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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Kopienas un Komoru salu zivsaimniecības nolīguma spēkā esamības termiņš beidzās 
2010. gada decembrī. Jaunais protokols ir spēkā no 2011. gada līdz 2013. gadam un, kamēr 
Eiropas Parlaments nav devis piekrišanu, tiek piemērots pagaidu režīmā. 

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. panta 2. punktu un 218. panta 
6. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlaments var dot vai nedot piekrišanu jaunā protokola 
noslēgšanai. 

Nolīguma saturs paredz turpmāk minēto:

Izdevumu veids 2011 2012 2013 KOPĀ

4850 tonnu 
nozveja gadā, 
maksājot 
EUR 65 par 
tonnu

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

zivsaimniecības 
politikas 
īstenošana 
Komoru salās

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

KOPĀ EUR 615 250 EUR 615 250 EUR 615 250 EUR 1 845 750

Pēc zivju krājumu kopējās novērtēšanas atsevišķās situācijās ir pieļaujama atkārtota zvejas 
kvotu pielāgošana. 

ES finansiālais ieguldījums sastāvēs no šādiem elementiem:

 EUR 315 250 gadā par tiesībām ik gadu nozvejot 4850 tonnas (EUR 65 par tonnu);

 EUR 300 000 Komoru salu zivsaimniecības nozares politikas atbalstam un 
īstenošanai;

t.i., EUR 615 250 gadā,

kopā — EUR 1 845 750 nolīguma trijos gados.

Nav noteikts nekāds ierobežojums tunzivju papildu nozvejai, ko veikuši Kopienas kuģi. Ja 
Kopienas kuģu nozvejas apjoms pārsniedz apjomu, kas atbilst kopējai gada summai dubultā 
apmērā, tad summu, kura jāmaksā par pārsniegto apjomu, izmaksā nākamajā gadā. 

Saskaņā ar organizācijas Transparency International 2010. gada vērtējumu par valstu 
korupciju Komoru Salu Savienība ir 154. vietā no 178 valstīm. Komisijai ir jāpārbauda, kādā 
apmērā apropriācijas ir izlietotas un tiks izlietotas, ievērojot vienošanos ar Komoru Salu 
Savienību.
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Tādēļ Budžeta komiteja uzskata, ka nolīguma īstenošanas laikā jāpievērš uzmanība turpmāk 
minētajiem aspektiem:

 katru gadu jāizvērtē, vai dalībvalstis, kuru kuģi veic darbības saskaņā ar nolīguma 
protokolu, ir ievērojušas noteikumus attiecībā uz ziņošanu par nozveju; ja noteikumi 
nav ievēroti, Komisijai ir jānoraida attiecīgo dalībvalstu zvejas atļaujas pieteikumi 
nākamajam gadam; 

 katru gadu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojums par protokola 
7. pantā izklāstītās nozares daudzgadu programmas rezultātiem, kā arī par to, kā 
dalībvalstis ievēro prasību ziņot par nozveju;

 pirms protokola spēkā esamības termiņa beigām vai pirms sarunu sākšanas par tā 
iespējamo pagarināšanu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei protokola 
izpildes novērtējums, iekļaujot tajā izmaksu un ieguvumu analīzi.

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju ierosināt 
Parlamentam dot piekrišanu nolīguma protokola noslēgšanai un pauž vēlmi, lai Eiropas 
Komisija un Komoru Salu Savienība nolīguma īstenošanas gaitā pienācīgi ievērotu šādus 
aspektus:

a) katru gadu izvērtēt, vai dalībvalstis, kuru kuģi veic darbības saskaņā ar nolīguma 
protokolu, ir ievērojušas noteikumus attiecībā uz ziņošanu par nozveju; ja noteikumi nav 
ievēroti, Komisijai ir jānoraida attiecīgo dalībvalstu zvejas atļaujas pieteikumi nākamajam 
gadam; 

b) katru gadu iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par protokola 7. pantā 
izklāstītās nozares daudzgadu programmas rezultātiem, kā arī par to, kā dalībvalstis ievēro 
prasību ziņot par nozveju;

c) pirms protokola spēkā esamības termiņa beigām vai pirms sarunu sākšanas par tā 
iespējamo pagarināšanu iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei protokola izpildes 
novērtējumu, iekļaujot tajā izmaksu un ieguvumu analīzi.


