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KORT BEGRUNDELSE

Fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Comorerne udløber i december 2010. 
Den nye protokol er gyldig fra 2011 til 2013 og forventes at blive anvendt midlertidigt, 
medens man afventer Europa-Parlamentets godkendelsesprocedure. 

I henhold til artikel 43, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, litra a), i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde kan Europa-Parlamentet enten godkende eller nægte at godkende 
aftalen. 

Aftalens indhold er som følger:

UDGIFTSTYP
E

2011 2012 2013 I ALT

MODYDELSE 
FOR 
4850 T/ÅR À 
65 EUR/T

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

GENNEMFØR
ELSE AF 
COMORERNE
S 
FISKERIPOLI
TIK.

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

I ALT 615 250 EUR 615 250 EUR 615 250 EUR 1 845 750 EUR

Efter en fælles vurdering af bestandene kan der gives mulighed for at justere fangstkvoterne, 
såfremt visse betingelser opfyldes. 

EU's bidrag vil bestå af følgende elementer:

 en årlig modydelse på 315 250 EUR for fiskerimuligheder på 4.850 ton om året (65 EUR/t)

 et beløb på 300.000 EUR til støtte til og gennemførelse af Comorernes fiskeripolitik,
Det vil sige et beløb på 615 250 EUR om året.
Eller et samlet beløb på 1 845 750 EUR for de tre aftaleår.

EF-fartøjer underlægges ingen øvre grænse for supplerende fangster af tun. Hvert supplerende 
ton vil koste 65 EUR. Hvis EF-fartøjernes fangster overstiger den mængde, der svarer til det 
dobbelte af det samlede årlige beløb, skal det skyldige beløb for mængden derudover først 
betales det følgende år. 

Ifølge Transparency Internationals 2010-fortegnelse over stater efter korruption, ligger 
Unionen Comorerne på en 154. plads ud af 178 lande. Kommissionen bør undersøge, i hvor 
høj grad midlerne er blevet brugt som aftalt med Unionen Comorerne.

Budgetudvalget mener derfor, at der bør tages hensyn til følgende aspekter ved 



PE456.905v02-00 4/4 PA\855659DA.doc

DA

gennemførelsen af aftalen:

 Det bør hvert år vurderes, om de medlemsstater, hvis fartøjer er omfattet af aftalens 
protokol, har opfyldt fangstrapporteringskravene. Hvis dette ikke er tilfældet, bør 
Kommissionen afvise deres ansøgninger om fiskerilicens for det efterfølgende år. 

 Der bør hvert år aflægges rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af det 
flerårige sektorprogram, der er beskrevet i protokollens artikel 7, samt om 
medlemsstaternes opfyldelse af rapporteringskravene.

 Inden protokollens udløb eller inden indledningen af forhandlinger om en eventuel 
erstatning af protokollen bør der forelægges en efterfølgende evaluering af protokollen, 
inklusive en cost-benefit-analyse, for Europa-Parlamentet og Rådet.

Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, der er korresponderende udvalg, til at foreslå, at 
Europa-Parlamentet godkender indgåelsen af aftalen, og udtrykker ønske om, at 
Kommissionen og Unionen Comorerne tager behørigt hensyn til nedenstående punkter ved 
gennemførelsen af aftalen:

a) Det bør hvert år vurderes, om de medlemsstater, hvis fartøjer er omfattet af aftalens 
protokol, har opfyldt fangstrapporteringskravene. Hvis dette ikke er tilfældet, bør 
Kommissionen afvise deres ansøgninger om fiskerilicens for det efterfølgende år. 

b) Der bør hvert år aflægges rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af det 
flerårige sektorprogram, der er beskrevet i protokollens artikel 7, samt om medlemsstaternes 
opfyldelse af rapporteringskravene.

c) Inden protokollens udløb eller inden indledningen af forhandlinger om en eventuel 
erstatning af protokollen bør der forelægges en efterfølgende evaluering af protokollen, 
inklusive en cost-benefit-analyse, for Europa-Parlamentet og Rådet.


