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КРАТКА ОБОСНОВКА

Срокът на действие на Споразумението в областта на рибарството между Европейската 
общност и Коморските острови изтече през декември 2010 година. Новият протокол ще 
бъде валиден за периода от 2011 г. до 2013 г. и следва да се прилага временно до 
приключване на процедурата на одобрение от Европейския парламент. 

Съгласно член 43, параграф 2 и член 218, параграф 6, буква а) от Договора за 
функционирането на Европейския съюз Европейският парламент може да избира дали 
да даде одобрение или не. 

По отношение на съдържанието, характеристиките на споразумението са както следва:

Вид разход 2011 2012 2013 ОБЩО

за тонаж от 
4 850 тона 
годишно 
(65€/т.)

315 250€ 315 250€ 315 250€ 945 750€

прилагане на 
секторната 
политика в 
областта на 
рибарството в 
Коморските 
острови

300 000€ 300 000€ 300 000€ 900 000€

ОБЩО 615 250€ 615 250€ 615 250€ 1 845 750€

След обща оценка на състоянието на запасите, при определени условия могат да бъдат 
предоставени възможности за актуализиране на квотите за риболов. 

Финансовите вноски на Европейския съюз ще включват следните елементи:

 годишна сума в размер на 315 250 евро за правото на улов на 4 850 тона 
годишно (65 евро на тон);

 сума от 300 000 евро, предназначена за подкрепа и прилагане на секторната 
политика в областта на рибарството в Коморските острови;

Т.е. сума в размер на 615 250 евро годишно.
Т.е. обща сума в размер на 1 845 750 евро за трите години на срока на валидност на 
споразумението.

По отношение на допълнителния улов на риба тон от кораби на Общността няма 
определена горна граница. Всеки допълнителен тон ще струва 65 евро. Когато уловът 
от страна на кораби на Общността надвиши количеството, съответстващо на удвоената 
обща годишна сума, сумата, дължима за количеството, надвишаващо това ограничение, 
се изплаща едва през следващата година. 
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Според класацията на "Трансперънси интърнешънъл" за 2010 г. за нивото на корупция 
в отделните държави, Коморските острови са на 154 място от общо 178 страни. Важно е 
Комисията да проверява в каква степен средствата са и ще бъдат използвани според 
договореното със Съюза Коморски острови.

С оглед на горепосоченото, комисията по бюджети счита, че при прилагане на 
споразумението Комисията следва да взема предвид следните въпроси:

 да оценява ежегодно дали държавите-членки, чиито кораби осъществяват 
дейност в рамките на протокола към споразумението, изпълняват изискванията 
за деклариране на улова; когато договореностите не се спазват, Комисията 
следва да отказва заявленията за разрешение за риболов, представени от тези 
държави за следващата година; 

 да представя ежегодно на Европейския парламент и на Съвета доклад относно 
резултатите от многогодишната секторна програма, посочена в член 7 от 
протокола, както и относно спазването от страна на държавите-членки на 
изискването за деклариране на улова;

 да представя на Европейския парламент и на Съвета, преди изтичането на срока 
на протокола или преди началото на преговорите за неговото евентуално 
подновяване, последваща оценка на протокола, включително анализ на 
разходите и ползите;

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по рибно стопанство да предложи 
Парламентът да даде своето одобрение за сключването на споразумението и изразява 
желание следните съображения да бъдат надлежно взети предвид от Европейската 
комисия и от Съюза Коморски острови при прилагането на споразумението:

a) да оценява ежегодно дали държавите-членки, чиито кораби осъществяват 
дейност в рамките на протокола към споразумението, изпълняват изискванията за 
деклариране на улова. Когато договореностите не се спазват, Комисията следва да 
отказва заявленията за разрешение за риболов, представени от тези държави за 
следващата година. 

б) да представя ежегодно на Европейския парламент и на Съвета доклад относно 
резултатите от многогодишната секторна програма, посочена в член 7 от протокола, 
както и относно спазването от страна на държавите-членки на изискването за 
деклариране на улова.

в) да представя на Европейския парламент и на Съвета, преди изтичането на срока 
на протокола или преди началото на преговорите за неговото евентуално подновяване, 
последваща оценка на протокола, включително анализ на разходите и ползите.


