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KORTFATTAD MOTIVERING

Partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna löper 
ut i december 2010. Det nya protokollet är giltigt under perioden 2011–2013 och bör redan 
tillämpas provisoriskt i avvaktan på Europaparlamentets godkännande. 

Enligt artiklarna 43.2 och 218.6 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kan 
Europaparlamentet välja mellan att godkänna eller att neka att ge sitt godkännande. 

Avtalsvillkoren är följande:

Typ av utgift 2011 2012 2013 TOTALT

Fångstmängd på 
4 850 ton/år à 
65 €/ton

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

Genomförande 
av Komorernas 
sektoriella 
fiskeripolitik

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

TOTALT 615 250 € 615 250 € 615 250 € 1 845 750 €

Efter en gemensam utvärdering av beståndens tillstånd kan det på vissa villkor ges möjlighet 
att anpassa fiskekvoterna. 

EU:s ekonomiska ersättning kommer att omfatta följande delar:

– Ett belopp på 315 250 EUR per år för rätten att fiska 4 850 ton per år (65 EUR per ton).

– Ett belopp på 300 000 EUR per år för att stödja och genomföra Komorernas sektoriella 
fiskeripolitik.

Det vill säga ett totalt belopp på 615 250 EUR per år och

ett totalt belopp på 1 845 750 EUR för de tre år som avtalet omfattar.

Det finns ingen övre gräns för vilka ytterligare mängder av tonfisk som får fångas av 
EU-fartyg. Varje överskjutande ton fångst kommer att kosta 65 EUR. Om EU-fartygens 
fångster överskrider en mängd som motsvarar det dubbla totala årsbeloppet kommer 
betalningen för de fångster som överskrider detta gränsvärde att göras först året därpå.

Komorerna ligger på 154:e plats av 178 länder i Transparency Internationals 
korruptionsindex. Kommissionen måste alltså se efter i vad mån pengarna har använts, och 
kommer att användas, för de ändamål som det förutsatts i överenskommelsen med 
Komorerna.
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Budgetutskottet anser därför att följande punkter bör beaktas i samband med genomförandet 
av avtalet:

 Kommissionen ska varje år se efter om de medlemsstater vars fartyg bedriver fiske med 
stöd av protokollet till avtalet har efterlevt kraven på fångstrapportering. Om så inte skett 
ska kommissionen avslå deras ansökningar om fisketillstånd för det kommande året. 

 Kommissionen ska årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om resultaten av 
det fleråriga sektorsprogram som beskrivs i artikel 7 i protokollet samt om hur 
medlemsstaterna uppfyllt kraven på fångstrapportering.

 Kommissionen ska, innan protokollet löper ut eller förhandlingar om att eventuellt ersätta 
det inleds, förelägga Europaparlamentet och rådet en utvärdering i efterhand av 
protokollet, tillsammans med en kostnads-nyttoanalys.

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott föreslå för parlamentet att 
det ger sitt godkännande till ingåendet av avtalet, och önskar att följande punkter beaktas på 
vederbörligt sätt av kommissionen och Unionen Komorerna vid genomförandet av avtalet:

a) Kommissionen ska varje år se efter om de medlemsstater vars fartyg bedriver fiske med 
stöd av protokollet till avtalet har efterlevt kraven på fångstrapportering. Om så inte skett 
ska kommissionen avslå deras ansökningar om fisketillstånd för det kommande året. 

b) Kommissionen ska årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om resultaten av 
det fleråriga sektorsprogram som beskrivs i artikel 7 i protokollet samt om hur 
medlemsstaterna uppfyllt kraven på fångstrapportering.

c) Kommissionen ska, innan protokollet löper ut eller förhandlingar om att eventuellt ersätta 
det inleds, förelägga Europaparlamentet och rådet en utvärdering i efterhand av 
protokollet, tillsammans med en kostnads-nyttoanalys.


