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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos bendrijos ir Komorų Sąjungos žuvininkystės sektoriaus susitarimas baigė galioti 
2010 m. gruodžio mėnesį. Naujasis protokolas galioja nuo 2011 m. iki 2013 m. ir turėtų būti 
laikinai taikomas, laukiant Europos Parlamento pritarimo suteikimo procedūros. 

Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnio 2 dalimi ir 218 straipsnio 
6 dalies a punktu, Europos Parlamentas gali arba suteikti pritarimą, arba jo nesuteikti. 

Susitarimo turinys apibūdinamas taip:

Išlaidų rūšis 2011 m. 2012 m. 2013 m. IŠ VISO

kiekis tonomis 
4850 t per metus 
už 65 EUR/t

315 250 € 315 250 € 315 250 € 945 750 €

Komorų 
žuvininkystės 
sektoriaus 
politikos 
įgyvendinimas

300 000 € 300 000 € 300 000 € 900 000 €

IŠ VISO 615 250 € 615 250 € 615 250 € 1 845 750 €

Atsižvelgiant į bendrą žuvų išteklių būklės vertinimą, būtų galima susitarti dėl galimybių 
tikslinti žvejybos kvotas tam tikromis sąlygomis. 

Europos Sąjungos finansinis įnašas susideda iš šių dalių:

 metinio 315 250 EUR dydžio įnašo už žvejybos teises 4 850 tonų metams (65 EUR už 
toną);

 300 000 EUR įnašo Komorų žuvininkystės sektoriaus politikai remti ir įgyvendinti.
Iš viso 615 250 EUR per metus.
Iš viso 1.845.750 EUR per trejus metus, kuriems taikomas Susitarimas.

Bendrijos laivų sugautiems papildomiems tunų kiekiams netaikoma jokia didžiausia leistina 
riba. Kiekviena papildoma tona kainuoja 65 EUR. Jei Bendrijos laivais sužvejotas kiekis 
viršija kiekį, kuris atitinka dvigubą bendrą metinį kiekį, suma už kiekį, kuriuo viršijama ši 
riba, išmokama tik kitais metais. 

Pagal organizacijos „Transparency International“ 2010 m. paskelbtą valstybių korupcijos 
reitingą Komorų Sąjungai tenka 154-oji vieta iš 178 šalių. Svarbu, kad Komisija tikrintų, kaip 
panaudojamos Komorų Sąjungai skirtos lėšos ar kaip jas ketinama panaudoti.

Todėl Biudžeto komitetas mano, kad įgyvendinant susitarimą būtina atsižvelgti į šiuos 
klausimus:
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 Kiekvienais metais Komisija turi įvertinti, ar valstybės narės, kurių laivai vykdo veiklą 
pagal šio susitarimo protokolą, laikosi nuostatų dėl pranešimo apie sugautą kiekį. 
Jeigu šios šalys nesilaiko šių nuostatų, Komisija turėtų atmesti jų pateiktus prašymus 
dėl žvejybos licencijų kitiems metams. 

 Kiekvienais metais Komisija teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje 
aptariami protokolo 7 straipsnyje nurodytos daugiametės sektoriaus programos 
rezultatai ir tai, kaip valstybės narės vykdo reikalavimą pranešti apie sugautą kiekį.

Prieš protokolo galiojimo termino pabaigą arba derybų dėl galimo jo atnaujinimo pradžią 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai protokolo ex post vertinimą, įskaitant 
sąnaudų ir naudos analizę.

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą siūlyti Parlamentui pritarti 
susitarimo sudarymui ir išreiškia pageidavimą, kad įgyvendinant susitarimą Europos Komisija 
ir Komorų Sąjunga tinkamai atsižvelgtų į šiuos punktus:

a) Kiekvienais metais Komisija turi įvertinti, ar valstybės narės, kurių laivai vykdo veiklą 
pagal šio susitarimo protokolą, laikosi nuostatų dėl pranešimo apie sugautą kiekį. Jeigu šios 
šalys nesilaiko šių nuostatų, Komisija turėtų atmesti jų pateiktus prašymus dėl žvejybos 
licencijų kitiems metams. 

b) Kiekvienais metais Komisija teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje 
aptariami protokolo 7 straipsnyje nurodytos daugiametės sektoriaus programos rezultatai ir 
tai, kaip valstybės narės vykdo reikalavimą pranešti apie sugautą kiekį.

c) Prieš protokolo galiojimo termino pabaigą arba derybų dėl galimo jo atnaujinimo pradžią 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai protokolo ex post vertinimą, įskaitant 
sąnaudų ir naudos analizę.


