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PL 

Nowa umowa w sprawie połowów między UE a 
Grenlandią 

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Grenlandią jest kluczowym 
elementem stosunków UE w dziedzinie rybołówstwa na północnym Atlantyku. Umożliwia ona statkom UE 
prowadzenie połowów na wodach Grenlandii i odgrywa kluczową rolę w sieci wymiany kwot w regionie, 
ponieważ UE wymienia znaczną część swoich uprawnień do połowów na wodach Grenlandii z Norwegią i 
Wyspami Owczymi na kwoty połowowe na wodach tych państw. Głosowanie Parlamentu w sprawie udzielenia 
zgody na zawarcie nowej umowy i protokołu zaplanowano na pierwszą sesję październikową. 

Kontekst  
Po wystąpieniu Grenlandii ze Wspólnoty Europejskiej w 
1985 r. UE utrzymała swoje uprawnienia połowowe na 
wodach Grenlandii w drodze umowy w sprawie 
połowów, zapewniając w zamian rekompensatę 
finansową. Ponadto w protokole 34 do Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) powiązano 
bezcłowy przywóz grenlandzkich produktów 
rybołówstwa na rynek UE z dostępem statków UE do 
zasobów rybnych. Umowa została zmieniona w 2007 r. 
jako jedyna umowa o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów między UE a krajem 
północnym. Kolejne protokoły wykonawcze określały 
orientacyjny poziom uprawnień do połowów UE (dalsze 
dostosowania co roku) oraz wkład finansowy Unii. 
Podczas obowiązywania ostatniego protokołu, który 
wygasł 31 grudnia 2020 r., większość połowów – po 
wymianie z państwami trzecimi i między państwami 
członkowskimi – została podjęta przez Niemcy (63 % 
według wartości) i Danię (30 %). 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Po pozytywnym badaniu oceniającym Komisja wynegocjowała nową sześcioletnią umowę i protokół do 
niej. Zostały one parafowane 11 stycznia 2021 r. i są tymczasowo stosowane od czasu ich podpisania 
22 kwietnia 2021 r. Protokół obejmuje okres czterech lat, z możliwością przedłużenia o dwa lata. Umożliwia 
12 statkom UE połowy halibuta niebieskiego, krewetki północnej, dorsza i karmazyna, a także gromadnika, 
buławika i ewentualnie makreli. Roczny wkład finansowy UE wynosi 16,52 mln EUR, z czego 13,59 mln EUR 
stanowi prawo dostępu do wód Grenlandii, a pozostała kwota 2,93 mln EUR przeznaczona jest na wsparcie 
sektorowe na rzecz polityki rybołówstwa. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
12 lipca 2021 r. Komisja Rybołówstwa (PECH) zaleciła Parlamentowi wyrażenie zgody na zawarcie tego 
protokołu. Komisja Budżetowa wydała opinię. Komisja PECH przyjęła również projekt rezolucji 
towarzyszącej zawierającej zalecenia, takie jak usprawnienie gromadzenia danych i zapewnienie 
zrównoważonego zarządzania stadami poławianymi przez UE. W projekcie podkreślono znaczenie 
stosunków z Grenlandią oraz jej geostrategiczną rolę na północnym Atlantyku i w Arktyce. Ze względu na 
opóźnienia w stosowaniu protokołu w projekcie wzywa się do przeniesienia na 2022 r. kwot, które nie 
zostały wykorzystane w 2021 r.   

Wody Grenlandii 

 
Źródło danych: Granice morskie w bazie danych geograficznych; 
Natural Earth. Wody UE są oznaczone kolorem ciemnoniebieskim.  
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Procedura zgody: 2021/0037(NLE); komisja przedmiotowo 
właściwa: PECH; sprawozdawca: Pierre Karleskind (Renew, 
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