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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi 
Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, 
ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody 
o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou 
islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2019
(12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12928/2019),

– so zreteľom na Dohodu vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a 
Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa 
stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci 
v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou 
republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2019 (12927/2019),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 
ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (C9-0175/2019),

– so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre rozpočet,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo (A9-0088/2020),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov a Mauritánskej islamskej republiky.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pozadie: 

Dohoda o spolupráci v sektore rybolovu s Mauritániou poskytuje flotile EÚ významné 
rybolovné možnosti zamerané na druhy žijúce pri morskom dne a na pelagické druhy, ako aj 
na tuniaky a druhy migrujúce na veľké vzdialenosti. EÚ zaviedla sieť bilaterálnych dohôd 
o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva (SFPA) v Atlantickom oceáne oproti pobrežiu 
západnej Afriky, a to konkrétne s Marokom, Senegalom, Gambiou, Guineou-Bissau, Libériou a 
Pobrežím Slonoviny. 

Komisia v rokoch 2018 – 2019 vykonala hodnotenie ex post súčasného protokolu k dohode 
o spolupráci s Mauritániou v sektore rybolovu, ako aj hodnotenie ex ante prípadného obnovenia 
platnosti protokolu, z ktorého vyplynulo, že v odvetví rybolovu v EÚ existuje veľký záujem 
o rybolov vo vodách Mauritánie a že obnovenie platnosti protokolu by prispelo k posilneniu 
monitorovania, kontroly a dohľadu, ako aj k lepšiemu riadeniu rybárstva v tomto regióne. Pre EÚ 
je dôležité zachovať si nástroj, ktorý jej umožní intenzívnu odvetvovú spoluprácu s významným 
aktérom v rámci správy oceánov na subregionálnej úrovni vzhľadom na rozlohu rybolovnej 
oblasti patriacej pod jeho právomoc. 

Rada prijala 8. júla 2019 mandát, ktorým poverila Európsku komisiu začatím rokovaní 
o obnovení platnosti Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi EÚ a Mauritánskou 
islamskou republikou a o predĺžení platnosti protokolu vykonávajúceho uvedenú dohodu, 
ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody a ktorého 
platnosť uplynula 15. novembra 2019.

V tomto mandáte sa uvádza, že ak rokovania o novej dohode o spolupráci v odvetví 
udržateľného rybárstva a protokole medzi Úniou a Mauritániou budú trvať dlhšie, ako sa 
predpokladá, a aby sa zamedzilo dlhšiemu prerušeniu rybolovných činností, Komisia by mala 
mať možnosť dohodnúť sa s Mauritániou na predĺžení platnosti súčasného protokolu, pričom 
sa bude naďalej snažiť dohodnúť sa na znení novej dohody o spolupráci v odvetví 
udržateľného rybárstva a nového protokolu v súlade s cieľmi uvedenými v mandáte.

Pre zložitú povahu rokovaní sa obe strany skutočne dohodli na predĺžení platnosti súčasného 
protokolu na obdobie najviac jedného roka. Toto predĺženie špecifikovali dohodou vo forme 
výmeny listov, ktorú parafovali 4. septembra 2019 v Bruseli. Týmto predĺžením sa zabránilo 
prerušeniu rybolovných činností plavidiel EÚ po uplynutí platnosti protokolu v novembri 
2019. Platí na obdobie najviac jedného roka. Teraz musí Európsky parlament prijať 
rozhodnutie o schválení tohto predĺženia.

V protokole sa povoľujú rybolovné možnosti v týchto kategóriách:

* rybárske plavidlá na lov kôrovcov s výnimkou langusty a krabov: 5 000 ton 
a 25 plavidiel;

* plavidlá (bez mraziarenského zariadenia) na lov merlúzy senegalskej vlečnými 
sieťami a lovnými šnúrami na lov pri dne: 6000 ton a 6 plavidiel;
- Plavidlá (mraziarenské) na lov merlúzy senegalskej merlúza senegalská: 3 500 ton, 

kalmáre: 1 450 ton, sépie: 600 ton);
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* rybárske plavidlá na lov druhov žijúcich pri morskom dne okrem merlúzy senegalskej 
iným výstrojom ako vlečnou sieťou: 3 000 ton a 6 plavidiel;

* plavidlá na lov tuniakov vakovou sieťou: 12 500 ton (referenčná tonáž) a 25 plavidiel;
* plavidlá na lov tuniakov udicami a lovnými šnúrami: 7 500 ton (referenčná tonáž) a 15 

plavidiel;
* mraziarenské plavidlá na lov pelagických druhov: 225 000 ton (tonáž možno prekročiť 

maximálne o 10 %) a 19 plavidiel;
* plavidlá bez mraziarenského zariadenia na lov pelagických druhov: 15 000 ton 
(v prípade využitia sa tento objem odpočíta od objemu stanovenému pre kategóriu 6) a 2 
plavidlá.

Finančné protiplnenie

Výška ročného finančného príspevku je stanovená na 61 625 000 EUR na obdobie najviac 
jedného roka na účely predĺženia platnosti, a to na základe:

a) ročnej sumy za prístup k rybolovným zdrojom pre kategórie uvedené v protokole 
stanovenej na 57 500 000 EUR;
b) podpory na rozvoj odvetvovej rybárskej politiky Mauritánie stanovenej na 4 125 000 EUR 
s cieľom pomôcť pri plnení cieľov jej vnútroštátnej politiky v oblasti udržateľného riadenia 
vnútrozemských a morských rybolovných zdrojov.

Pozícia spravodajkyne

Dohoda o rybolove s Mauritániou je najdôležitejšia z aktuálnych rybárskych dohôd EÚ s tretími 
krajinami. Prvá dohoda bola podpísaná pred viac ako 30 rokmi a v súčasnosti umožňuje loviť 
najviac 58 plavidlám zo Španielska, Talianska, Portugalska, Holandska, Litvy, Lotyšska, Poľska, 
Nemecka, Spojeného kráľovstva, Írska a Francúzska.

Spravodajkyňa uznáva, že predĺženie súčasného protokolu by bolo žiaduce, keďže zložitosť 
rokovaní s Mauritániou bola a pravdepodobne aj naďalej bude prekážkou obnovenia tejto dohody. 
Napriek tomu, že uznáva, že by to bol vhodný postup, vystríha obe strany, že rozšírenie protokolu 
by sa nemalo používať ako tzv. divoká karta, vďaka ktorej budú môcť rokovania trvať dlhšie, než 
je potrebné. 

Víta pokrok dosiahnutý pri začleňovaní doložky o transparentnosti do súčasného protokolu, čo 
zaväzuje Mauritániu k tomu, aby zverejnila akúkoľvek dohodu umožňujúcu zahraničným plavidlám 
prístup do ich teritoriálnych vôd. Spravodajkyňa sa domnieva, že tento model by sa mal dodržiavať 
vo všetkých dohodách, ktoré Európska únia uzatvára s tretími krajinami, a vyzýva Európsku 
komisiu, aby ďalej posilňovala transparentnosť vo všetkých dvojstranných rokovaniach EÚ o 
rybolove.

Žiada preto Komisiu, aby pomohla Mauritánii zlepšiť správu a dohľad nad využívaním súkromných 
dohôd, ktoré spravuje, najmä tých, ktoré môžu: zahŕňať zneužívanie v súvislosti s možným 
nadmerným využívaním zdrojov, porušovať práva mauritánskych pracovníkov alebo tolerovať 
nezákonný, neregulovaný a neohlásený rybolov, ako oznámili mimovládne organizácie pôsobiace 
v týchto rybolovných oblastiach. Schopnosť krajiny rokovať o takýchto dohodách sa musí rozvíjať 
s cieľom zabezpečiť, aby sa rovnaké podmienky vzťahovali aj na plavidlá EÚ a aby bolo využívanie 
všetkých zdrojov skutočne udržateľné. Mauritánska flotila maloobjemového rybolovu musí mať 
naďalej prednostný prístup k svojim zdrojom v súlade s cieľom zaistiť potravinovú bezpečnosť v 
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tejto oblasti. Súčasný protokol poskytuje väčšiu odvetvovú pomoc ako jej predchodca, čím sa 
zvyšuje európska podpora pre novú odvetvovú stratégiu pre trvalo udržateľný rozvoj rybolovu v 
Mauritánii. 

Spravodajkyňa nalieha na Komisiu, aby zvýšila pomoc pre miestny rybolov v Mauritánii ako dôkaz, 
že je odhodlaná pomôcť rozvoju rybárskych flotíl krajín, s ktorými má uzatvorené dohody, a chce 
vyvážať svoj model environmentálnej, hospodárskej a sociálnej trvalej udržateľnosti, ktorú 
presadzuje vo svojej rybárskej politike.

Uznáva tiež úsilie, ktoré Mauritánia vynaložila na zlepšenie dopravy zavedením alternatívneho 
postupu vykládky v prípade opakovaného narušenia cestnej dopravy v predchádzajúcich 
mesiacoch. Vlastníci lodí z EÚ utrpeli veľké škody v dôsledku blokády cestnej dopravy spôsobenej 
konfliktom na mauritánskej hranici s Marokom. Spravodajkyňa nalieha na Komisiu, aby 
zabezpečila, že sa v protokole, o ktorom sa rokuje, ustanoví možnosť vykládky v prístavoch mimo 
Mauritánie, aby sa skoncovalo s takýmito nešťastnými situáciami.

Spravodajkyňa vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby sa zachovali zlepšenia obsiahnuté v 
súčasnom protokole, ako napríklad odstránenie obmedzení uvalených na flotilu Spoločenstva, čo 
viedlo k nedostatočnému využívaniu rybolovných možností po vylúčení tradičných rybárskych 
plavidiel na lov hlavonožcov z európskej flotily. Je potrebné zdôrazniť ustanovenia, ktorými sa 
stanovujú a upravujú rybolovné zóny pre flotily na lov kôrovcov a pre plavidlá s vlečnými sieťami 
na malé pelagické druhy, ktoré sú nevyhnutné na zlepšenie spolužitia s mauritánskymi flotilami, a 
musíme zistiť, či možno rybolovné možnosti pre plavidlá s vlečnými sieťami na lov tresky čiernej 
a plavidlá s lovnými šnúrami na lov na dne zlepšiť spôsobom, ktorý je v súlade s najlepšími 
dostupnými vedeckými odporúčaniami. 

Je potrebné poznamenať, že ustanovenie o výpočte počtu mauritánskych námorníkov, ktorí sa majú 
nalodiť na európske plavidlá, zostalo bez zmeny. Spravodajkyňa žiada Komisiu, aby zachovala 
pomer 60 % a aby boli členovia posádky pôsobiaci v prevádzke strojových zariadení aj naďalej 
vylúčení z výpočtu, čím by sa vyriešili otázky spojené s nedostatkom vhodne kvalifikovaných 
mauritánskych námorníkov. 
 
Súčasťou súčasného protokolu je aj zlepšenie podmienok flotily, ktorá loví druhy migrujúce na 
veľké vzdialenosti, a ustanovujú sa v ňom podobné podmienky, aké sa vzťahujú na iné tretie 
krajiny, keďže monitorovacie a prístupové opatrenia boli harmonizované so stanovenými 
opatreniami pre ostatné dohody o love tuniaka. Spravodajkyňa vyzýva Komisiu, aby toto zlepšenie 
zachovala aj v novom protokole.
 
Takisto chce zdôrazniť význam pravidla, podľa ktorého musia európske plavidlá darovať 2 % 
svojich úlovkov pelagických druhov ľuďom v núdzi. Tieto dary by sa mali zachovať aj v budúcom 
protokole s Mauritániou.

Spravodajkyňa zdôrazňuje, že ustanovenia súčasného protokolu sa musia zlepšiť, najmä v článku 
1, ktoré sú zamerané na posilnenie vzájomnej dôvery a nediskriminácie európskej flotily oproti 
iným zahraničným flotilám, čo by sa malo prinútiť tieto flotily, aby uplatňovali rovnaké podmienky 
zachovávania druhov, aké sa vzťahujú na lode Spoločenstva. Mauritánia sa musí v záujme väčšej 
transparentnosti ďalej zaviazať, že bude uverejňovať všetky súkromné alebo verejné dohody 
s tretími krajinami a navyše udelí európskej flotile prednostný prístup k svojim prebytkom.

Pokiaľ ide o rybolovné oblasti, spravodajkyňa nalieha na Komisiu, aby spravovala malé 
pelagické druhy na regionálnej úrovni, ako odporúča pracovná skupina FAO pre malé pelagické 
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druhy v severozápadnej Afrike vzhľadom na to, že  sa Mauritánia delí o tieto populácie s 
Marokom, Gambiou a Senegalom. Je potrebné vytvoriť spoločné výskumné programy a Komisia 
by mala zabezpečiť, aby všetky vedecké výbory zasadali v rovnakom čase alebo v rozmedzí 
niekoľkých dní s cieľom pripraviť nový protokol a úsilie na jeho vykonávanie.

Spravodajkyňa nalieha na Komisiu, aby zabezpečila, že sa v novom protokole zachová rovnováha 
dosiahnutá v oblasti rybolovných možností vo finančnom príspevku. Pomer nákladov a prínosov 
dohody s Mauritániou, ktorej zmeny prispeli k zlepšeniu technických opatrení, musí tiež zostať 
nezmenený.

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/CECAF/CECAF-SSC8/2e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/CECAF/CECAF-SSC8/2e.pdf
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18.2.2020

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČET

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou 
úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa 
stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore 
rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého 
platnosť uplynie 15. novembra 2019
(12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Francisco Guerreiro

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Súčasná Dohoda o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritánskou 
islamskou republikou (ďalej len „dohoda o spolupráci“) bola prijatá 30. novembra 20061. 

Cieľom protokolu je poskytnúť plavidlám Európskej únie rybolovné možnosti v mauritánskych 
vodách v rámci dostupného prebytku a s prihliadnutím na dostupné vedecké hodnotenia, najmä 
hodnotenia Výboru pre rybolov v stredovýchodnom Atlantiku (CECAF), s ohľadom na 
vedecké odporúčania Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT). 
Ďalším cieľom je prehĺbiť spoluprácu medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou 
republikou a vytvoriť tak partnerský rámec na rozvoj udržateľnej rybárskej politiky 
a zodpovedného využívania rybolovných zdrojov v rybolovnej oblasti Mauritánskej islamskej 
republiky v záujme oboch strán.

Posledný protokol2, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa 
dohody o spolupráci, sa začal uplatňovať 16. novembra 2015 a jeho platnosť sa skončila 15. 
novembra 2019. Tento protokol bol dvakrát zmenený (rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/4513 a 
rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/13734).  

Až do ukončenia rokovaní o obnovení dohody o spolupráci a jej protokolu Komisia na základe 
poverenia Rady dojednala v mene Európskej únie s Mauritánskou islamskou republikou dohodu 
vo forme výmeny listov, ktorou sa predlžuje uplatňovanie protokolu k dohode o spolupráci o 
jeden rok. Dohoda vo forme výmeny listov bola podpísaná 13. novembra 2019.

1 Ú. v. EÚ L 343, 8.12.206, s. 1. 
2 Ú. v. EÚ L 315, 1.12.2015, s. 3.
3 Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2017, s. 34.
4 Ú. v. EÚ L 193, 25.7.2017, s. 4.
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Cieľom dohody vo forme výmeny listov je umožniť Európskej únii a Mauritánskej islamskej 
republike naďalej spolupracovať na účely podpory politiky udržateľného rybolovu, 
zodpovedného využívania rybolovných zdrojov v mauritánskych vodách a umožniť plavidlám 
Únie vykonávať rybolovné činnosti v daných vodách. 

Režim uplatňovaný počas posledného roka platnosti protokolu bude predĺžený za rovnakých 
podmienok maximálne o jeden rok. 

Výška ročného finančného príspevku je stanovená na 61 625 000 EUR na obdobie najviac 
jedného roka na účely predĺženia platnosti, a to na základe: 

a)  ročnej sumy za prístup k rybolovným zdrojom pre kategórie uvedené v protokole 
stanovenej na 57 500 000 EUR ročne na celé predĺžené obdobie platnosti protokolu5; 

b)  podpory na rozvoj sektorovej rybárskej politiky Mauritánskej islamskej republiky vo 
výške 4 125 000 EUR ročne. Táto podpora je v súlade s cieľmi vnútroštátnej politiky 
Mauritánie v oblasti udržateľného riadenia vnútrozemských a morských rybolovných 
zdrojov na celé obdobie platnosti protokolu.

Výmena listov na účely predĺženia okrem toho obsahuje klauzulu o pomernom znížení 
v prípade, že rokovania o predĺžení platnosti dohody o spolupráci a jej protokolu povedú k 
tomu, že tieto dokumenty budú podpísané a začnú sa uplatňovať pred uplynutím ročného 
obdobia predĺženia, na ktoré sa táto výmena listov vzťahuje.

******

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil schválenie 
návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou 
a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú 
rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi 
Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 
15. novembra 2019.

5 Rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/451 zo 14. marca 2017 sa v mene Európskej únie schválili určité 
zmeny protokolu, najmä zavedenie novej kategórie rybolovu pre mraziarenské plavidlá, ktoré cielene lovia 
merlúzu senegalskú, podmienky vykonávania rybolovu platné na túto novú kategóriu a zvýšenie finančného 
príspevku za prístup. Tieto zmeny boli zaznamenané v prílohe 5 k zápisnici zo zasadnutia spoločného výboru, 
ktoré sa konalo 15. a 16. novembra 2016. 
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