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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Közösség és a Comore-szigetek közötti halászati megállapodás 2010 
decemberében hatályát veszti. Az új jegyzőkönyv hatálya a 2011 és 2013 közötti időszakra 
terjed ki, és az európai parlamenti egyetértési eljárás lezárta előtt ideiglenesen alkalmazzák. 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkének (2) bekezdése és 218. cikkének 
(6a) bekezdése értelmében az Európai Parlament megadhatja vagy megtagadhatja 
egyetértését. 

A megállapodás tartalmi jellemzői az alábbiak:

Kiadás típusa 2011 2012 2013 ÖSSZESEN

az évi 4850 
tonnás 
referenciamenny
iség megfelelője 
65 €/t értéken

315 250€ 315 250€ 315 250€ 945 750€

a Comore-
szigeteki 
halászati ágazati 
politika 
végrehajtása

300 000€ 300 000€ 300 000€ 900 000€

ÖSSZESEN 615 250€ 615 250€ 615 250€ 1 845 750€

A halállomány állapotának közös értékelését követően a halászati kvóták kiigazítása bizonyos 
feltételekkel jóváhagyható. 

Az Európai Unió hozzájárulása az alábbiakból áll majd:

 évi 4 250 tonnás halászati jogért cserébe 315 850 eurós (tonnánként 65 eurós) éves 
hozzájárulás;

 300 000 eurós összeg a Comore-szigetek halászati ágazati politikájának támogatására 
és végrehajtására;

Ez összesen évi 615 250 eurót tesz ki.

A megállapodás 3 éves időtartamára ez mindösszesen 1 845 750 eurónak felel meg.

Nincs felső határ kijelölve a közösségi hajók további tonhalfogásaira nézve. Minden további 
tonna 65 euróba kerül majd. Ha a közösségi hajók által kifogott mennyiség meghaladja a 
teljes éves mennyiség kétszeresét, az e határértéket meghaladó fogásért járó összeget csak a 
következő évben kell kifizetni. 

A Transparency International a világ országairól készített 2010. évi korrupciós jegyzékén a 
Comore-szigeteki Unió 178 ország között a 154. helyet foglalja el. A Bizottságnak 
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ellenőriznie kell, hogy a pénzeket a Comore-szigeteki Unióval kötött megállapodás szerint 
használták és használják-e fel.

Ennélfogva a Költségvetési Bizottság szerint az alábbiakat kell figyelembe venni a 
megállapodás végrehajtásakor:

 évente meg kell vizsgálni, hogy az e megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv értelmében 
hajókat üzemeltető tagállamok eleget tettek-e a fogásra vonatkozó jelentéstételi 
rendelkezéseknek. Amennyiben nem, a Bizottságnak el kell utasítania ezen 
államoknak a következő évre vonatkozó halászati engedélyekre irányuló kérelmeit. 

 évente jelentést kell tenni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyv 7. 
cikkében leírt többéves ágazati program eredményeiről, valamint a fogásokra 
vonatkozó jelentéstételi követelmények tagállamok általi betartásáról.

 a jegyzőkönyv lejáratát megelőzően és az esetleges megújításra vonatkozó tárgyalások 
megkezdése előtt be kell nyújtani az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jegyzőkönyv utólagos értékelését, beleértve egy költség–haszon elemzést is.

A Költségvetési Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
javasolja a Parlamentnek, hogy járuljon hozzá a megállapodás megkötéséhez, és kéri, hogy az 
Európai Bizottság és a Comore-szigeteki Unió vegye figyelembe az alábbi pontokat a 
megállapodás végrehajtásakor:

a) évente meg kell vizsgálni, hogy az e megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv értelmében 
hajókat üzemeltető tagállamok eleget tettek-e a fogásra vonatkozó jelentéstételi
rendelkezéseknek. Amennyiben nem, a Bizottságnak el kell utasítania ezen államoknak a 
következő évre vonatkozó halászati engedélyekre irányuló kérelmeit. 

b) évente jelentést kell tenni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyv 7. 
cikkében leírt többéves ágazati program eredményeiről, valamint a fogásokra vonatkozó 
jelentéstételi követelmények tagállamok általi betartásáról.

c) a jegyzőkönyv lejáratát megelőzően és az esetleges megújításra vonatkozó tárgyalások 
megkezdése előtt be kell nyújtani az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyv 
utólagos értékelését, beleértve egy költség–haszon elemzést is.


