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Umowa w sprawie połowów między UE a 
Gambią 

Podczas grudniowego posiedzenia plenarnego Parlament ma głosować nad udzieleniem zgody na zawarcie z 
Republiką Gambii nowej umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów i protokołu 
wykonawczego do tej umowy. W umowie określono zaktualizowane ramy dwustronnej współpracy w dziedzinie 
rybołówstwa, a w protokole przyznano statkom unijnym uprawnienia do połowów w wodach Gambii. Jego 
celem jest też propagowanie zrównoważonej polityki rybołówstwa i odpowiedzialnej eksploatacji zasobów 
rybnych w regionie. 

Kontekst 
UE zawarła z Gambią pierwszą umowę w sprawie 
połowów w 1987 r. wraz z protokołem odnawianym w 
latach 1990 i 1993. Po wygaśnięciu ostatniego 
protokołu w 1996 r. umowa pozostała w mocy, ale była 
nieaktywna. Jednak unijne statki rybackie, głównie z 
Hiszpanii, Włoch, Grecji i Portugalii, mogły 
kontynuować połowy ryb dennych, krewetek i 
głowonogów w wodach Gambii na mocy upoważnień 
bezpośrednich. Od 2014 r. klauzula wyłączności nie 
pozwala na takie ustalenia, jeżeli zawarto umowę o 
partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, ale 
pozostaje nieaktywna (art. 31 ust. 5 rozporządzenia nr 
1380/2013). 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Po pozytywnym badaniu oceniającym ex ante 
i zatwierdzeniu przez Radę Komisja wynegocjowała 
nową umowę i protokół. Zostały one parafowane 
19 października 2018 r. i są tymczasowo stosowane od czasu ich podpisania 31 lipca 2019 r. Umowa, 
stanowiąca część sieci umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów w Afryce Zachodniej, 
jest umową o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów tuńczyka z ograniczonym elementem 
połowów ryb dennych. Ma obowiązywać przez okres sześciu lat, z możliwością automatycznego 
przedłużenia. Zgodnie z załączonym do umowy sześcioletnim protokołem uprawnienia do połowów 
przydzielono 28 sejnerom oraz 10 kliperom z Hiszpanii i Francji na połowy gatunków daleko migrujących, 
stanowiące równoważność pojemności referencyjnej 3 300 ton rocznie. Ponadto maksymalnie trzy 
hiszpańskie i greckie trawlery do połowów gatunków dennych mają prawo do połowów morszczuka 
senegalskiego o łącznej wielkości 750 ton rocznie. W zamian UE płaci roczny wkład finansowy w wysokości 
550 000 EUR rocznie. Połowa tej kwoty, czyli 275 000 EUR rocznie, pokrywa koszty praw dostępu statków 
UE do wód partnera. Druga połowa stanowi wsparcie sektorowe dla gambijskiej polityki rybołówstwa, w 
szczególności dla przepisów dotyczących zarządzania kwestiami sanitarnymi i jakością z myślą o rozwoju 
zdolności eksportowych, kontroli rybołówstwa oraz walce z nielegalnymi, nieraportowanymi i 
nieuregulowanymi połowami (połowami NNN), wzmocnieniu potencjału naukowego oraz ustanowieniu 
chronionych obszarów morskich. Poza wkładem wnoszonym przez UE właściciele statków płacą w 
przybliżeniu 315 000 EUR rocznie w formie opłat z tytułu upoważnień do połowów. 

Obszar wód Gambii i sąsiednie wyłączne strefy 
ekonomiczne 

 
Źródło danych: Granice morskie w bazie danych 
geograficznych (ostatnio konsultowana 14.11.2019 r.); 
Natural Earth. 
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Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
12 listopada 2019 r. Komisja Rybołówstwa (PECH) zaleciła, aby Parlament wyraził zgodę na przyjęcie decyzji 
Rady w sprawie zawarcia umowy i protokołu; Komisja Budżetowa (BUDG) wydała pozytywną opinię w tej 
sprawie. Zalecenie to zostanie rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu plenarnym. 
 

Zgoda: 2019/0076(NLE); Komisja przedmiotowo właściwa: PECH; 
Sprawozdawczyni: Carmen Avram (S&D, Rumunia).  
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