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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Komisia na základe relevantných smerníc na rokovanie rokovala s vládou Libérie s cieľom 

uzavrieť medzi Európskou úniou a Libériou novú dohodu o partnerstve v odvetví 

udržateľného rybárstva a vykonávací protokol k danej dohode. V nadväznosti na tieto 

rokovania bola 5. júna 2015 parafovaná nová dohoda a protokol. 

Nová dohoda poskytne rámec, ktorý zohľadní priority zreformovanej spoločnej rybárskej 

politiky a jej vonkajšieho rozmeru, na účely strategického partnerstva medzi Európskou úniou 

a Libériou. Dohodou sa zriaďuje spoločný výbor, ktorý bude zodpovedný za dohľad nad 

plnením, výkladom a uplatňovaním tejto dohody. Spoločný výbor môže okrem toho 

schvaľovať určité zmeny protokolu. 

Vďaka novému protokolu sa stanoví rámec pre rybolovné činnosti európskej flotily 

v libérijskej rybolovnej oblasti a vlastníci európskych plavidiel budú môcť požiadať o licencie 

na rybolov, ktoré im umožnia loviť ryby v danej oblasti. Okrem toho sa vďaka novému 

protokolu prehĺbi spolupráca medzi EÚ a Libérijskou republikou v záujme podpory rozvoja 

politiky udržateľného rybárstva. V protokole je stanovené predovšetkým monitorovanie 

plavidiel systémom VMS a zasielanie údajov o úlovkoch elektronickou cestou. Sektorová 

podpora dostupná v rámci protokolu pomôže Libérijskej republike s jej vnútroštátnou 

stratégiou v oblasti rybolovu vrátane boja proti NNN rybolovu. 

Protokol sa vzťahuje na obdobie piatich rokov odo dňa predpokladaného začatia uplatňovania 

– teda odo dňa jeho podpísania, aby sa neodkladal začiatok rybolovných operácií. 

Ročné finančné protiplnenie bolo stanovené na: 

• 715 000 EUR počas prvého roka, 

• 650 000 EUR počas druhého, tretieho a štvrtého roka a 

• 585 000 EUR počas piateho roka, a to na základe: 

(a) referenčnej tonáže 6 500 ton, pričom suma za prístup predstavuje 357 500 EUR v prvom 

roku, 325 000 EUR v druhom, treťom a štvrtom roku a 292 500 EUR v piatom roku; a 

(b) podpory na rozvoj sektorovej rybárskej politiky Libérijskej republiky vo výške 357 500 

EUR v prvom roku, 325 000 EUR v druhom, treťom a štvrtom roku a 292 500 EUR v piatom 

roku. Táto podpora je v súlade s cieľmi vnútroštátnej rybárskej politiky, a najmä s potrebami 

Libérijskej republiky v oblasti podpory vedeckého výskumu, maloobjemového tradičného 

rybolovu, ako aj monitorovania a kontroly rybolovu a dohľadu nad ním a bojom proti 

nezákonnému rybolovu. 

****** 

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil 

Parlamentu udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o partnerstve 

v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Libérijskou republikou a jej 

vykonávacieho protokolu. 
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