
UMOWA PARTNERSKA W SPRAWIE

połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym
Grenlandii, z drugiej strony

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, oraz

RZĄD DANII ORAZ RZĄD LOKALNY GRENLANDII, zwane dalej „Grenlandią”,

razem zwane dalej „Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC Protokół w sprawie specjalnych uzgodnień mających zastosowanie do Grenlandii,

UZNAJĄC wolę Wspólnoty Europejskiej i Grenlandii do zacieśnienia wzajemnych więzi oraz ustanowienia partnerstwa
i współpracy, która wspierałaby, uzupełniała oraz rozszerzała dotychczasowe stosunki i współpracę między Stronami,

POWOŁUJĄC się na decyzję Rady z listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze
Wspólnotą Europejską,

MAJĄC NA UWADZE, że w lutym 2003 r. Rada uznała potrzebę rozszerzenia i zacieśnienia dalszych stosunków
Wspólnoty Europejskiej z Grenlandią, uwzględniając przy tym znaczenie rybactwa oraz potrzebę przeprowadzenia reform
strukturalnych oraz sektorowych w Grenlandii, w oparciu o pełne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju,

UWZGLĘDNIAJĄC Wspólną Deklarację Partnerstwa między Wspólnotą Europejską a Grenlandią, złożoną w dniu
27 czerwca 2006 r. przez Wspólnotę Europejską, z jednej strony, oraz Rząd Lokalny Grenlandii i rząd Danii,
z drugiej strony,

POWOŁUJĄC się na decyzję Rady z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie stosunków między Wspólnotą Europejską, z jednej
strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony,

PRZYWOŁUJĄC status Grenlandii, będącej jednocześnie autonomiczną i integralną częścią jednego z państw członkow-
skich Wspólnoty,

UWZGLĘDNIAJĄC ogólne wzajemne stosunki Wspólnoty i Grenlandii, oraz obustronną wolę dalszego utrzymywania
tych stosunków,

UWZGLĘDNIAJĄC Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza oraz Porozumienie w sprawie wdrażania
postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza w odniesieniu do ochrony osiadłych i daleko migru-
jących zasobów ryb i zarządzania tymi zasobami rybnymi,

MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ znaczenia zasad ustanowionych w Kodeksie postępowania dla odpowiedzialnego rybactwa,
przyjętym na konferencji FAO w 1995 r.,

ZDECYDOWANE współpracować we wspólnym interesie, na rzecz odpowiedzialnego rybactwa w celu zapewnienia
długotrwałej ochrony i zrównoważonego wykorzystania żywych zasobów morskich,

PRZEKONANE, że taka współpraca musi przyjąć formę inicjatyw i środków, które podejmowane wspólnie lub niezależnie
będą się wzajemnie uzupełniać, będą spójne z przyjętą polityką i zagwarantują synergię podejmowanych starań,

ZDECYDOWANE kontynuować dialog, w celu doskonalenia sektorowej polityki w dziedzinie rybactwa w Grenlandii
i ustalenia stosownych środków gwarantujących skuteczne wdrażanie tej polityki oraz zaangażowanie podmiotów gospo-
darczych i społeczeństwa w jej realizację,
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PRAGNĄC określić zasady i warunki regulujące działalność połowową statków Wspólnoty na wodach wyłącznej strefy
ekonomicznej Grenlandii, oraz wsparcie Wspólnoty dla zapewnienia odpowiedzialnego rybactwa na tych wodach,

ZDECYDOWANE nawiązać bliższą współpracę gospodarczą w zakresie przemysłu rybnego i związanych z nim działań,
przez wprowadzenie i rozwój wspólnych przedsiębiorstw, składających się z podmiotów reprezentujących obie Strony,
oraz w drodze wspierania tymczasowych wspólnych przedsięwzięć,

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Zakres i cele

Niniejsza umowa określa zasady, przepisy i procedury regulu-
jące:

— gospodarczą, finansową, techniczną i naukową współpracę
w sektorze rybactwa, ukierunkowaną na taką eksploatację
zasobów połowowych, która zapewni zrównoważone
warunki gospodarcze i społeczne, włącznie z rozwojem
grenlandzkiego sektora rybactwa;

— warunki dostępu wspólnotowych statków rybackich do
wyłącznej strefy ekonomicznej Grenlandii (dalej zwanej
w skrócie „WSE”);

— rozwiązania w zakresie połowów w grenlandzkiej WSE
przez statki Wspólnoty, mające zapewnić spełnienie wyżej
opisanych przepisów i warunków, skuteczność środków
gwarantujących ochronę zasobów rybnych i zarządzanie
nimi oraz zapobieganie nielegalnym, niezgłoszonym
i nieuregulowanym połowom;

— partnerstwa między przedsiębiorstwami, ukierunkowane na
rozwój działalności gospodarczej w sektorze rybactwa
i działań pokrewnych, we wspólnym interesie Stron.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej umowy, protokołu i załącznika do niej:

a) wyrażenie „władze Grenlandii” oznacza Rząd Lokalny Gren-
landii;

b) „władze Wspólnoty” oznaczają Komisję Europejską;

c) „statek wspólnotowy” oznacza statek rybacki pływający pod
banderą państwa członkowskiego i zarejestrowany we
Wspólnocie;

d) „wspólne przedsiębiorstwo” to przedsiębiorstwo podlegające
prawu Grenlandii, składające się z jednego lub więcej niż
jednego armatora statku wspólnotowego oraz jednego lub
więcej niż jednego partnera w Grenlandii, prowadzące dzia-
łalność połowową i ewentualnie eksploatujące grenlandzkie
kwoty połowowe w grenlandzkiej WSE, przy użyciu statków
pływających pod banderą Grenlandii, mając na uwadze prio-
rytetowe zaopatrzenie rynku Wspólnoty;

e) „tymczasowe wspólne przedsięwzięcie” oznacza każde
stowarzyszenie oparte na porozumieniu umownym
o ograniczonym czasie trwania, między armatorami ze
Wspólnoty a osobami fizycznymi lub prawnymi
z Grenlandii, mające na celu wspólne prowadzenie połowów
oraz eksploatację kwot połowowych Grenlandii przez statki
pływające pod banderą państwa członkowskiego Wspólnoty
Europejskiej, oraz dzielące koszty, zyski lub straty
z prowadzonej wspólnie działalności gospodarczej, mając
na uwadze priorytetowe zaopatrzenie rynku Wspólnoty;

f) „Wspólny Komitet” oznacza komitet złożony
z przedstawicieli Wspólnoty i Grenlandii, którego funkcje
opisano w art. 10 niniejszej umowy.

Artykuł 3

Podstawowe zasady wdrażania niniejszej umowy

1. Niniejszym Strony zobowiązują się zapewnić
w grenlandzkiej WSE odpowiedzialne rybactwo, w oparciu
o zasadę niedyskryminacji statków pływających pod różnymi
banderami i prowadzących działalność połowową na tych
wodach, bez uszczerbku dla postanowień protokołu.

2. Grenlandia nadal będzie planowała politykę sektora
rybactwa oraz zarządzała jej realizacją za pomocą rocznych
i wieloletnich programów, uwzględniając w nich cele określone
za obopólną zgodą Stron. W tym celu, Strony będą kontynuo-
wały polityczny dialog o koniecznych reformach. Władze Gren-
landii niniejszym zobowiązują się informować władze Wspól-
noty o przyjęciu kolejnych ważnych środków w danym
obszarze.
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3. Strony zobowiązują się, że na wniosek jednej z nich będą
również współpracowały w zakresie oceniania, wspólnie lub
jednostronnie, środków, programów i działań wdrażanych na
podstawie niniejszej umowy.

4. Niniejszym Strony zobowiązują się do zagwarantowania
realizacji postanowień niniejszej umowy w zgodzie z zasadami
ładu gospodarczego i społecznego.

Artykuł 4

Współpraca naukowa

1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wspólnota
i Grenlandia zobowiązane są monitorować stan zasobów
w grenlandzkiej WSE; wspólny komitet naukowy zobowiązany
jest sporządzić sprawozdanie na wniosek Wspólnego Komitetu
oraz zgodnie z ustanowionymi przez niego warunkami.

2. Strony konsultują się ze sobą w ramach Wspólnego Komi-
tetu uwzględniając opinie naukowe, po czym Grenlandia zobo-
wiązana jest przyjąć takie środki w zakresie ochrony
i zarządzania, jakie uzna za konieczne dla realizacji celów
swojej polityki w dziedzinie rybactwa.

3. Strony zobowiązują się do przeprowadzania wzajemnych
konsultacji, bezpośrednio lub w ramach organizacji międzyna-
rodowych, w celu zapewnienia ochrony żywych zasobów
i zarządzania nimi w grenlandzkiej WSE, oraz w celu współ-
pracy w zakresie odpowiednich badań naukowych.

Artykuł 5

Dostęp do połowów w grenlandzkiej WSE

1. Niniejszym Grenlandia zobowiązuje się zezwolić statkom
wspólnotowym na prowadzenie działalności połowowej
w WSE, zgodnie z niniejszą umową, protokołem
i załącznikiem do niej. Władze Grenlandii wydają statkom
wyznaczonym przez Wspólnotę licencje, wydane na mocy
protokołu, odpowiednio do wielkości dopuszczalnych połowów
przyznanych zgodnie z protokołem.

2. Z wielkości dopuszczalnych połowów przyznanych
Wspólnocie przez Grenlandię na mocy niniejszej umowy
mogą korzystać statki pływające pod banderą Norwegii, Islandii
i Wysp Owczych oraz tam zarejestrowane, w zakresie
niezbędnym do poprawnej realizacji porozumień w sprawie
połowów zawartych przez Wspólnotę z tymi Stronami.
W tym celu, Grenlandia zobowiązuje się zezwolić statkom
pływającym pod banderą Norwegii, Islandii i Wysp Owczych
oraz tam zarejestrowanych na prowadzenie działalności poło-
wowej w WSE.

3. Działalność połowowa regulowana niniejszą umową
podlega przepisom ustawowym i wykonawczym obowiązu-

jącym w Grenlandii. Władze Grenlandii zobowiązane są
zwracać się do władz Wspólnoty o wyrażenie uwag na temat
zmian w ustawodawstwie przed jego wejściem w życie, chyba
że jego niezwłoczne wprowadzenie w życie podyktowane jest
należycie uzasadnioną koniecznością, natomiast konsultacje
z władzami wspólnotowymi mogłyby skutkować zwłoką.
Władze Grenlandii zobowiązane są powiadamiać władze
Wspólnoty o zmianach w ustawodawstwie z wyprzedzeniem
i we właściwym czasie.

4. Grenlandia jest odpowiedzialna za skuteczne stosowanie
postanowień dotyczących monitorowania połowów przewidzia-
nych w protokole. Statki wspólnotowe współpracują
z właściwymi organami, odpowiedzialnymi za takie monitoro-
wanie.

5. Władze Wspólnoty niniejszym zobowiązują się podjąć
wszystkie właściwe środki konieczne do zapewnienia przestrze-
gania przez statki wspólnotowe niniejszej umowy oraz ustawo-
dawstwa regulującego sprawę połowów w grenlandzkiej WSE.

Artykuł 6

Licencje

1. Statki wspólnotowe mogą dokonywać połowów
w grenlandzkiej WSE wyłącznie w przypadku, gdy posiadają
licencję połowową wydaną na mocy niniejszej umowy.

2. Procedurę uzyskiwania licencji połowowej, obowiązujące
podatki i metodę płatności, którą muszą stosować armatorzy,
określono są w załączniku do protokołu.

3. Umawiające się Strony zapewniają odpowiednie wdrażanie
tych procedur i warunków, przez odpowiednią współpracę
administracyjną między ich właściwymi organami.

Artykuł 7

Rekompensata finansowa

1. Zgodnie z warunkami określonymi w protokole
i załączniku do niniejszej umowy, Wspólnota przekazuje Gren-
landii rekompensatę finansową. Wspomniana jednorazowa
rekompensata składa się z dwóch powiązanych elementów,
czyli:

a) z rekompensaty finansowej na rzecz dostępu statków wspól-
notowych do łowisk Grenlandii, oraz

b) ze wsparcia finansowego Wspólnoty na rzecz odpowiedzial-
nego rybactwa i zrównoważonego wykorzystania zasobów
połowowych w grenlandzkiej WSE.
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2. Część rekompensaty finansowej, o której mowa w ust. 1
lit. b), określają władze Grenlandii, uwzględniając przy tym cele
związane z grenlandzką polityką w dziedzinie rybactwa, usta-
lone za porozumieniem Stron zgodnie z protokołem, oraz
zgodne z rocznym i wieloletnim programem realizacji tej poli-
tyki.

3. Wspomniana rekompensata finansowa Wspólnoty
wnoszona będzie w kwotach rocznych, zgodnie
z protokołem. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy
i protokołu, rekompensata finansowa może ulec zmianie
w wyniku:

a) nadzwyczajnych okoliczności, innych zjawiska fizyczne,
uniemożliwiających działalność połowową w grenlandzkiej
WSE;

b) redukcji wielkości dopuszczalnych połowów przyznanych
statkom wspólnotowym za obopólną zgodą Stron,
w celach związanych z zarządzaniem zasobami,
w przypadku, gdy w świetle najlepszych dostępnych danych
naukowych jest ona niezbędna dla ochrony
i zrównoważonego wykorzystania zasobów;

c) szczególnego pierwszeństwa Wspólnoty w zakresie dostępu
do dodatkowych wielkości dopuszczalnych połowów, poza
tymi określonymi w protokole do niniejszej umowy, przy-
znanego za obopólną zgodą Stron w ramach Wspólnego
Komitetu, w przypadku, gdy w świetle najlepszych dostęp-
nych danych naukowych zezwala na to stan zasobów;

d) ponownej oceny warunków wsparcia finansowego Wspól-
noty na rzecz wdrażania grenlandzkiej polityki
w dziedzinie rybactwa, jeżeli uzasadniają to wyniki wdra-
żania rocznego i wieloletniego planu stwierdzone przez
obie Strony;

e) zawieszenia stosowania niniejszej umowy zgodnie z jej
art. 13.

Artykuł 8

Promowanie współpracymiędzy podmiotami
gospodarczymi i w społeczeństwie obywatelskim

1. Strony promują współpracę gospodarczą, handlową,
naukową i techniczną w sektorze rybactwa i sektorach jemu
pokrewnych. Strony konsultują się nawzajem aby koordynować
różne działania, które mogą być podejmowane w tym zakresie.

2. Strony zachęcają do wymiany informacji w zakresie
technik i sprzętu połowowego, metod konserwacji
i przetwarzania przemysłowego produktów rybactwa.

3. Strony promują przede wszystkim podejmowanie tymcza-
sowych wspólnych przedsięwzięć oraz zakładanie wspólnych
przedsiębiorstw, w obopólnym interesie oraz zgodnie z ich
ustawodawstwem.

Artykuł 9

Połowy naukowo-badawcze

Strony wspierają prowadzenie połowów naukowo-badawczych
w grenlandzkiej WSE. Strony prowadzą połowy naukowo-bada-
wcze razem, zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami zawartymi
w załączniku do protokołu.

Artykuł 10

Wspólny Komitet

1. Powołuje się Wspólny Komitet, który ma służyć Stronom
jako forum do celów monitorowania stosowania postanowień
niniejszej umowy, oraz zapewnienia jej realizacji.

2. Wspólny Komitet pełni następujące funkcje:

a) monitorowanie wykonania, wykładni i stosowania umowy,
w szczególności określanie i ocena realizacji rocznego
i wieloletniego planu, o którym mowa w art. 7 ust. 2;

b) zapewnianie koniecznej współpracy w sprawach leżących we
wspólnym interesie Stron, związanych z rybactwem;

c) działanie w charakterze forum do celów polubownego
rozwiązywania sporów związanych z wykładnią lub stoso-
waniem niniejszej umowy;

d) weryfikacja oraz, w razie potrzeby, negocjowanie poziomu
obecnych i nowych wielkości dopuszczalnych połowów
w odniesieniu do odpowiednich zasobów w grenlandzkiej
WSE, na podstawie dostępnych opinii naukowych,
z zastosowaniem zasady ostrożności, z uwzględnieniem
potrzeb grenlandzkiego przemysłu rybnego, a w konsek-
wencji — poziomu wielkości dopuszczalnych połowów
Wspólnoty i, w miarę potrzeb, rekompensaty finansowej,
o której mowa w protokole;

e) ocena potrzeby opracowania planów poprawy sytuacji oraz
długoterminowych planów zarządzania zasobami objętymi
niniejszą umową, w celu zapewnienia zrównoważonego
wykorzystania zasobów oraz utrzymania zrównoważonego
poziomu w zakresie wpływu działalności połowowej na
morski ekosystem;
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f) kontrolowanie wniosków o podjęcie tymczasowych wspól-
nych przedsięwzięć lub założenie wspólnych przedsiębiorstw
na warunkach określonych w niniejszej umowie,
w szczególności ocena przedstawianych przez Strony
projektów podjęcia tymczasowych wspólnych przedsięwzięć
lub założenia wspólnych przedsiębiorstw, zgodnie
z kryteriami wyszczególnionymi w załączniku do protokołu
do niniejszej umowy, oraz kontrolowanie działalności
statków w ramach tymczasowych wspólnych przedsięwzięć
i wspólnych przedsiębiorstw z wyłącznej strefy ekono-
micznej Grenlandii;

g) określanie, w poszczególnych przypadkach, odpowiednich
gatunków, warunków i innych parametrów w odniesieniu
do połowów naukowo-badawczych;

h) uzgadnianie środków administracyjnych dotyczących
dostępu wspólnotowych statków rybackich do grenlandzkiej
WSE i jej zasobów, włącznie z licencjami, ruchem wspólno-
towych statków rybackich i raportami połowowymi;

i) uzgadnianie metod wykorzystania wspólnotowego wsparcia
finansowego na zapewnienie odpowiedzialnego rybactwa
i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybactwa
w grenlandzkiej WSE;

j) ocena warunków wspólnotowego wsparcia finansowego na
realizację grenlandzkiej polityki w dziedzinie rybactwa, jeżeli
wsparcie takie jest uzasadnione wynikami wdrażania rocz-
nego i wieloletniego planu, stwierdzonymi przez obie
Strony;

k) wszelkie inne funkcje uzgodnione przez Strony za obopólną
zgodą.

3. Wspólny Komitet spotyka się przynajmniej raz w roku,
przemiennie we Wspólnocie i w Grenlandii, natomiast spot-
kaniu przewodniczy Strona będąca gospodarzem spotkania.
Na wniosek jednej ze Stron komitet zbiera się na posiedzeniu
specjalnym.

4. Wspólny Komitet uchwala swój regulamin.

Artykuł 11

Obszar geograficzny obowiązywania umowy

Niniejsza umowa ma zastosowanie, z jednej strony, do teryto-
riów, na których stosuje się Traktat ustanawiający Wspólnotę
Europejską i na warunkach ustanowionych w tym traktacie,
oraz do terytorium Grenlandii i grenlandzkiej WSE, z drugiej
strony.

Artykuł 12

Czas trwania i rozwiązanie

1. Niniejsza umowa obowiązuje przez sześć lat, począwszy
od daty jej wejścia w życie; jeżeli żadna ze Stron nie wypowie

umowy zgodnie z ust. 2 i 3, ulega ona automatycznie przed-
łużeniu na kolejne sześcioletnie okresy.

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej
umowy, zwłaszcza w przypadku poważnych okoliczności,
takich jak degradacja zasobów objętych umową, lub niedopeł-
nienie przez drugą Stronę obowiązku zwalczania nielegalnych,
niezgłoszonych i nieuregulowanych połowów.

3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wymienio-
nych w ust. 2, zainteresowana Strona zobowiązana jest prze-
kazać drugiej Stronie pisemne zawiadomienie o zamiarze wyco-
fania się z umowy, przynajmniej na sześć miesięcy przed datą
wygaśnięcia początkowego okresu lub kolejnego okresu
obowiązywania umowy. W przypadku rozwiązania umowy
z innych przyczyn, okres wypowiedzenia wynosi dziewięć
miesięcy.

Artykuł 13

Zawieszenie

1. Stosowanie niniejszej umowy może ulec zawieszeniu
z inicjatywy jednej z Stron, jeżeli uważa ona, że druga Strona
dopuściła się poważnego naruszenia warunków umowy. Strona,
która występuje o zawieszenie stosowania umowy, zobowiązana
jest zgłosić swój zamiar w formie pisemnej, co najmniej na
sześć miesięcy przed planowanym zawieszeniem. Po otrzy-
maniu takiego powiadomienia, Strony przystępują do konsul-
tacji mających na celu polubowne rozstrzygnięcie sporu.

2. Kwota rekompensaty finansowej określonej w art. 7 oraz
wielkości dopuszczalne połowów, o których mowa w art. 5,
zostają proporcjonalnie zmniejszone, stosownie do czasu
trwania zawieszenia.

Artykuł 14

Protokół, załącznik oraz dodatki stanowią integralną część
niniejszej umowy.

Artykuł 15

Uchylenie

Porozumienie w sprawie połowów z dnia 1 lutego 1985 r.
między Wspólnotą Europejską a Grenlandią zostaje niniejszym
uchylone i zastąpione niniejszą umową.

Artykuł 16

Język i wejście w życie

Niniejsza umowa, sporządzona w dwóch egzemplarzach
w językach angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estoń-
skim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim,
łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim,
portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim,
węgierskim i włoskim, przy czym każdy z tych tekstów jest
jednakowo autentyczny, wchodzi w życie w dniu wzajemnego
przekazania przez Strony powiadomień o zakończeniu odpo-
wiednich procedur związanych z jej przyjęciem.
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