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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Platnosť dohody o rybolove medzi Európskym spoločenstvom a Komorami sa skončí 
v decembri 2010. Nový protokol platí od roku 2011 do roku 2013 a mal by sa uplatňovať 
predbežne, kým sa neukončí postup súhlasu Európskeho parlamentu.

V súlade s článkom 43 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie môže Európsky parlament súhlas udeliť alebo neudeliť.

Obsah dohody charakterizujú tieto prvky:

Druh výdavkov 2011 2012 2013 SPOLU

ekvivalent 
tonáže 4850 
ton/rok za 65€/t

315 250€ 315 250€ 315 250€ 945 750€

realizácia
sektorovej 
politiky 
rybolovu 
na Komorách

300 000€ 300 000€ 300 000€ 900 000€

SPOLU 615 250€ 615 250€ 615 250€ 1 845 750€

Po spoločnom posúdení stavu populácií je možné povoliť úpravu rybolovných kvót 
za určitých podmienok.

Finančný príspevok, ktorý uhradí Európska únia, bude pozostávať z týchto prvkov:

 ročného príspevku 315 250 EUR za práva na rybolov v objeme 4 850 ton ročne (65 
EUR za tonu),

 príspevku vo výške 300 000 EUR na podporu a vykonávanie sektorovej politiky 
rybolovu na Komorách,

spolu 615 250 EUR ročne.

Celková suma teda predstavuje 1 845 750 EUR počas troch rokov platnosti dohody.

Na dodatočné úlovky tuniaka plavidlami Spoločenstva sa neuplatňuje horná hranica. Každá 
ďalšia tona bude stáť 65 EUR. Ak množstvá úlovkov plavidiel Spoločenstva presiahnu 
množstvá zodpovedajúce dvojnásobku celkovej ročnej sumy, príslušná suma za množstvo, 
ktoré prekračuje tento limit, sa vyplatí až v priebehu nasledujúceho roka.

Komorský zväz je podľa indexu korupcie organizácie Transparency International z roku 2010 
na 154 mieste zo 178 krajín. Komisia musí overiť, v akej miere peniaze boli a budú využité 
na účely dohodnuté s Komorským zväzom.

Výbor pre rozpočet preto zastáva názor, že hľadiská, na ktoré sa musí prihliadať 
pri vykonávaní dohody, sú tieto:
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 každoročné posudzovanie, či členské štáty, ktorých plavidlá sú prevádzkované 
v zmysle protokolu k dohode, dodržiavajú ustanovenia týkajúce sa predkladania 
vyhlásenia o úlovkoch. V prípade nedodržiavania týchto ustanovení by Komisia mala 
zamietnuť žiadosti týchto krajín o oprávnenie na rybolov na nasledujúci rok,

 každoročné predkladanie správy Európskemu parlamentu a Rade o výsledkoch 
viacročného sektorového programu uvedeného v článku 7 protokolu, ako aj 
o dodržiavaní požiadavky predkladať vyhlásenie o úlovkoch zo strany členských 
štátov,

 predkladanie hodnotenia ex-post protokolu vrátane analýzy nákladov a prínosov 
Európskemu parlamentu a Rade pred uplynutím platnosti protokolu alebo začiatkom 
rokovaní o jeho prípadnom predĺžení.

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybné hospodárstvo, aby ako gestorský výbor navrhol 
Parlamentu udeliť súhlas s uzavretím dohody, a očakáva, že Európska komisia a Komorský 
zväz pri vykonávaní dohody náležite zohľadnia tieto body:

a) každoročné posudzovanie, či členské štáty, ktorých plavidlá sú prevádzkované 
v zmysle protokolu k dohode, dodržiavajú ustanovenia týkajúce sa predkladania vyhlásenia 
o úlovkoch. V prípade nedodržiavania týchto ustanovení by Komisia mala zamietnuť žiadosti 
týchto krajín o oprávnenie na rybolov na nasledujúci rok,

b) každoročné predkladanie správy Európskemu parlamentu a Rade o výsledkoch 
viacročného sektorového programu uvedeného v článku 7 protokolu, ako aj o dodržiavaní 
požiadavky predkladať vyhlásenie o úlovkoch zo strany členských štátov,

c) predkladanie hodnotenia ex-post protokolu vrátane analýzy nákladov a prínosov 
Európskemu parlamentu a Rade pred uplynutím platnosti protokolu alebo začiatkom rokovaní 
o jeho prípadnom predĺžení.


