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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sporazum o ribolovu med Evropsko skupnostjo in Komori je potekel decembra 2010. Novi 
protokol velja od leta 2011 do leta 2013 in bi se moral izvajati začasno v pričakovanju 
postopka za odobritev Evropskega parlamenta. 

Evropski parlament ga lahko v skladu s členom 43(2) in členom 218(6)(a) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije odobri ali ne. 

Sporazum ima naslednje vsebinske postavke:

Vrsta odhodkov 2011 2012 2013 SKUPAJ

protivrednost za 
tonažo 4850 
ton/65€/t letno

315 250€ 315 250€ 315 250€ 945 750€

izvajanje 
sektorske ribiške 
politike na 
Komorih

300 000€ 300 000€ 300 000€ 900 000€

SKUPAJ 615 250€ 615 250€ 615 250€ 1 845 750€

Kar zadeva skupno oceno staležev, se bo pod določenimi pogoji lahko dovolilo prilagajanje 
ribolovnih kvot. 

Finančni prispevek Evropske unije bo sestavljen iz:
 letnega prispevka v višini 315.250 EUR za ribolovne pravice v višini 4.850 ton na leto 

(65 EUR za tono),

 zneska v višini 300.000 EUR za podporo in izvajanje sektorske ribiške politike na 
Komorih.

Skupaj 615.250 EUR letno.
Skupni znesek 1.845.750 EUR za tri leta veljavnosti sporazuma.

Za plovila Skupnosti ni določena zgornja meja pri dodatnem ulovu tunov. Vsaka dodatna tona 
bo stala 65 EUR. Če količina ulova plovil Skupnosti presega količino, ki ustreza dvakratnemu 
skupnemu letnemu znesku, se znesek za presežek plača šele naslednje leto. 

Po razvrstitvi za leto 2010 glede na stopnjo korupcije v državah, ki jo pripravi Transparency 
International, sodi Zveza Komori na 154. mesto med 178 državami. Komisija mora preveriti, 
v kakšnem obsegu so bila in bodo porabljena sredstva, kot je bilo dogovorjeno z Zvezo 
Komori.

Odbor BUDG zato meni, da je pri izvajanju sporazuma treba upoštevati naslednje vidike:
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 vsako leto je treba oceniti, ali so države članice, katerih plovila delujejo v skladu s 
protokolom k sporazumu, izpolnile obveznosti poročanja o ulovu. Če jih niso, bi 
morala Komisija zavrniti njihove zahteve za ribolovna dovoljenja za naslednje leto. 

 vsako leto je treba Evropskemu parlamentu in Svetu poročati o rezultatih večletnega 
sektorskega programa, opisanega v členu 7 protokola, ter o tem, ali države članice 
izpolnjujejo obveznosti poročanja o ulovu;

 pred iztekom veljavnosti protokola ali začetkom pogajanj za njegovo morebitno 
obnovitev je treba Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti naknadno oceno 
protokola skupaj z analizo razmerja med stroški in koristmi.

Odbor za proračun poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, naj Parlamentu predlaga 
odobritev sporazuma, ter izraža upanje, da bosta Evropska komisija in Zveza Komori pri 
izvajanju sporazuma ustrezno upoštevali naslednje točke:

a) vsako leto je treba oceniti, ali so države članice, katerih plovila delujejo v skladu s 
protokolom k sporazumu, izpolnile obveznosti poročanja o ulovu. Če jih niso, bi morala 
Komisija zavrniti njihove zahteve za ribolovna dovoljenja za naslednje leto. 

b) vsako leto je treba Evropskemu parlamentu in Svetu poročati o rezultatih večletnega 
sektorskega programa, opisanega v členu 7 protokola, ter o tem, ali države članice 
izpolnjujejo obveznosti poročanja o ulovu;

c) pred iztekom veljavnosti protokola ali začetkom pogajanj za njegovo morebitno obnovitev 
je treba Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti naknadno oceno protokola skupaj z 
analizo razmerja med stroški in koristmi.


