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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczącej 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.
(12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (12928/2019),

– uwzględniając porozumienie 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. (12927/2019),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43 
ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (C9-0175/2019),

– uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając opinię Komisji Budżetowej,

– uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa (A9-0088/2020),

1. wyraża zgodę na zawarcie porozumienia;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Islamskiej 
Republiki Mauretańskiej.
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UZASADNIENIE

Tło: 

Umowa partnerska w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką 
Mauretańską (FPA) z Mauretanią daje flocie unijnej szerokie uprawnienia do połowów 
gatunków dennych i pelagicznych, a także tuńczyka i gatunków daleko migrujących. UE 
zawarła szereg dwustronnych umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów (SFPA) 
na Oceanie Atlantyckim u wybrzeży Afryki Zachodniej z Marokiem, Senegalem, Gambią, 
Gwineą-Bissau, Liberią i Wybrzeżem Kości Słoniowej. 

Komisja przeprowadziła w latach 2018–2019 ocenę ex post obowiązującego protokołu do FPA z 
Mauretanią, a także ocenę ex ante dotyczącą ewentualnego odnowienia protokołu, z której 
wynikało, że unijny sektor rybołówstwa jest żywotnie zainteresowany połowami w Mauretanii i 
że odnowienie protokołu pomoże wzmocnić monitorowanie, kontrolę i nadzór i przyczyni się do 
poprawy zarządzania połowami w regionie. Dla Unii ważne jest utrzymanie instrumentu 
umożliwiającego pogłębioną współpracę sektorową z głównym podmiotem zarządzania oceanami 
na poziomie podregionalnym z uwagi na zasięg obszaru połowowego podlegającego jego 
jurysdykcji. 

W dniu 8 lipca 2019 r. Rada przyjęła mandat upoważniający Komisję Europejską do 
rozpoczęcia negocjacji w sprawie odnowienia FPA między Unią Europejską a Islamską 
Republiką Mauretańską oraz protokołu wykonawczego do tej umowy określającego 
uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową, który wygasł w dniu 15 listopada 2019 r.

Mandat ten stanowi, że w przypadku gdy negocjacje dotyczące nowej umowy o partnerstwie 
w sprawie zrównoważonych połowów oraz protokołu między Unią a Mauretanią trwałyby 
dłużej niż przewidywano, a także w celu uniknięcia dłuższej przerwy w działalności 
połowowej, Komisja powinna mieć możliwość uzgodnić z Mauretanią przedłużenie 
obowiązywania obecnego protokołu na okres jednego roku, przy jednoczesnym dążeniu do 
osiągnięcia porozumienia w kwestii nowej SFPA i nowego protokołu zgodnie z celami 
określonymi w tym mandacie.

Z uwagi na złożony charakter negocjacji obydwie strony zgodziły się przedłużyć ważność 
obowiązującego protokołu o okres nieprzekraczający jednego roku. Strony ustanowiły to 
przedłużenie w porozumieniu w formie wymiany listów, które to porozumienie parafowały 
dnia 4 września 2019 r. w Brukseli. Przedłużenie pozwoliło zapobiec zakłóceniom 
działalności połowowej prowadzonej przez statki unijne po przewidzianym terminie 
wygaśnięcia protokołu w listopadzie 2019 r. Obowiązuje ono maksymalnie przez rok. 
Parlament Europejski musi teraz podjąć decyzję dotyczącą zatwierdzenia przedłużenia.

Protokół przewiduje w szczególności uprawnienia do połowów w następujących kategoriach:

* Statki wyspecjalizowane w połowach skorupiaków, z wyjątkiem langusty i kraba: 
5000 ton i 25 statków;

* Trawlery (niebędące zamrażalniami) i taklowce głębinowe do połowów morszczuka 
„czarnego” (morszczuka senegalskiego i angolańskiego) 6000 ton i 6 statków;
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- Trawlery (zamrażalnie) poławiające morszczuka „czarnego” (morszczuka 
senegalskiego i angolańskiego): (morszczuk „czarny” (senegalski i angolański): 3500 
ton, kałamarnica: 1450 ton, mątwa: 600 ton);

* Statki poławiające gatunki głębinowe inne niż morszczuk „czarny” (morszczuk 
senegalski i angolański), z użyciem narzędzi innych niż włoki: 3000 ton i 6 statków;

* Sejnery tuńczykowe: 12 500 ton (pojemność referencyjna) i 25 statków;
* Klipry tuńczykowe i taklowce; 7500 ton (pojemność referencyjna) i 15 statków;
* Trawlery zamrażalnie do połowów pelagicznych: 225 000 ton (z dozwolonym 

przekroczeniem o 10 %) i 19 statków;
* Statki łowcze do połowów pelagicznych: 15 000 ton (odliczone od wielkości 
całkowitej kategorii 6, jeśli zostały one wykorzystane) i 2 statki.

Rekompensata finansowa

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 kategorii określonych w protokole, ustalonej 
na 57 500 000 EUR;
b) wsparcia rozwojowego dla sektorowej polityki rybołówstwa Mauretanii w kwocie 4 125 
000 EUR rocznie; wsparcie to ma pozwolić Mauretanii na osiągnięcie celów jej krajowej 
polityki na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami ryb morskich i śródlądowych.

Stanowisko sprawozdawczyni

Umowa w sprawie połowów z Mauretanią to najważniejsza z umów połowowych z państwami 
trzecimi aktualnie wiążących UE. Od podpisania pierwotnej umowy minęło ponad trzydzieści lat – 
obecnie dopuszcza się do połowów maksymalnie 58 statków z Hiszpanii, Włoch, Portugalii, 
Niderlandów, Litwy, Łotwy, Polski, Niemiec, Zjednoczonego Królestwa, Irlandii i Francji.

Sprawozdawczyni docenia możliwość przedłużenia aktualnego protokołu, ponieważ złożony 
charakter negocjacji z Mauretanią jest i prawdopodobnie nadal będzie jedną z przeszkód w 
odnowieniu przedmiotowej umowy. Rozumie, że wybrany środek jest odpowiedni do sytuacji, 
jednak ostrzega obydwie strony, że nie powinien on dawać pretekstu do niepotrzebnego 
przedłużania negocjacji. 

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie przejrzystości aktualnego protokołu, a 
mianowicie klauzulę zobowiązującą Mauretanię do ujawniania wszelkich umów udzielających 
zagranicznym statkom dostępu do jej wód terytorialnych. Uznaje, że model ten powinien być 
stosowany we wszystkich umowach zawieranych przez Unię Europejską z państwami trzecimi, i 
zachęca Komisję Europejską, aby nadal promowała przejrzystość we wszystkich unijnych 
negocjacjach dwustronnych z dziedziny rybołówstwa.

W związku z tym sprawozdawczyni zwraca się do Komisji, aby pomogła Mauretanii w 
usprawnieniu zarządzania i kontrolowania zawartych przez nią umów prywatnych, a w 
szczególności umów, które mogą wiązać się z nadużyciami w postaci przeławiania zasobów czy z 
naruszeniami praw pracowników mauretańskich, lub umów, które mogą dopuszczać połowy 
nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane, o czym informują organizacje pozarządowe obecne 
na terenie tych łowisk. Należy umożliwić Mauretanii renegocjowanie tych umów, tak aby mogła 
ona zapewnić w nich takie same warunki jak te, w których funkcjonują statki UE, i aby eksploatacja 
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zasobów miała faktycznie charakter zrównoważony. Tradycyjni rybacy mauretańscy muszą 
zachować uprzywilejowany dostęp do swoich zasobów; konieczne jest też zagwarantowanie w tym 
obszarze bezpieczeństwa żywnościowego. Obecny protokół zapewnia większe wsparcie sektorowe 
niż poprzedni, intensyfikując wsparcie europejskie na rzecz nowej strategii sektorowej w dziedzinie 
zrównoważonego rozwoju działalności połowowej w Mauretanii. 

Sprawozdawczyni apeluje do Komisji o zwiększenie wsparcia dla lokalnego rybołówstwa w 
Mauretanii, co pokazałoby, że Unia Europejska jest zdecydowana inwestować w rozwój flot 
państw, z którymi zawarła umowy, i że pragnie propagować model zrównoważony środowiskowo, 
gospodarczo i społecznie, do którego dąży w swojej polityce rybołówstwa.

Ponadto sprawozdawczyni dostrzega działania usprawniające realizowane przez Mauretanię, która 
wprowadziła alternatywne procedury rozładunku na wypadek ponownego wystąpienia zakłóceń 
transportu drogowego, do których dochodziło w ubiegłych miesiącach. Armatorzy wspólnotowi 
ponieśli duże straty wskutek blokady transportu drogowego, która nastąpiła w wyniku konfliktu 
granicznego między Mauretanią a Marokiem. Sprawozdawczyni apeluje do Komisji, aby 
przewidziała w obecnie negocjowanym protokole możliwość przeprowadzania rozładunku w 
portach poza terytorium Mauretanii, tak aby nie dopuścić już do takich niefortunnych sytuacji.

Zwraca się do Komisji, aby zadbała o utrzymanie usprawnienia zawartego w aktualnym protokole, 
a mianowicie likwidacji ograniczeń nałożonych na flotę wspólnotową, na skutek których 
uprawnienia do połowów były wykorzystywane tylko w niewielkim stopniu i na które dodatkowo 
negatywnie wpłynęło wyeliminowanie tradycyjnych połowów głowonogów prowadzonych przez 
flotę europejską. Na szczególną wzmiankę zasługuje ustanowienie i dostosowanie obszarów 
połowowych dla statków łowiących owoce morza i niewielkie pelagiczne gatunki ryb; obszary te 
mają fundamentalne znaczenie dla poprawy koegzystencji z flotami mauretańskimi i dla zbadania, 
czy możliwe jest zwiększenie uprawnień do połowów dla trawlerów łowiących morszczuka 
„czarnego” (morszczuka senegalskiego i angolańskiego) oraz taklowców głębinowych, z 
zastrzeżeniem spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych danych naukowych. 

Należy zauważyć, że nie zmienił się przepis dotyczący określania liczby pracowników 
mauretańskich, których należy obowiązkowo zatrudniać na pokładzie statków europejskich. 
Sprawozdawczyni apeluje do Komisji, aby utrzymała odsetek na poziomie 60 % i aby nadal 
wyliczano go z wyłączeniem stanowisk powiązanych z obsługą maszyn, co rozwiązuje problemy 
związane z poziomem kwalifikacji marynarzy mauretańskich. 
 
Aktualny protokół zawiera również usprawnienia korzystne dla floty odławiającej gatunki daleko 
migrujące; usprawnienia te pozwalają prowadzić połowy na warunkach podobnych do tych 
stosowanych przez inne państwa trzecie, w następstwie harmonizacji środków kontroli i dostępu ze 
środkami ustanowionymi dla pozostałych umów dotyczących połowów tuńczyka. 
Sprawozdawczyni apeluje do Komisji, aby utrzymała to usprawnienie w nowym protokole.
 
Jednocześnie sprawozdawczyni pragnie podkreślić, jak ważna jest zasada, która zobowiązuje statki 
europejskie do oddawania 2 % połowu gatunków pelagicznych na rzecz osób w potrzebie. Te 
świadczenia należy utrzymać w przyszłym protokole z Mauretanią.

Sprawozdawczyni nalega na usprawnienie postanowień obecnego protokołu, zwłaszcza jego art. 1, 
zmierzających do poprawy wzajemnego zaufania i niedyskryminowania floty europejskiej w 
stosunku do innych flot zagranicznych, co powinno zagwarantować stosowanie takich samych 
warunków ochrony, jak nałożone na statki wspólnotowe. W celu zwiększenia przejrzystości 
Mauretania powinna utrzymać swoje zobowiązanie do ujawniania wszystkich umów prywatnych i 
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publicznych z państwami trzecimi, a także do przyznania flocie europejskiej preferencyjnego 
dostępu do swoich nadwyżek.

Jeżeli chodzi o obszary połowowe, sprawozdawczyni apeluje do Komisji o urzeczywistnienie 
procesu zarządzania regionalnego małymi gatunkami pelagicznymi, zgodnie z sugestiami 
grupy roboczej FAO ds. małych gatunków pelagicznych w północno-zachodniej Afryce, 
ponieważ Mauretania dzieli te stada z Marokiem, Gambią i Senegalem. Należy ustanowić wspólne 
programy badawcze, a Komisja, w związku z nowym protokołem i jego wdrożeniem, powinna 
skoordynować prace komitetów naukowych w tym samym okresie lub w niewielkich odstępach 
czasu.

W związku z nowym protokołem sprawozdawczyni wzywa Komisję do utrzymania osiągniętej 
równowagi między rekompensatami finansowymi a przyznanymi uprawnieniami do połowów. 
Należy utrzymać stosunek korzyści do kosztów przewidziany w umowie z Mauretanią – 
przyczyniają się do tego również zmiany wprowadzone w środkach technicznych.

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/CECAF/CECAF-SSC8/2e.pdf
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OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie 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.
(12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Francisco Guerreiro

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 

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.
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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; 

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.

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