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Przedłużenie obowiązywania protokołu w 
sprawie połowów UE–Mauretania 

Umowa w sprawie połowów zawarta z Mauretanią i protokół wykonawczy do tej umowy – najbardziej znaczące 
w UE pod względem gospodarczym – są obecnie przedmiotem renegocjacji. Aby pozwolić UE na dalszą 
działalność połowową na wodach Mauretanii, po wygaśnięciu ostatniego protokołu Komisja zaproponowała 
przedłużenie go o maksymalnie jeden rok. Podczas majowej sesji plenarnej Parlament ma głosować nad 
wyrażeniem zgody na to przedłużenie. 

Kontekst 
Stosunki UE z Mauretanią w dziedzinie rybołówstwa zaczęły się ponad 30 lat temu szeregiem umów 
zawartych w latach 1987, 1996 i 2006. Obecnie obowiązuje ostatnia z nich, która przewiduje możliwość jej 
przedłużania za każdym razem o 6 lat. Jest to jedna z niewielu umów, która dotyczy połowów 
wielogatunkowych i obejmuje różne gatunki denne i pelagiczne, w tym tuńczyka. Unijne statki rybackie 
pływają po wodach Mauretanii na mocy protokołu wykonawczego do tej umowy, w którym określono 
uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową UE. Ostatni protokół, zawarty w 2015 r. i zmieniony 
decyzją Komisji z 2017 r., wygasł 15 listopada 2019 r. Po przeprowadzeniu badania oceniającego zalecono 
przedłużenie jego obowiązywania. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
W dniu 8 lipca 2019 r. Rada upoważniła Komisję do wynegocjowania 
nowej umowy z Mauretanią w dziedzinie połowów i protokołu do tej 
umowy. Aby nie dopuścić do przerwania unijnej działalności 
połowowej, obie strony zgodnie z mandatem Rady zgodziły się 
przedłużyć obowiązywanie protokołu na tych samych warunkach o 
maksymalnie jeden rok. Przedłużenie parafowano 4 września 2019 r., 
podpisano 13 listopada i od 16 listopada tymczasowo ono 
obowiązuje.  W opublikowanym 1 października 2019 r. wniosku 
Komisji dotyczącym zawarcia porozumienia w formie wymiany listów 
między UE a Mauretanią w sprawie przedłużenia obowiązywania 
protokołu utrzymano wcześniejszy poziom uprawnień do połowów i 
rekompensaty finansowej. Chodzi o kilka kategorii zasobów: gatunki 
denne (kategorie 1–3), czyli w praktyce krewetki, morszczuk „czarny” 
i inne ryby denne, takie jak brama, poławiane głównie przez statki z 
Hiszpanii; tuńczyk (4–5), przyznany Hiszpanii i Francji; oraz małe ryby 
pelagiczne (6–7), takie jak sardynka europejska, makrela i ostrobok, 
przyznane Holandii, Litwie, Łotwie i Polsce, a także Niemcom, Irlandii, 
Zjednoczonemu Królestwu i Francji. Wysokość rekompensaty UE 
ustalono na poziomie 61,625 mln EUR (za przedłużenie na cały rok), z 
czego większość stanowią prawa dostępu (57,5 mln EUR). Pozostałe 
4,125 mln EUR przeznaczono na wsparcie dla mauretańskiego 
sektora rybołówstwa. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
W dniu 23 kwietnia 2020 r. Komisja Rybołówstwa (PECH) zaleciła Parlamentowi wyrażenie zgody na 
przedłużenie obowiązywania protokołu. Komisja Budżetowa wydała pozytywną opinię. Zalecenie zostanie 
rozpatrzone na majowej sesji plenarnej. 

Wody Mauretanii 

 
Źródło: Granice morskie w bazie danych 
geograficznych (dostęp 28.04.2020). Wyłączne 
strefy ekonomiczne państw nadbrzeżnych 
zaznaczono na jasnoniebiesko (200 mil morskich) i 
jasnoczerwono (wzajemne roszczenia).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A31987R4143
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?qid=1575897605565&uri=CELEX%3A21996A1223%2802%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1575629577763&uri=CELEX%3A22006A1208%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.315.01.0003.01.ENG
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/08e725d1-5a8f-11e9-9151-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A22019X1128%2801%29
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52019PC0446
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Zgoda: 2019/0210(NLE); Komisja przedmiotowo właściwa: 
PECH; Sprawozdawczyni: Clara Aguilera (S&D, Hiszpania). 
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