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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Svarbiausi Komisijos pasiūlymo aspektai

EEE ELPA valstybės (šiuo metu tai Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nuo pat Europos 
ekonominės erdvės (EEE) susitarimo įsigaliojimo 1994 m. padėjo mažinti ekonominius ir 
socialinius skirtumus EEE šalyse. Jų įnašas visuomet buvo numatomas penkerių metų 
laikotarpiui. Dėl 2004–2009 m. finansinio įnašo buvo deramasi vadovaujantis 2004 m. ir 
2007 m. EEE plėtros susitarimais. 

Taip pat buvo susitarta dėl dviejų dvišalių protokolų su Islandija ir Norvegija, kuriais 
nustatytos tam tikros lengvatos tiekti žuvis ir žuvininkystės produktus 2004–2009 m. ir 
nustatyta peržiūros sąlyga bei galutinis terminas, sutampantis su 2004–2009 m. finansinių 
mechanizmų galutiniu terminu. 

Oficialios derybos su Islandija, Lichtenšteinu ir Norvegija dėl jų finansinio įnašo 2009–
2014 m. pradėtos 2008 m. rugsėjo 26 d. Tuo pačiu metu kaip ir minėtos derybos, tačiau 
nepriklausomai nuo jų, vadovaujantis su Islandija ir Norvegija pasirašytuose dvišaliuose 
protokoluose numatyta peržiūros sąlyga, buvo pradėtos konsultacijos ir derybos, joms 
suteikiant specialias žuvininkystės sektoriui taikomas lengvatas ir nustatant metines 
neapmokestinamas tarifines kvotas tam tikriems šių šalių kilmės žuvininkystės produktams.

Derybininkai skirtingas derybas užbaigė 2009 m. gruodžio 18 d. Derybų dėl dviejų dvišalių 
(ES ir Islandijos bei ES ir Norvegijos) 2009–2014 m. žuvininkystės protokolų rezultatas –
ankstesnių 2004–2009 m. protokolų atnaujinimas nekeičiant Islandijai nustatytų lengvatų ir 
šiek tiek padidinant lengvatas Norvegijai, kuriomis remdamasi Norvegija atnaujins žuvų 
tranzito susitarimą, kuris taip pat baigė galioti 2009 m. balandžio 30 d.

Kalbant apie EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus, sutarta 2009–2014 m. laikotarpiu iš 
viso skirti 1,8 mlrd. EUR: EEE finansinis mechanizmas išauga 31 proc., o Norvegijos –
22 proc., palyginti su 2004–2009 m. laikotarpiu. Atsižvelgiant į Islandiją ištikusią finansinę 
krizę, buvo nuspręsta nedidinti Islandijos įnašo į EEE finansinį mechanizmą absoliučiosios 
vertės. 

Derybos buvo vis atidedamos ir buvo baigtos tik 2009 m. gruodžio 18 d., todėl, siekiant 
tinkamai taikyti EEE susitarimą, reikėjo užtikrinti, kad pirmiau minėtus susitarimus būtų 
galima taikyti laikinai, kol jie bus galutinai sudaryti. 

Kaip įprasta, iš dalies keičiant tam tikrus galiojančių tarptautinių susitarimų aspektus, teisiniu 
pagrindu laikomi atitinkami SESV straipsniai, kuriais remiamasi rengiant sprendimų 
projektus: visų pirma 207 straipsniu iš dalies keičiant žuvininkystės protokolus.

2. Pranešėjo komentarai

Atsižvelgdamas į anksčiau minėtų derybų rezultatus, t. y., žymiai padidintą finansinį 
mechanizmą už nekeičiamas Islandijai nustatytas lengvatas ir tik šiek tiek padidintas 
lengvatas Norvegijai, pranešėjas norėtų pasiūlyti, kad Žuvininkystės komitetas pateiktų 
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******

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą siūlyti Parlamentui 
duoti pritarimą.
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