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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των 
Κομορών εκπνέει τον Δεκέμβριο του 2010. Το νέο πρωτόκολλο ισχύει από το 2011 έως το 
2013 και πρόκειται να εφαρμοστεί προσωρινά, εν αναμονή της διαδικασίας έγκρισης από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 43, παράγραφος 2, και το άρθρο 218, παράγραφος 6(α) της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί είτε να 
εγκρίνει τη συμφωνία είτε όχι. 

Από πλευράς περιεχομένου, τα χαρακτηριστικά της συμφωνίας είναι τα εξής:

Είδος δαπάνης 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ

Βάρος αναφοράς 
4850 τόνοι 
ετησίως /προς  
65€/t

315 250€ 315 250€ 315 250€ 945 750€

Εφαρμογή της 
τομεακής 
πολιτικής 
αλιείας στις 
Κομόρες

300 000€ 300 000€ 300 000€ 900 000€

ΣΥΝΟΛΟ 615 250€ 615 250€ 615 250€ 1 845 750€

Μετά από κοινή εκτίμηση της κατάστασης των αποθεμάτων, μπορούν, υπό ορισμένους 
όρους, να δοθούν δυνατότητες προσαρμογής των αλιευτικών ποσοστώσεων.

Η συνδρομή της ΕΕ συνίσταται στα εξής:

 ετήσιο ποσό 315 250 ευρώ για αλιευτικά δικαιώματα που αντιστοιχούν σε 
4 850 τόνους ετησίως (65 ευρώ ο τόνος)·

 ποσό 300 000 ευρώ για τη στήριξη της εφαρμογής της τομεακής πολιτικής αλιείας 
στις Κομόρες·

Ήτοι ποσό 615 250 ευρώ ετησίως.
Δηλαδή, συνολικό ποσό 1 845 750 ευρώ για τα 3 έτη της συμφωνίας.

Δεν προβλέπεται ανώτατο όριο για τα συμπληρωματικά αλιεύματα τόνου από τα κοινοτικά 
σκάφη. Κάθε επιπλέον τόνος θα στοιχίζει 65 ΕΥΡΏ. Εάν η ποσότητα των αλιευμάτων από τα 
κοινοτικά σκάφη υπερβεί τις ποσότητες που αντιστοιχούν στο διπλάσιο του ετήσιου 
συνολικού ποσού, το ποσό που θα οφείλεται για την ποσότητα που θα υπερβαίνει το όριο 
αυτό θα καταβάλλεται εντός του επομένου έτους.

Σύμφωνα με την κατάταξη 2010 της Διεθνούς Διαφάνειας σχετικά με τη διαφθορά των 
κρατών, η Ένωση των Κομορών βρίσκεται στην 154η θέση επί 178 χωρών. Η Επιτροπή 
πρέπει να ελέγχει κατά πόσο οι πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν και πρόκειται να 
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χρησιμοποιηθούν όπως έχει συμφωνηθεί με την Ένωση των Κομορών.

Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή Ανάπτυξης εκτιμά ότι κατά την εφαρμογή της συμφωνίας 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες πτυχές:

 Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε χρόνο κατά πόσον τα κράτη μέλη, τα σκάφη των οποίων 
ασκούν δραστηριότητες στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου που προσαρτάται στην 
Συμφωνία, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις υποβολής δηλώσεων αλιευμάτων. 
Όταν δεν τηρούνται οι διατάξεις, η Επιτροπή πρέπει να αρνείται τις αιτήσεις 
αλιευτικών αδειών που θα υποβάλουν οι χώρες αυτές για το προσεχές έτος.

 Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τα αποτελέσματα του πολυετούς τομεακού προγράμματος που αναφέρεται 
στο άρθρο 7 του Πρωτοκόλλου καθώς και σχετικά με τη συμμόρφωση των κρατών 
μελών με τις απαιτήσεις υποβολής αναφοράς.

 Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, πριν τη λήξη 
του πρωτοκόλλου και πριν την έναρξη διαπραγματεύσεων για ενδεχόμενη ανανέωσή 
του, μία εκ των υστέρων αξιολόγηση που θα περιλαμβάνει και ανάλυση 
κόστους/ωφελείας.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
προτείνει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής και ταυτόχρονα εκφράζει 
την επιθυμία να ληφθούν δεόντως υπόψη κατά την εφαρμογή της συμφωνίας από την 
Επιτροπή και από την Ένωση των Κομορών τα ακόλουθα σημεία :

α) Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε χρόνο κατά πόσον τα κράτη μέλη, τα σκάφη των οποίων 
ασκούν δραστηριότητες στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου που προσαρτάται στην Συμφωνία, 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις υποβολής δηλώσεων αλιευμάτων. Όταν οι διατάξεις δεν 
έχουν τηρηθεί, η Επιτροπή πρέπει να απορρίπτει τις αιτήσεις αλιευτικών αδειών που 
υποβάλλουν οι χώρες αυτές για το επόμενο έτος.

β) Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τα αποτελέσματα του πολυετούς τομεακού προγράμματος που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 του Πρωτοκόλλου καθώς και σχετικά με τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τις 
απαιτήσεις υποβολής αναφοράς.

γ) Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, πριν τη λήξη 
του πρωτοκόλλου και πριν την έναρξη διαπραγματεύσεων για ενδεχόμενη ανανέωσή του, μία 
εκ των υστέρων αξιολόγηση που θα περιλαμβάνει και ανάλυση κόστους/ωφελείας.


