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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dohoda o rybolovu mezi Evropským společenstvím a Komorskými ostrovy vyprší v prosinci 
2010. Nový protokol platí od roku 2011 do roku 2013 a měl by být uplatňován provizorně, 
dokud neprojde postupem udělení souhlasu Evropského parlamentu. 

Podle čl. 43 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie může 
Evropský parlament svůj souhlas buď udělit, nebo jeho udělení odmítnout. 

Z hlediska obsahu jsou podmínky dohody tyto:

Druh výdaje 2011 2012 2013 CELKEM

ekvivalent 
nosnosti 4850 
tun ročně za 65 
EUR/t

315 250 EUR 315 250 EUR 315 250 EUR 945 750 EUR

provádění 
odvětvové 
politiky 
rybolovu na 
Komorách

300 000 EUR 300 000 EUR 300 000 EUR 900 000 EUR

CELKEM 615 250 EUR 615 250 EUR 615 250 EUR 1 845 750 EUR

Na základě společného vyhodnocení stavu populací bude možné za určitých podmínek upravit 
rybolovné kvóty. 

Finanční kompenzace vyplácená EU se bude skládat z následujících složek:

 roční částka ve výši 315 250 EUR na rybolovná práva odpovídající nosnosti 4 850 tun 
ročně (65 EUR za tunu);

 částka ve výši 300 000 EUR na podporu a provádění odvětvové politiky rybolovu na 
Komorách;

což představuje částku 615 250 EUR ročně.
Celková částka za 3 roky trvání dohody činí 1 845 750 EUR.

Pro dodatečné úlovky tuňáků plavidly Společenství neexistuje horní hranice. Každá další tuna 
bude stát 65 EUR. Pokud úlovky plavidel Společenství přesáhnou množství odpovídající 
dvojnásobku celkové roční částky, bude dlužná částka za množství přesahující tento limit 
vyplacena až v následujícím roce. 

Podle klasifikace Transparency International týkající se korupce států za rok 2010 je 
Komorský svaz na 154. místě ze 178 zemí. Komise musí prověřit, do jaké míry byly a budou 
finanční prostředky vynaloženy v souladu s dohodou, která byla s Komorským svazem
uzavřena.
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Výbor BUDG se proto domnívá, že by při provádění této dohody měly být zohledněny 
následující aspekty:

 každoroční hodnocení, zda členské státy, jejichž plavidla jsou provozována podle 
protokolu k dohodě, plní svou ohlašovací povinnost. Pokud tomu tak není, měla by 
Komise zamítnout žádosti těchto států o udělení licencí k rybolovu na následující rok; 

 každoroční předložení zprávy Evropskému parlamentu a Radě o výsledcích víceletého 
odvětvového programu uvedeného v článku 7 protokolu a o plnění ohlašovací 
povinnosti ze strany členských států;

 před vypršením současného protokolu nebo před zahájením jednání o jeho případném 
nahrazení jinou verzí předložení jeho hodnocení ex post Evropskému parlamentu 
a Radě, včetně analýzy nákladů a přínosů.

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby Parlamentu navrhl 
udělení souhlasu s uzavřením dohody, a přeje si, aby Evropská komise i Komorský svaz při 
provádění dohody řádně zohlednily následující aspekty:

a) každoroční hodnocení, zda členské státy, jejichž plavidla jsou provozována podle 
protokolu k dohodě, plní svou ohlašovací povinnost. Pokud tomu tak není, měla by Komise 
zamítnout žádost těchto států o udělení licencí k rybolovu na následující rok; 

b) každoroční předložení zprávy Evropskému parlamentu a Radě o výsledcích víceletého 
odvětvového programu uvedeného v článku 7 protokolu a o plnění ohlašovací povinnosti ze 
strany členských států;

c) před vypršením současného protokolu nebo před zahájením jednání o jeho případném 
nahrazení jinou verzí předložení jeho hodnocení ex post Evropskému parlamentu a Radě, 
včetně analýzy nákladů a přínosů.


