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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Dabartinis Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės 
susitarimas (toliau – partnerystės susitarimas) buvo priimtas 2006 m. lapkričio 30 d.1 

Pagrindinis protokolo tikslas – atsižvelgiant į turimus mokslinius vertinimus, visų pirma tuos, 
kuriuos atliko Žvejybos rytų vidurio Atlante komitetas (CECAF), ir remiantis patikimiausia 
moksline informacija bei Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) 
rekomendacijomis, Europos Sąjungos laivams suteikti žvejybos Mauritanijos vandenyse 
galimybių, neviršijant esamo perteklinio išteklių kiekio. Protokolu taip pat siekiama sustiprinti 
Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos bendradarbiavimą, kad būtų sukurta 
partnerystės sistema siekiant plėtoti darnios žuvininkystės politiką ir atsakingai naudoti 
žvejybos išteklius Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos zonoje, atsižvelgiant į abiejų šalių 
interesus.

Paskutinis protokolas2, kuriuo nustatomos partnerystės susitarime numatytos žvejybos 
galimybės ir finansinis įnašas, įsigaliojo 2015 m. lapkričio 16 d. ir nustojo galioti 2019 m. 
lapkričio 15 d. Šis protokolas buvo du kartus iš dalies pakeistas (Komisijos sprendimu (ES) 
2017/4513 ir Komisijos sprendimu (ES) 2017/13734).  

Kol bus baigtos derybos dėl partnerystės susitarimo ir jo protokolo atnaujinimo, Komisija, 
remdamasi Tarybos leidimu, Europos Sąjungos vardu derėjosi su Mauritanijos Islamo 
Respublika dėl susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo vieniems metams pratęsiamas 
partnerystės susitarimo protokolo galiojimas. Susitarimas pasikeičiant laiškais pasirašytas 
2019 m. lapkričio 13 d.

Susitarimo pasikeičiant laiškais tikslas – sudaryti sąlygas Europos Sąjungai ir Mauritanijos 
Islamo Respublikai toliau bendradarbiauti siekiant skatinti tausios žvejybos politiką, atsakingą 
Mauritanijos Islamo Respublikos vandenyse esančių žvejybos išteklių naudojimą ir leisti ES 
laivams vykdyti žvejybos veiklą šiuose vandenyse. 

Paskutiniaisiais protokolo galiojimo metais taikoma tvarka toliau galios tomis pačiomis 
sąlygomis ne ilgiau kaip vienus metus. 

Metinis finansinis įnašas yra 61 625 000 EUR ne ilgesniam kaip vienų metų pratęsto galiojimo 
laikotarpiui. Jis apima: 

a)  57 500 000 EUR metinę sumą, protokolo pratęsto galiojimo laikotarpiu mokamą už 
prieigą prie žvejybos išteklių pagal protokole numatytų kategorijų žvejybos 
galimybes5; 

1 OL L 343, 2006 12 08, p. 1. 
2 OL L 315, 2015 12 01, p. 3.
3 OL L 69, 2017 03 15, p. 34.
4 OL L 193, 2017 07 25, p. 4.
5 2017 m. kovo 14 d. Komisijos sprendimu (ES) 2017/451 Europos Sąjungos vardu buvo patvirtinti tam 

tikri protokolo pakeitimai, visų pirma nustatyta nauja senegalines jūrų lydekas žvejojančių tralerių 
šaldiklių kategorija, šiai naujai kategorijai taikomos žvejybos sąlygos ir padidintas finansinis įnašas už 
prieigą prie išteklių. Šie pakeitimai buvo įtraukti į 2016 m. lapkričio 15 ir 16 d. Jungtinio komiteto 
posėdžio protokolo 5 priedą. 
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b)  4 125 000 EUR per metus paramą Mauritanijos Islamo Respublikos žuvininkystės 
sektoriaus politikos plėtrai. Ši parama visu protokolo galiojimo laikotarpiu atitinka 
nacionalinės politikos tikslus, susijusius su darniu vidaus vandenų ir jūrų žuvininkystės 
išteklių valdymu.

Susitarimu pasikeičiant laiškais dėl pratęsimo taip pat nustatoma sumažinimo pro rata sąlyga 
tam atvejui, jei derybos dėl partnerystės susitarimo ir jo protokolo atnaujinimo baigtųsi jų 
pasirašymu ir po to jie įsigaliotų dar prieš pasibaigiant metinio pratęsimo, kuriam taikomas 
susitarimas pasikeičiant laiškais, laikotarpiui.

******

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą rekomenduoti pritarti Tarybos 
sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos susitarimo pasikeičiant 
laiškais, kuriuo pratęsiamas 2019 m. lapkričio 15 d. baigsiančio galioti Protokolo, kuriuo 
nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės 
susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, galiojimas, sudarymo projektui.


