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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Umowa w sprawie połowów zawarta pomiędzy Wspólnotą Europejską a Komorami wygaśnie 
w grudniu 2010 r. Nowy protokół – ważny przez okres 2011 – 2013 – powinien być 
stosowany tymczasowo w oczekiwaniu na przeprowadzenie przez Parlament Europejski 
procedury zgody. 

Zgodnie z art. 43 ust. 2 i art. 218 ust. 6 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
Parlament Europejski może wyrazić zgodę na zawarcie umowy lub odmówić jej. 

Pod względem treści cechy charakterystyczne umowy przedstawiają się następująco:

Rodzaj 
wydatków

2011 2012 2013 RAZEM

równoważność 
pojemności 
4 850 ton 
rocznie przy 65 
EUR za tonę

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

realizacja 
sektorowej 
polityki 
rybołówstwa na 
Komorach

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

RAZEM 615 250 EUR 615 250 EUR 615 250 EUR 1 845 750 EUR

W następstwie wspólnej oceny stanu zasobów można będzie w pewnych okolicznościach 
wydać pozwolenie na dostosowanie kwot połowowych. 

Rekompensata finansowa wypłacana przez Unię Europejską będzie obejmować następujące 
elementy:

 roczną kwotę w wysokości 315 250 EUR za prawo do połowu 4 850 ton rocznie 
(65 EUR za tonę),

 kwotę w wysokości 300 000 EUR na wsparcie oraz na realizację sektorowej polityki 
rybołówstwa na Komorach,

co daje kwotę 615 250 EUR rocznie,

co daje ogółem kwotę 1 845 750 EUR za trzy lata objęte umową.

Nie istnieje żaden górny limit dodatkowych połowów tuńczyka dla statków Wspólnoty. 
Każda dodatkowa tona będzie kosztować 65 euro. Jeżeli ilość złowiona przez statki 
Wspólnoty przekroczy ilość odpowiadającą dwukrotnej wartości całkowitej kwoty rocznej, 
kwota należna za ilość przekraczającą ten limit zostanie wypłacona w roku następnym. 

Według ogłoszonego przez Transparency International wskaźnika korupcji państwa Związku 
Komorów znajdują się na 154. miejscu (na 178 krajów). Komisja powinna sprawdzić, w 
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jakim stopniu fundusze przyznane Związkowi Komorów zostały i zostaną wydane zgodnie z 
przeznaczeniem.

Komisja BUDG jest w związku z tym zdania, że przy wdrażania wspomnianej umowy należy 
uwzględnić następujące kwestie:

 przeprowadzenie corocznej oceny, czy państwa członkowskie, których statki działają 
w ramach protokołu załączonego do umowy, spełniły wymogi dotyczące 
deklarowania połowów. W przeciwnym przypadku Komisja powinna odrzucić ich 
wnioski o wydanie licencji połowowych na kolejny rok; 

 coroczne przedstawianie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania 
w sprawie rezultatów wieloletniego programu sektorowego, o którym mowa w art. 
7 protokołu, a także w sprawie przestrzegania przez państwa członkowskie wymogu 
deklarowania połowów;

 przedłożenie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, przed wygaśnięciem protokołu 
lub rozpoczęciem negocjacji dotyczących jego ewentualnego przedłużenia, oceny ex-
post protokołu, w tym analizy kosztów i zysków.

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rybołówstwa, która jest komisją właściwą w tej 
sprawie, o wnioskowanie wydania przez Parlament zgody na zawarcie umowy, oraz pragnie, 
by Komisja Europejska i Związek Komorów należycie uwzględniły następujące kwestie przy 
wdrażaniu umowy:

a) przeprowadzenie corocznej oceny, czy państwa członkowskie, których statki działają 
w ramach protokołu załączonego do umowy, spełniły wymogi dotyczące deklarowania 
połowów. W przeciwnym przypadku Komisja powinna odrzucić ich wnioski o wydanie 
licencji połowowych na kolejny rok; 

b) coroczne przedstawianie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania 
w sprawie rezultatów wieloletniego programu sektorowego, o którym mowa w art. 
7 protokołu, a także w sprawie przestrzegania przez państwa członkowskie wymogu 
deklarowania połowów;

c) przedłożenie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, przed wygaśnięciem protokołu lub 
rozpoczęciem negocjacji dotyczących jego ewentualnego przedłużenia, oceny ex-post 
protokołu, w tym analizy kosztów i zysków.


