrova Mayotte 
a k jeho morským biologickým zdrojom, ktoré patria do právomoci Európskej únie 
(07953/2014),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 
43, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (C7-0484/2014),

– so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 
ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo (A8-0000/2014),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Európskeho parlamentu, Rade, 
Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Seychelskej republiky.
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Vzťahy medzi Európskou úniou a Seychelskou  republikou v oblasti rybolovu sa riadia 
dohodou o partnerstve v odvetví udržateľného rybolovu.  Táto dohoda o partnerstve v odvetví 
udržateľného lovu tuniakov medzi Európskou úniou a Seychelmi vstúpila do platnosti 10. 
mája 2003 a odvtedy bola dvakrát obnovená. Ide o najvýznamnejšiu dohodu, ktorú Európska 
únia uplatnila v Indickom oceáne, čím sa Seychely stali prvým partnerom v zóne.

Táto dohoda, parafovaná 3. apríla 2014, je tzv. dohodou o prístupe medzi Seychelskou 
republikou a Európskou úniou. Týka sa prístupu rybárskych plavidiel plaviacich sa pod 
seychelskou vlajkou k vodám a biologickým zdrojom  Mayotte.

Územie Mayotte sa stalo najvzdialenejším regiónom Európskej únie 1. januára 2014. Z tohto 
dôvodu je výhradná hospodárska zóna Mayotte v súčasnosti integrálnou súčasťou vôd EÚ. 
Keďže ochrana zdrojov patrí do výlučnej právomoci Európskej únie (článok 3 ZFEÚ), je 
hospodárenie s rybárskymi zdrojmi, rokovanie o dvojstranných dohodách týkajúcich sa 
Mayotte a ich riadenie úlohou Únie.

V dôsledku geografickej blízkosti Mayotte a Seychelov a pred zmenou postavenia Mayotte sa 
vzťahy medzi európskymi a seychelskými rybárskymi plavidlami riadili súkromnou dohodou. 
Táto súkromná dohoda umožnila vcelku 30 plavidlám, z toho ôsmim seychelským plavidlám, 
loviť migrujúce druhy vo vodách Mayotte, pričom umožňovala rozvoj rybárskeho sektora na 
Mayotte vďaka poplatkom, ktoré vlastníci lodí platili priamo úradom francúzskeho štátu na 
Mayotte. 

O tejto dohode medzi Seychelskou republikou a Európskou úniou (za Mayotte) sa rokovalo s 
cieľom umožniť obmedzenému množstvu plavidiel plaviacich sa pod seychelskou vlajkou, 
ktoré majú historický zvyk loviť vo vodách Mayotte, aby pokračovali vo svojich rybolovných 
činnostiach vo výhradnej hospodárskej zóne Mayotte a dodržiavali zároveň pravidlá spoločnej 
rybárskej politiky.

Táto dohoda o prístupe má strategický význam vzhľadom na migračný charakter populácií 
tuniaka. Je tiež odpoveďou na žiadosť Seychelskej republiky, aby sa zaviedla reciprocita 
dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybolovu, t. j. aby dohoda umožňovala 
seychelským vlastníkom plavidiel loviť v európskych vodách. Táto dohoda umožní zachovať 
privilegované vzťahy, ktoré Európska únia udržiava so Seychelskou republikou.

V súlade s legislatívnym postupom súhlasu stanovenom v článku 289 ods. 2 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie musí Rada schváliť túto dohodu so súhlasom Európskeho 
parlamentu.  

Obsah dohody 

Táto tzv. dohoda o prístupe, ktorá je prvá svojho druhu, má výnimočný charakter, pretože 
dáva povolenie plavidlám plaviacim sa pod vlajkou tretej krajiny loviť v európskych vodách.  
Stanovuje prístup do zóny od 24 míľ do 100 míľ pre osem plavidiel na lov tuniakov s 
vakovou sieťou a dvoch zásobovacích plavidiel plaviacich sa pod seychelskou vlajkou počas 
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šiestich rokov s možnosťou predĺženia.  Zóna od 0 do 24 míľ je rezervovaná pre miestny lov 
rybárov z Mayotte.

Na získanie povolenie na rybolov pre plavidlá platia vlastníci lodí poplatky priamo Európskej 
únii. Tieto poplatky vyberá Francúzsko v mene Európskej únie a prepláca ich na Mayotte 
takým spôsobom, aby účinne zodpovedali odvetvovým potrebám ostrova, pokiaľ ide o 
prístavné infraštruktúry, vyloďovanie, kontrolu a uvádzanie produktov na trh. 

Technické informácie:

 Táto dohoda, tak ako predchádzajúca, umožňuje plavidlám plaviacim sa pod 
seychelskou vlajkou loviť  druhy migrujúce na veľké vzdialenosti v súlade s 
pravidlami Komisie pre tuniaky z Indického oceánu.

 Zabezpečuje dodržiavanie uznesení Komisie pre tuniaky z Indického oceánu o dobrom 
hospodárení so zdrojmi a ich ochrane, a to najmä riadením rybolovného úsilia. 
Dohoda dodržiava pravidlá spoločnej rybárskej politiky Európskej únie, a tým 
poskytuje väčšiu transparentnosť ako predchádzajúca súkromná dohoda.

 Seychelské plavidlá, ktoré lovia v rámci tejto dohody, musia úlovky vylodiť v 
seychelskom prístave Viktórii, aby sa rozvíjalo seychelské hospodárstvo v odvetví 
rybolovu a spracovania. V predchádzajúcej dohode sa nestanovoval prístav 
vyloďovania.

 Protihodnota dohody je založená na poplatkoch vlastníkov plavidiel. Vypočítavajú sa 
v závislosti od tonáže úlovkov. V porovnaní s predchádzajúcou súkromnou dohodou, 
kde dosahovali sumu 100 EUR za ulovenú tonu, sa zvýšili.  V súčastnosti dosahujú 
výšku 110 EUR za ulovenú tonu v prvom roku, 115 EUR v druhom a treťom roku, 
120 EUR v štvrtom a piatom roku a 125 EUR v šiestom roku.

 Dohoda obsahuje tri dôležité doložky:

– doložka o vypovedaní v prípade závažných okolností týkajúcich sa 
neplnenia záväzkov prijatých jednou zo zúčastnených strán,

– doložka o pozastavení dohody v prípade zjavného porušenia ľudských práv, 
demokratických zásad, právneho štátu a dobrej správy verejných záležitostí, 
uvedených v článku 9 Dohody z Cotonou, ako aj v prípade nedodržiavania 
základných práv v oblasti práce, stanovených Medzinárodnou organizáciou 
práce,

– revízna doložka v polovici obdobia, ktorá umožní vyhodnotiť účinnosť 
dohody tri roky po vstupe do platnosti.

 V záujme kontroly uplatňovania tejto dohody bol zriadený zmiešaný výbor. 
Zúčastnené strany si samy zvolia, kto sa bude zúčastňovať na príslušných schôdzach. 
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 Keďže ide o vody patriace do právomoci Európskej únie, nevzniká žiaden finančný 
vplyv na výdavky z rozpočtu EÚ.

Názor spravodajcu

Spravodajca si želá vyjadriť súhlas s touto dohodou, pretože je na prospech obidvoch strán, je 
výhodná pre hospodársky rozvoj Mayotte a Seychelov a dodržiava pravidlá spoločnej 
rybárskej politiky a Komisie pre tuniaky z Indického oceánu v oblasti ochrany zdrojov. 

Postup súhlasu neumožňuje Európskemu parlamentu zmeniť obsah dohody, ale spravodajca si 
dovoľuje zdôrazniť niektoré dôležité body:

Ak cieľové druhy miestneho rybárstva a seychelských plavidiel sa líšia a ak to je v súlade s 
článkom 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, spravodajca ľutuje, že táto dohoda 
neposkytuje miestnemu rybolovu na Mayotte širšiu zónu, ktorá presahuje 24 míľ.

Spravodajca zdôrazňuje, že rybári na Mayotte sa musia zúčastňovať na schôdzach 
zmiešaného výboru, ktorý bol zriadený touto dohodou, a musia byť zapojení do všetkých etáp 
uplatňovania dohody. V tejto veci spravodajca požadoval oficiálny záväzok francúzskej vlády 
nestranne prerozdeliť celú sumu poplatkov na Mayotte, aby rybári z Mayotte mohli v plnej 
miere ťažiť z dohody. 

Francúzska vláda je tiež oprávnená využívať Európsky námorný a rybársky fond s cieľom 
vytvoriť primeraný administratívny rámec, zaviesť kontrolné činnosti a vytvoriť materiálne 
infraštruktúry, ako aj primerané kapacity na uspokojenie požiadaviek spoločnej rybárskej 
politiky. Mayotte musí mať predovšetkým možnosť vybudovať prístav pre vyloďovanie s 
cieľom rozvíjať rybolovné a spracovateľské odvetvie na ostrove.

Preto si spravodajca tiež želá, aby sa podrobná správa o platbách vykonaných plavidlami, 
ktoré majú povolenie loviť, a o použití platieb podľa článku 2 ods. 3 rozhodnutia Rady z 10. 
marca 20141 a článku 19 medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 20132 poskytla nielen 
Komisii, ale aj Európskemu parlamentu.

                                               
1  COM(2014)0139
2 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1 – 11


