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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko 
unijo in Republiko Sejšeli o dostopu za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Sejšelov, 
do voda in morskih bioloških virov Mayotta, ki so v pristojnosti Evropske unije
(07911/2014 – C8-0008/2014 – 2014/0079(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (07911/2014),

– ob upoštevanju osnutka Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli o dostopu 
za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Sejšelov, do voda in morskih bioloških virov 
Mayotta, ki so v pristojnosti Evropske unije (07953/2014),

– ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43 in členom 
218(6)(2)(a)ter členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0008/2014),

– ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) 
Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo (A8-0000/2014),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic in Republike Sejšeli.
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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Partnerski sporazum o trajnostnem ribolovu ureja odnose med Evropsko unijo in Republiko 
Sejšeli na področju ribištva. Partnerski sporazum o trajnostnem ribolovu tuna med Evropsko 
unijo in Sejšeli je začel veljati 10. maja 2003 in je bil od takrat dvakrat podaljšan. To je 
najpomembnejši sporazum, ki ga je Unija sklenila na območju Indijskega oceana, Sejšeli pa 
so tako postali prvi partner na tem območju.

Ta sporazum je sporazum o dostopu, parafiran med Republiko Sejšeli in Evropsko unijo 3. 
aprila 2014. Zadeva dostop ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo Sejšelov, do voda in 
bioloških virov Mayotta.

Ozemlje Mayotta je 1. januarja 2014 postalo ena od najbolj oddaljenih regij Unije. Zaradi tega 
je njegova izključna ekonomska cona sestavni del voda Unije. Ker je ohranjanje virov ena od 
izključnih pristojnosti Evropske unije (čl. 3 PDEU), mora Unija upravljati ribolovne vire ter 
se pogajati in voditi dvostranske sporazume, ki zadevajo Mayotte.

Zaradi geografske bližine Mayotta in Sejšelov je pred spremembo statusa Mayotta odnose 
med evropskimi ribiškimi ladjami in ribiškimi ladjami Sejšelov in Mayotta urejal zasebni 
sporazum. Ta zasebni sporazum je približno 30 ladjam, od katerih je bilo 8 sejšelskih, 
dovoljeval ribolov selivskih vrst v vodah Mayotta, hkrati pa omogočal razvoj njegovega 
ribiškega sektorja, ker so francoski ladjarji Mayottu plačevali neposredne pristojbine. 

Sporazum med Republiko Sejšeli in Evropsko unijo (za Mayotte) je bil sklenjen, da bi 
omejeno število ladij, ki plujejo pod sejšelsko zastavo in ki tradicionalno lovijo v vodah 
Mayotta, ob upoštevanju pravil skupne ribiške politike še nadalje lahko lovilo v izključni 
ekonomski coni Mayotta.

Ta sporazum je strateškega pomena glede na selivsko naravo tuna. Prav tako izpolnjuje 
prošnjo Republike Sejšeli za vzpostavitev vzajemnosti v okviru partnerskega sporazuma o 
trajnostnem ribolovu, kar pomeni sklenitev sporazuma, ki bi sejšelskim ladjarjem omogočal 
ribolov v evropskih vodah. S tem sporazumom se bodo ohranili privilegirani odnosi Evropske 
unije z Republiko Sejšeli.

Ta sporazum mora sprejeti Svet z odobritvijo Evropskega parlamenta v skladu z 
zakonodajnim postopkom odobritve iz člena 289(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije. 

Vsebina sporazuma 

Sporazum o dostopu, prvi te vrste, je izjemen, saj ladjam, ki plujejo pod zastavo tretje države, 
dovoljuje ribolov v evropskih vodah. Predvideva dostop do cone med 24 in 100 miljami za 8 
plovil za ribolov tunov z zaporno plavarico ter 2 oskrbovalni plovili, ki plujejo pod zastavo 
Sejšelov, za obdobje šestih let z možnostjo podaljšanja. Cona od 0 do 24 milj je še nadalje 
namenjena lokalnemu ribolovu ribičem Mayotta.

Ladjarji plačajo neposredno Evropski uniji pristojbine za pridobitev dovoljenja za ribolov. Te 
pristojbine zbira Francija v imenu Evropske unije in jih razdeli Mayottu kot učinkovito pomoč 
otoku za pristaniško infrastrukturo, infrastrukturo za iztovarjanje, nadzor in trženje 
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proizvodov. 

Tehnični podatki:

 Enako kot predhodni tudi ta sporazum plovilom, ki plujejo pod sejšelsko zastavo, 
dovoljuje ribolov zelo selivskih vrst v skladu s pravili Komisije za tune v Indijskem 
oceanu (CTOI - Commission des thonidés de l'Océan Indien).

 Zagotavlja spoštovanje resolucij CTOI o dobrem upravljanju in ohranjanju virov, 
zlasti z upravljanjem ribolovnega napora.  Sporazum upošteva pravila skupne ribiške 
politike Evropske unije in tako omogoča več preglednosti kot predhodni zasebni 
sporazum.

 Sejšelska plovila, ki lovijo v okviru tega sporazuma, morajo svoj ulov iztovoriti v 
sejšelskem pristanišču Victoria, da se tako razvija sejšelska ribiška in predelovalna 
industrija. Predhodni sporazum ni določal pristanišča za iztovor.

 Donosnost sporazuma temelji na pristojbinah ladjarjev, ki so izračunane glede na 
tonažo ulova. Pristojbine so višje v primerjavi s predhodnim zasebnim sporazumom,  
ko so znašale 100 eurov na tono ulova. Sedaj znašajo prvo leto 110 eurov na tono 
ulova, 115 eurov drugo in tretje leto, 120 eurov četrto in peto leto ter 125 eurov šesto 
leto.

 Sporazum vsebuje tri pomembne klavzule:

– klavzulo o odpovedi v primeru resnih posledic, če ena od podpisnic ne bi 
spoštovala podpisanih zavez,

– klavzulo o začasni prekinitvi sporazuma v primeru očitnega kršenja 
človekovih pravic, načel demokracije, pravne države in dobrega upravljanja 
javnih zadev, kot določa člen 9 sporazuma in Cotonouja, ter v primeru 
nespoštovanja temeljnih delavskih pravic, kot jih določa Mednarodna 
organizacija dela,

– klavzulo o vmesnem pregledu, ki omogoča oceno učinkovitosti sporazuma 
tri leta po začetku njegove veljavnosti.

 Ustanovljena je bila mešana komisija, ki bo nadzorovala izvajanje sporazuma. 
Partnerice se prosto dogovorijo o tem, katera bo sodelovala na sestankih o tej temi. 

 Ker gre za vode, ki spadajo pod jurisdikcijo Evropske unije, ni finančnih posledic 
oziroma stroškov za proračun Unije.

Stališče poročevalca

Poročevalčevo mnenje o tem sporazumu je pozitivno, ker je koristen za obe strani, ugoden za 
razvoj gospodarstva na Mayottu in Sejšelih ter spoštuje pravila skupne ribiške politike in 
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CTOI na področju ohranjanja virov. 

A ker postopek odobritve Evropskemu parlamentu  ne omogoča spreminjanje vsebine 
sporazuma, poročevalec vztraja pri nekaterih pomembnih točkah:

Ciljne vrste lokalnega ribolova in sejšelskih plovil so različne in ko gre za skladnost s členom 
5(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 poročevalec obžaluje, da sporazum za lokalni ribolov 
Mayotta ne predvideva širše cone, ki sega dlje od 24 morskih milj.

Poročevalec prav tako poudarja, da morajo ribiči Mayotta sodelovati na sejah mešane 
komisije, ustanovljene v skladu s sporazumom, ter vključeni v vse faze izvajanja sporazuma. 
V zvezi s tem je poročevalec zahteval uradno zavezo francoske vlade, da bo Mayottu 
nepristransko ponovno razdelila znesek od pristojbin, da bodo imeli lokalni ribiči od tega 
polno korist. 

Prav tako mora francoska vlada uporabiti sredstva iz Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo za vzpostavitev ustreznega upravnega okvira, nadzornih dejavnosti, fizične 
infrastrukture ter ustreznih zmogljivosti za izpolnitev potreb skupne ribiške politike. Mayotte 
mora hitro dobiti pristanišče za iztovarjanje, da se na otoku razvijeta ribiški in predelovalni 
sektor.

Zato poročevalec želi, da se v skladu s členom 2(3) Sklepa Sveta z dne 10. marca 20141 in 
člena 19 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 20132 podrobno poročilo o 
opravljenih plačilih plovil z dovoljenjem za ribolov in njihovi uporabi posreduje ne le 
Komisiji, ampak tudi Evropskemu parlamentu.

                                               
1 COM(2014)0139
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