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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Obowiązującą Umowę partnerską w sprawie połowów między Unią Europejską a Islamską 
Republiką Mauretańską (zwaną dalej „umową partnerską”) przyjęto 30 listopada 2006 r.1 

Celem protokołu jest przyznanie statkom Unii Europejskiej uprawnień do połowów w wodach 
Mauretanii w granicach dostępnej nadwyżki, z uwzględnieniem dostępnych ocen naukowych, 
zwłaszcza ocen Komitetu ds. Rybołówstwa na Środkowym i Wschodnim Atlantyku (CECAF), 
oraz zgodnie z opiniami naukowymi i zaleceniami Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony 
Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT). Celem jest również leżące w interesie obu stron 
zacieśnienie współpracy między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, a w 
konsekwencji ustanowienie ram partnerstwa na rzecz rozwoju zrównoważonej polityki 
rybołówstwa i odpowiedzialnej eksploatacji zasobów rybnych w obszarze połowowym 
Islamskiej Republiki Mauretańskiej.

Ostatni protokół2 ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane 
w umowie o partnerstwie wszedł w życie 16 listopada 2015 r. i wygasł 15 listopada 2019 r. 
Protokół ten został dwukrotnie zmieniony (na mocy decyzji Komisji (UE) 2017/4513 i decyzji 
Komisji (UE) 2017/13734).  

W oczekiwaniu na zakończenie negocjacji w sprawie odnowienia umowy o partnerstwie i 
protokołu do niej Komisja, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę, w imieniu Unii 
Europejskiej wynegocjowała z Islamską Republiką Mauretańską umowę w formie wymiany 
listów, przedłużającą o rok protokół do umowy o partnerstwie. Porozumienie w formie 
wymiany listów podpisano 13 listopada 2019 r.

Celem wymiany listów jest umożliwienie Unii Europejskiej i Islamskiej Republice 
Mauretańskiej kontynuowania współpracy w zakresie propagowania zrównoważonej polityki 
rybołówstwa i rozsądnej eksploatacji zasobów rybnych w wodach Mauretanii, a także 
umożliwienie statkom Unii prowadzenia działalności połowowej na tych wodach. 

Ustalenia mające zastosowanie w ostatnim roku obowiązywania protokołu zostaną odnowione 
na tych samych warunkach na okres nieprzekraczający roku. 

W związku z przedłużeniem obowiązywania umowy roczną rekompensatę finansową 
w wysokości 61 625 000 EUR, na okres maksymalnie jednego roku, wyliczono na podstawie: 

a)  kwoty rocznej za dostęp do zasobów rybnych w odniesieniu do kategorii określonych 
w protokole, ustalonej na poziomie 57 500 000 EUR przez okres przedłużenia 
obowiązywania protokołu5; 

1 Dz.U. L 343 z 8.12.2006, s. 1. 
2 Dz.U. L 315 z 1.12.2015, s. 3
3 Dz.U. L 69 z 15.3.2017, s. 34.
4 Dz.U. L 193 z 25.7.2017, s. 4.
5 Decyzją Komisji (UE) 2017/451 z dnia 14 marca 2017 r. zatwierdzono, w imieniu Unii Europejskiej, 

niektóre zmiany do Protokołu, w szczególności wprowadzenie nowej kategorii połowów dla trawlerów 
zamrażalni poławiających morszczuka „czarnego” (morszczuka senegalskiego i angolańskiego), warunki 
mające zastosowanie do tej nowej kategorii oraz zwiększenie wkładu finansowego na rzecz dostępu. 
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b)  wsparcia na rozwój sektorowej polityki rybołówstwa Islamskiej Republiki 
Mauretańskiej w wysokości 4 125 000 EUR rocznie. Wsparcie to jest zgodne z celami 
polityki krajowej Mauretanii w dziedzinie zrównoważonego zarządzania 
śródlądowymi i morskimi zasobami rybnymi przez cały okres obowiązywania 
protokołu.

Wymiana listów dotycząca przedłużenia przewiduje również klauzulę o proporcjonalnym 
zmniejszeniu, w przypadku gdy negocjacje dotyczące odnowienia umowy o partnerstwie 
i protokołu do niej zakończą się podpisaniem tych dokumentów, czego skutkiem będzie ich 
stosowanie przed upływem terminu rocznego przedłużenia, które jest przedmiotem wymiany 
listów.

******

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o zalecenie Parlamentowi przyjęcia projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia 
Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką 
Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do 
połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów 
między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 
listopada 2019 r.

Zmiany te zostały zapisane w załączniku 5 do protokołu posiedzenia wspólnego komitetu, które odbyło 
się 15–16 listopada 2016 r. 


