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КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото споразумение за партньорство в областта на рибарството между 
Европейския съюз и Ислямска република Мавритания (наричано по-нататък 
„Споразумението за партньорство“) беше прието на 30 ноември 2006 г.1 

Основната цел на протокола е да се предоставят възможности за риболов на корабите на 
Европейския съюз във водите на Мавритания, в рамките на наличния излишък, с оглед 
на най-актуалните налични научни оценки, и по-специално тези на Комитета по 
риболова в централната източна част на Атлантическия океан (CECAF), и в съответствие 
с наличните научни становища и с препоръките на Международната комисия за опазване 
на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT). Целта е също да се засили 
сътрудничеството между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания с оглед 
на установяването на рамка за партньорство за развитието на политика на устойчиво 
рибарство и за отговорно използване на рибните ресурси в риболовната зона на Ислямска 
република Мавритания в интерес и на двете страни.

Последният протокол2 за определяне на възможностите за риболов и на финансовото 
участие, предвидени в Споразумението за партньорство, се прилага от 16 ноември 
2015 г. и изтича на 15 ноември 2019 г. Този протокол беше изменен два пъти (с Решение 
(ЕС) 2017/451 на Комисията3 и с Решение (ЕС) 2017/1373 на Комисията4).  

До приключване на преговорите относно подновяването на Споразумението за 
партньорство и протокола към него, въз основа на разрешение на Съвета, Комисията 
договори с Ислямска република Мавритания споразумение под формата на размяна на 
писма за удължаване с една година на протокола към Споразумението за партньорство. 
Споразумението под формата на размяна на писма беше подписано на 13 ноември 2019 г.

Целта на споразумението под формата на размяна на писма е да се осигури възможност 
на ЕС и Ислямска република Мавритания да продължат да си сътрудничат в 
насърчаването на политиката на устойчиво рибарство и отговорното използване на 
рибните ресурси във водите на Мавритания, както и за да се позволи на корабите на ЕС 
да извършват своите риболовни дейности в тези води. 

Съществуващият през последната година от прилагането на протокола риболовен режим 
се удължава при същите условия за период, не по-дълъг от една година. 

Годишната финансова вноска възлиза на 61 625 000 EUR за период на удължаване, не 
по-дълъг от една година, въз основа на: 

а)  годишна сума за достъп до рибните ресурси за предвидените в протокола 
категории, определена в размер на 57 500 000 EUR за удължения срок на 
действие на протокола5; 

1 ОВ L 343, 26.12.2006 г., стр. 1. 
2 ОВ L 315, 1.12.2015 г., стр. 3.
3 OВ L 69, 15.3.2017 г., стр. 34.
4 OВ L 193, 25.7.2017 г., стр. 4.
5 Решение (ЕС) 2017/451 на Комисията от 14 март 2017 г. одобри от името на Европейския съюз някои 

изменения на протокола, по-специално въвеждането на нова риболовна категория за хладилните 



PE644.820v02-00 4/6 AD\1196773BG.docx

BG

б)  подкрепа за развитието на секторната политика в областта на рибарството на 
Ислямска република Мавритания в размер на 4 125 000 EUR годишно. Тази 
подкрепа отговаря на целите на националната политика в областта на 
устойчивото управление на сладководните и морските рибни ресурси на 
Мавритания за целия срок на действие на протокола.

В споразумението под формата на размяна на писма за удължаване на срока е предвидена 
също така клауза за пропорционално намаляване на общата сума, в случай че бъде 
договорено подписването на подновеното споразумение за партньорство и на протокола 
към него и те влязат в сила преди изтичането на едногодишния срок на удължаването, 
който е предмет на споразумението под формата на размяна на писма.

******

Комисията по бюджети призовава водещата комисия по рибно стопанство да препоръча 
да бъде одобрен проектът на решение на Съвета относно сключването на Споразумение 
под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република 
Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2019 г. срок на 
протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата вноска, 
предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между 
Европейската общност и Ислямска република Мавритания.

траулери, които ловят черна мерлуза, приложимите условия за риболов за тази нова категория и 
увеличението на финансовото участие за достъпа. Тези промени бяха отразени в приложение 5 към 
протокола от заседанието на Съвместния комитет, проведено на 15 и 16 ноември 2016 г. 
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