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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet 
mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna om tillträde för fiskefartyg 
som för seychellisk flagg till de vatten och marina biologiska resurser utanför Mayottes 
kust som faller under Europeiska unionens jurisdiktion
(07911/2014 – C8-0008/2014 – 2014/0079(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (07911/2014),

– med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och 
Republiken Seychellerna om tillträde för fiskefartyg som för seychellisk flagg till de 
vatten och marina biologiska resurser utanför Mayottes kust som faller under 
Europeiska unionens jurisdiktion (07953/2014),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket a och 218.7 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (C8-0008/2014),

– med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och artikel 99.2 samt 
artikel 108.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet (A8-0000/2014).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i 
Republiken Seychellerna.
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KORTFATTAD MOTIVERING

Ett partnerskapsavtal för hållbart fiske reglerar fiskeförbindelserna mellan EU och Republiken 
Seychellerna. Partnerskapsavtalet för hållbart fiske av tonfisk mellan EU och Seychellerna 
trädde i kraft den 10 maj 2003 och har förnyats två gånger sedan dess. Det är EU:s viktigaste 
avtal i Indiska oceanen och gör Seychellerna till EU:s främsta partner i området.

Föreliggande avtal är ett ”avtal om tillträde”, som paraferades den 3 april 2014, mellan 
Republiken Seychellerna och Europeiska unionen. Det reglerar tillträdet till vatten och marina 
biologiska resurser utanför Mayotte för fiskefartyg som för seychellisk flagg.

Den 1 januari 2014 ändrades Mayottes status till ett ”yttersta randområde” i förhållande till 
EU. Därmed är Mayottes exklusiva ekonomiska zon nu en del av EU:s vatten. Eftersom 
bevarandet av resurser är en exklusiv befogenhet för EU (artikel 3 i EUF-fördraget) är det 
EU:s uppgift att förvalta fiskeresurserna och förhandla fram och förvalta de bilaterala avtal 
som rör Mayotte.

Mayotte och Seychellerna ligger geografiskt nära varandra, vilket var en anledning till att det 
tidigare  –  innan Mayottes status ändrades – fanns ett privat avtal som reglerade de 
europeiska och seychelliska fiskefartygens förbindelser med Mayotte. Enligt det privata 
avtalet hade sammanlagt ett trettiotal fartyg, varav åtta seychelliska, tillåtelse att bedriva fiske 
efter långvandrande arter i Mayottes vatten, samtidigt som Mayottes fiskerisektor kunde 
utvecklas tack vare avgifter som betalades direkt av fartygsägarna till de franska 
myndigheterna på Mayotte. 

Föreliggande avtal mellan Republiken Seychellerna och Europeiska union (för Mayottes 
räkning) har förhandlats fram för att ge ett begränsat antal seychelliska fartyg – som 
traditionellt bedriver fiske i Mayottes vatten – rätt att fortsätta sin fiskeverksamhet i Mayottes 
exklusiva ekonomiska zon, i enlighet med bestämmelserna i den gemensamma 
fiskeripolitiken.

Detta avtal är av strategisk betydelse för Seychellernas flotta eftersom tonfisk är en 
långvandrande art. Det är också resultatet av en begäran från Seychellernas sida om att 
säkerställa ömsesidighet i partnerskapsavtalet för hållbart fiske, alltså ett avtal som ger 
seychelliska fartygsägare rätt att bedriva fiske i europeiska vatten. Genom avtalet kan de 
särskilda förbindelser som råder mellan EU och Seychellerna upprätthållas.

Föreliggande avtal måste antas av rådet med Europaparlamentets godkännande i enlighet med 
det särskilda lagstiftningsförfarandet i artikel 289.2 i EUF-fördraget. 

Avtalets innehåll 

Det här avtalet ”om tillträde” är det första i sitt slag och är unikt på så sätt att det ger fartyg 
från ett tredjeland rätt att bedriva fiske i europeiska vatten. Enligt avtalet ges åtta seychelliska 
notfartyg för tonfiskfiske och två seychelliska stödfartyg tillträde till området mellan 24 och 
100 sjömil från kusten under en sexårsperiod som kan förlängas. Det område som ligger inom 
24 sjömil är reserverat för lokalt fiske av fartyg från Mayotte.
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Fartygsägarna ska betala avgifter direkt till EU för att erhålla fisketillstånd, som ska förvaras 
ombord. Avgifterna ska tas upp av Frankrike för EU:s räkning och ska fördelas till Mayotte så 
att man på ett ändamålsenligt sätt kan uppfylla den lokala sektorns behov i form av 
hamninfrastrukturer, landningsmöjligheter, kontroller och utsläppande av produkter på 
marknaden. 

Teknisk information.

 I likhet med det föregående privata avtalet ger det här nya avtalet fartyg som för 
seychellisk flagg rätt att bedriva fiske efter långvandrande arter i enlighet med 
bestämmelserna från Indiska oceanens tonfiskkommission (IOTC).

 Avtalet följer bestämmelserna i IOTC:s resolutioner om god förvaltning och 
bevarande av resurser, t.ex. genom förvaltning av fiskeansträngningen. Avtalet följer 
också bestämmelserna i EU:s gemensamma fiskeripolitik och ökar därmed insynen 
jämfört med det tidigare privata avtalet.

 Seychelliska fartyg som bedriver fiske i enlighet med det här avtalet ska landa sina 
fångster i den seychelliska hamnstaden Victoria, så att den inhemska fiskeri- och 
beredningsindustrin kan utvecklas. Föregående avtal innehöll inga bestämmelser om 
var fångsterna skulle landas.

 Den avtalsenliga motprestationen bygger på avgifter från fartygsägarna. Avgifterna 
beräknas per ton fångad fisk, och de är högre än i det tidigare privata avtalet, där de 
uppgick till 100 euro per ton. Nu uppgår de till 110 euro per ton det första året, 115 det 
andra och tredje året, 120 det fjärde och femte året och 125 det sjätte året.

 Avtalet innehåller tre viktiga klausuler:

– En klausul om uppsägning vid fall av allvarliga omständigheter beträffande 
någon av parternas bristande efterlevnad av ingångna åtaganden.

– En klausul om tillfälligt avbrytande av avtalet vid fall av klar överträdelse 
av de mänskliga rättigheterna, de demokratiska principerna, 
rättsstatsprincipen och principen om sund offentlig förvaltning i enlighet 
med artikel 9 i Cotonouavtalet eller om Internationella arbetsorganisationens 
bestämmelser om grundläggande rättigheter i arbetslivet inte följs.

– En klausul om översyn efter halva tiden för att utvärdera avtalets 
effektivitet tre år efter dess ikraftträdande.

 En gemensam kommitté inrättas för att övervaka tillämpningen av avtalet. Parterna 
väljer själva vem som ska delta i kommitténs möten. 

 Eftersom detta gäller vatten som faller inom EU:s jurisdiktion finns det inga 
ekonomiska konsekvenser i form av utgifter för EU:s budget.
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Föredragandens åsikt

Föredraganden anser att avtalet bör godkännas eftersom det gynnar båda parter, främjar den 
ekonomiska utvecklingen på Mayotte och Seychellerna och följer den gemensamma 
fiskeripolitikens och IOTC:s bestämmelser för bevarande av resurser. 

Eftersom godkännandeförfarandet inte medger att Europaparlamentet gör några ändringar av 
avtalets innehåll tar föredraganden tillfället i akt att peka på några viktiga punkter:

Det lokala och det seychelliska fisket har visserligen olika målarter, och avtalet följer 
onekligen bestämmelserna i artikel 5.3 i förordning (EU) nr 1380/2013, men föredraganden 
beklagar ändå att den zon som reserveras för Mayottes lokala fiske inte går längre än 
24 sjömil från kusten.

Föredraganden understryker att Mayottes yrkesfiskare bör associeras till mötena i den 
gemensamma kommitté som inrättas genom det här avtalet, och de bör involveras i alla faser 
av avtalets genomförande. I samma anda har föredraganden begärt att den franska regeringen 
formellt ska förbinda sig att opartiskt fördela alla de inbetalda avgifterna till Mayotte på ett 
sådant sätt att de inhemska yrkesfiskarna kan dra full nytta av dem. 

Det är också den franska regeringens uppgift att använda Europeiska havs- och fiskerifonden 
för att inrätta en lämplig administrativ ram, kontrollverksamhet och fysisk infrastruktur samt 
bygga upp den kapacitet som krävs för att man ska kunna uppfylla kraven i den gemensamma 
fiskeripolitiken. Det är särskilt viktigt att Mayotte snarast kan förses med en hamn för 
landning av fångster, så att öns fiskeri- och beredningsindustri kan utvecklas.

Det är därför som föredraganden, med hänvisning till artikel 2.3 i rådets beslut av den 
10 mars 20141 och artikel 19 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 20132, 
dessutom anser att den detaljerade rapporten om de betalningar som gjorts av fartyg som har 
tillstånd att fiska och om användningen av dessa betalningar bör skickas inte bara till 
kommissionen utan även till Europaparlamentet.

                                               
1  COM(2014)0139
2 EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


