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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Dabartinis Europos Sąjungos ir Danijos bei Grenlandijos vyriausybių žvejybos partnerystės 
susitarimas (toliau – partnerystės susitarimas) pasirašytas 2007 m. birželio 28 d. ir 2007 m. 
lapkričio 2 d. įsigaliojo šešerių metų laikotarpiui. Susitarimo galiojimas savaime pratęsiamas 
kas 6 metus. Paskutinį kartą jis pratęstas 2019 m. sausio 1 d., taigi vis dar galioja.

Paskutinis penkerių metų trukmės protokolas1, kuriuo nustatomos partnerystės susitarime 
numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d. ir nustojo 
galioti 2020 m. gruodžio 31 d.

Naująjį Europos Sąjungos ir Grenlandijos Vyriausybės bei Danijos Vyriausybės susitarimą ir 
protokolą, kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, derybininkai parafavo 
2021 m. sausio 11 d.

Naujuoju susitarimu panaikinamas ir pakeičiamas 2007 m. birželio 28 d. įsigaliojęs ir šiuo metu 
galiojantis susitarimas. Naujasis susitarimas taikomas šešerius metus (2021–2026 m.) nuo jo 
laikino taikymo pradžios dienos ir yra savaime pratęsiamas. Naujasis protokolas apima ketverių 
metų laikotarpį (2021–2024 m.) nuo 15 straipsnyje nustatytos laikino taikymo pradžios dienos, 
t. y. dienos, kurią šalys jį pasirašo, ir šalių sutarimu gali būti pratęstas dvejais metais.

Protokolo tikslas – remiantis patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis ir 
atsižvelgiant į Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES), Žvejybos šiaurės vakarų Atlante 
organizacijos (NAFO) ir Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijos (NEAFC) rekomendacijas 
Europos Sąjungos laivams suteikti žvejybos Grenlandijos vandenyse galimybes. Protokolu taip 
pat siekiama sustiprinti Europos Sąjungos ir Grenlandijos bendradarbiavimą, kad būtų sukurta 
partnerystės sistema, pagal kurią būtų plėtojama Grenlandijos žuvininkystės sektoriaus politika 
ir atsakingai naudojami žvejybos ištekliai Grenlandijos vandenyse, atsižvelgiant į abiejų šalių 
interesus.

Naujasis protokolas taikomas atlantinėms menkėms, pelaginiams paprastiesiems jūriniams 
ešeriams, demersiniams paprastiesiems jūriniams ešeriams, juodiesiems paltusams, šiaurinėms 
dryžakojėms krevetėms, grenadieriams, paprastosioms stintenėms ir atlantinėms skumbrėms. 
Naujajame protokole nustatytos žvejybos galimybės skirtos 12 laivų. Pagal naująjį protokolą 
tiesioginių žvejybos interesų turi šešios ES valstybės narės – Danija, Prancūzija, Vokietija, 
Lenkija, Lietuva, Švedija, o šiek tiek mažesniu mastu – Ispanija ir Portugalija.

Europos Sąjungos metinis finansinis įnašas yra 16 521 754 EUR suma, apimanti:

a) 13 590 754 EUR metinę sumą, protokolo galiojimo laikotarpiu mokamą už galimybę 
naudoti žvejybos išteklius pagal protokole numatytų kategorijų žvejybos galimybes;

b) 2 931 000 EUR metinę paramos Grenlandijos žuvininkystės sektoriaus politikos 
kūrimui ir plėtrai sumą, mokamą protokolo galiojimo laikotarpiu. Ši parama visu 
protokolo galiojimo laikotarpiu atitinka Grenlandijos nacionalinės politikos tikslus, 

1 OL L 305, 2015 11 21, p. 1.
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susijusius su tvariu jos jūros žvejybos išteklių valdymu.

Metinė įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma, įskaitant metų pradžioje dar 
neįsigaliojusių protokolų rezervo eilutę, nustatoma metinės biudžeto sudarymo procedūros 
metu.

******

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą rekomenduoti pritarti pasiūlymui 
dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Grenlandijos Vyriausybės bei Danijos 
Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo sudarymo.


