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ПРИЛОЖЕНИЕ 

към Препоръка за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

за разрешаване на започването на преговори от името на Европейския съюз за 

сключването на споразумение между Европейския съюз и Република Сейшели 

относно достъпа на риболовни кораби, плаващи под знамето на Сейшелските 

острови, до водите на Майот 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Указания за водене на преговори  

– Целта на преговорите е да се сключи споразумение между Европейския съюз и 

Република Сейшели относно достъпа на риболовни кораби, плаващи под 

знамето на Република Сейшели, до водите и морските биологични ресурси на 

Европейския съюз, и по-специално до водите и морските биологични ресурси в 

изключителната икономическа зона край бреговете на Майот.  

– Поради това в споразумението относно достъпа на сейшелски кораби до водите 

на Майот под юрисдикцията на ЕС следва да се определят общата рамка, 

общите принципи и целите, на които се основава този достъп. То следва да 

съдържа клауза, с която се отменя действащото в момента споразумение за 

достъп между Европейския съюз и Република Сейшели
1
. 

– За да може с новото споразумение да се осигури и укрепи отговорното и 

устойчивото рибарство, при преговорите Комисията следва да се ръководи от 

следните цели: 

 да се осигури достъп за кораби, плаващи под знамето на Сейшелските 

острови, до водите и морските биологични ресурси на Европейския съюз, 

и по-специално до водите и морските биологични ресурси в 

изключителната икономическа зона край бреговете на Майот, както и 

необходимите разрешения за риболов за кораби, плаващи под знамето на 

Сейшелските острови, за извършване на риболовни дейности в 

посочената изключителна икономическа зона; 

 да бъдат взети под внимание най-добрите налични научни становища и 

съответните планове за управление, приети от регионалните организации 

за управление на рибарството, за да се гарантира екологичната 

устойчивост на риболовните дейности и да се насърчи управлението на 

океаните на международно равнище. Риболовните дейности следва да 

бъдат насочени изключително към наличните ресурси, като се вземе 

предвид риболовният капацитет на местния флот и същевременно се 

отдели специално внимание на далекомигриращия характер на 

съответните запаси; 

 да се осигури достъп до морските биологични ресурси за кораби, плаващи 

под знамето на Сейшелските острови, въз основа на критерии, сходни на 

критериите, които се прилагат по отношение на корабите на ЕС в зоната 

на компетентност на Комисията по рибата тон в Индийския океан (IOTC), 

както и въз основа на наблюдаваните тенденции през последните няколко 

години; 

 в споразумението да се включат такси за издаване на разрешения, които 

трябва да се плащат само от корабособствениците. Не следва да се 

предвижда финансово участие от правителството на Сейшелските 

острови; 

 да се гарантира, че протоколът ще помогне за насърчаването на растежа и 

достойните условия на труд в морския сектор, като се вземат предвид 

съответните конвенции на Международната организация на труда; 
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 да бъде включена клауза относно последиците в случай на нарушаване на 

правата на човека и демократичните принципи. 

– В споразумението следва да бъдат определени по-специално: 

 обхванатата от споразумението зона за риболов, чиито граници следва да 

бъдат посочени в приложението към споразумението; 

 възможностите за риболов (посочени по категории), които ще бъдат 

предоставени на риболовните кораби, плаващи под знамето на 

Сейшелските острови; и 

 таксите, които риболовните кораби, плаващи под знамето на 

Сейшелските острови, трябва да заплащат, за да получат разрешение за 

достъп до водите и морските биологични ресурси на Съюза в 

изключителната икономическа зона край бреговете на Майот, както и 

условията за такива плащания. 

–  


