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OPINIA
Komisji Rybołówstwa

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy 
między Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie 
mechanizmu finansowego EOG na lata 2009-2014, umowy między Unią 
Europejską a Norwegią w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na 
lata 2009-2014, protokołu dodatkowego do umowy między Europejską 
Wspólnotą Gospodarczą a Islandią w sprawie postanowień szczególnych 
mających zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb
i produktów rybołówstwa w latach 2009-2014 i protokołu dodatkowego do 
umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Norwegią w sprawie 
postanowień szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii 
Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009-2014
(09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Streszczenie wniosku Komisji

Od dnia wejścia w życie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)
w 1994 r. państwa EFTA należące do EOG (obecnie Islandia, Liechtenstein i Norwegia) 
przyczyniają się do zmniejszania zróżnicowania gospodarczego i społecznego w EOG. Ich
wkład uzgadniano zawsze na okresy pięcioletnie. Wkłady finansowe na lata 2004-2009 
negocjowano w kontekście umów o rozszerzeniu EOG zawartych w 2004 r. i w 2007 r. 

W związku z powyższym w odniesieniu do tego samego okresu obejmującego lata 2004-2009 
wynegocjowano także dwa protokoły dwustronne z Islandią i Norwegią, na mocy których 
przyznano pewne koncesje w zakresie dostępu do rynku ryb i produktów rybołówstwa. 
Zawierały one klauzulę przeglądową, zgodnie z którą ich okres obowiązywania dobiegł końca
w tym samym czasie, w którym upłynął okres obowiązywania mechanizmów finansowych na 
lata 2004-2009. 

Formalne negocjacje z Islandią, Liechtensteinem i Norwegią dotyczące ich wkładów 
finansowych na lata 2009-2014 rozpoczęto dnia 26 września 2008 r. Równolegle z tymi 
negocjacjami, chociaż niezależnie od nich, rozpoczęto konsultacje. Następnie podjęto 
negocjacje na podstawie klauzuli przeglądowej obydwu dwustronnych protokołów 
dotyczących ryb, które zawarto z Islandią i Norwegią, przyznając im pewne koncesje
w zakresie rybołówstwa zakładające roczne bezcłowe kontyngenty taryfowe na niektóre 
produkty rybołówstwa pochodzące z tych krajów.

Powyższe negocjacje zakończono na szczeblu negocjatorów w dniu 18 grudnia 2009 r. 
Wynikiem negocjacji w sprawie obydwu protokołów dwustronnych dotyczących 
rybołówstwa i obowiązujących między UE a odpowiednio Islandią i Norwegią w latach 2009-
2014 było zasadniczo odnowienie poprzednich protokołów z lat 2004-2009 z niezmienionymi 
koncesjami dla Islandii i stosunkowo niewielkim wzrostem koncesji dla Norwegii, na 
podstawie czego Norwegia odnowi porozumienie w sprawie tranzytu ryb, które również 
przestało obowiązywać dnia 30 kwietnia 2009 r.

W odniesieniu do mechanizmu finansowego EOG i norweskiego mechanizmu finansowego 
wynikiem negocjacji jest całościowy pakiet o wartości 1,8 mld EUR na lata 2009-2014, który 
powstał na skutek zwiększenia środków mechanizmu finansowego EOG o 31 % oraz środków 
norweskiego mechanizmu finansowego o 22 % w porównaniu z okresem 2004-2009.
W związku z kryzysem finansowym w Islandii uzgodniono, że nie należy zwiększać jej 
wkładu w mechanizm finansowy EOG wyrażonego w wartościach bezwzględnych. 

W związku z faktem, że negocjacje niestety się przedłużyły i dobiegły końca dopiero w dniu 
18 grudnia 2009 r., dla niezakłóconego funkcjonowania EOG konieczne było zapewnienie 
tymczasowego wejścia w życie wyżej wymienionych umów do czasu ich ostatecznego 
zawarcia. 

Zgodnie z powszechną praktyką przy wprowadzaniu zmian pewnych elementów 
obowiązujących umów międzynarodowych, jako podstawę prawną projektów decyzji stosuje 
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się odpowiednie artykuły TFUE, mianowicie art. 207 w przypadku zmienionych protokołów 
dotyczących rybołówstwa.

2. Uwagi sprawozdawcy

Biorąc pod uwagę wynik ww. negocjacji, tzn. znaczne zwiększenie środków mechanizmu 
finansowego przy jednoczesnym pozostawieniu bez zmian koncesji dla Islandii oraz jedynie 
nieznaczne zwiększenie koncesji dla Norwegii, sprawozdawca chciałby zaproponować, by 
Komisja Rybołówstwa wydała pozytywną opinię w sprawie wniosku Komisji 
COM(2010) 234.

******

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, właściwej dla tej 
sprawy, o zalecenie Parlamentowi wydania zgody.
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