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KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

V Bruselu dne 30.11.2006
KOM(2006) 740 v konečném znění

2006/0247 (CNS)

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY

kterým se zavádí režim vyrovnání zvýšených nákladů vynaložených při uvádění na trh n
ěkterých produktů rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů a francouzských 

departmentů Guyana a Réunion na období 2007 až 2013

(předložený Komisí)
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Souvislosti návrhu

Odůvodnění a cíle návrhu•

Ustanovení článku 12 nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, kterým se zavádí režim 
vyrovnání zvýšených nákladů vynaložených při uvádění na trh některých produktů
rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů a francouzských departmentů Guyana 
a Réunion v důsledku odlehlosti těchto regionů, vyžaduje, aby Komise předložila 
Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru 
zprávu o provádění opatření stanovených tímto nařízením, ke které případně připojí
návrhy opatření, která jsou nezbytná pro dosažení cílů uvedených v tomto nařízení.

Obecné souvislosti•

Evropská Unie poskytuje od roku 1992 podporu producentům produktů rybolovu 
v nejvzdálenějších regionech za účelem vyrovnání zvýšených nákladů na dopravu 
produktů rybolovu na vzdálené trhy na evropském kontinentě a lepšího začlenění odv
ětví rybolovu těchto regionů do vnitřního trhu. Počet regionů využívajících tuto 
podporu byl postupně rozšířen z Azor, Madeiry a Kanárských ostrovu o francouzské
departmenty Guyana (od roku 1994) a Réunion (od roku 1998).

Platné předpisy vztahující se na oblast návrhu•

Současným základem pro podporu je nařízení (ES) č. 2328/2003, jehož celkové finan
ční prostředky dosahují 15 milionů EUR za rok. Platnost tohoto nařízení vyprší dne 
31. prosince 2006.

Zpráva Komise a její průvodní pracovní dokument zaměstnanců Komise hodnotí uplat
ňování režimu vyrovnání na základě údajů dostupných Komisi a na základě externí
studie nazvané „Strukturální aspekty společné rybářské politiky v nejvzdálenějších 
regionech“. Zpráva dochází k závěru, že s ohledem na pozitivní dopad režimu na odv
ětví rybolovu v nejvzdálenějších regionech a s ohledem na přetrvávající potřebu 
podpory by se pokračování režimu mělo zvážit na období 2007 až 2013.

Nicméně s ohledem na hodnocení a závěry studie se doporučuje zlepšit účinnost re
žimu vyrovnání zavedením následujících změn do stávajícího režimu:

Za účelem větší vhodnosti a pružnosti režimu je třeba, aby členské státy –
stanovily a upravily seznamy způsobilých produktů rybolovu a jejich množství a 
částky vyrovnání v rámci ročních částek přídělů stávajícího režimu.

Zavést záruky proti neoprávněným vyrovnáním zaměřením se na vyrovnání–
dopravních nákladů, omezením vyrovnání na stanovený podíl dopravních
a jiných souvisejících nákladů a zvážením jiných typů veřejné podpory při 
stanovování částek vyrovnání.

Jasněji definovat podmínky způsobilosti pro příjemce a produkty podpory, aby –
bylo zaručeno efektivnější dosahování cílů režimu a soulad podporovaných 
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produktů s pravidly společné rybářské politiky.

Zavést pro členské státy povinnost předkládat výroční zprávy a povinnost –
zajistit zavedení prováděcího režimu, který zaručí pravidelnost operací.

Změnit systém finančního řízení ze společného řízení v rámci záruční sekce –
Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu na přímé řízení
na centrální úrovni pod Evropským zemědělským záručním fondem v souladu s 
čl. 3 odst. 2 písm. f nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné
zemědělské politiky.

V tomto kontextu je nutné uvést, že Pokyny k posuzování státní podpory v odvětví
rybolovu a akvakultury (2004/C229/03, Úř. věst. C 229 ze dne 14. 9. 2004, s. 5) umo
žňují posoudit podporu z hlediska potřeb nejvzdálenějších regionů případ od případu a 
s ohledem na zvláštní znevýhodnění, jež jsou uznána v čl. 299 odst. 2 Smlouvy.

Soulad s ostatními politikami a cíli Unie•

Pokračování režimu vyrovnání je v souladu s čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES, který
stanoví zvláštní opatření na pomoc nejvzdálenějším regionům. To rovněž odpovídá
závazku Komise uvedenému ve sdělení o posíleném partnerství pro nejvzdálenější
regiony ze dne 26. května 2004 (KOM(2004) 343 v konečném znění), který stanoví
snížení zvýšených nákladů v nejvzdálenějších regionech vzhledem k jejich uznaným 
znevýhodněním jako jednu z hlavních priorit Unie, což pomáhá těmto regionům p
řekonat problémy vyplývající z jejich odlehlosti.

2. Konzultace zúčastněných stran a posouzení dopadu

Konzultace zúčastněných stran•

V rámci pozorovatelské mise, jejímž účelem je vypracování externí studie nazvané
„Strukturální aspekty společné rybářské politiky v nejvzdálenějších regionech“, byly 
provedeny konzultace se zúčastněnými stranami v odvětví rybolovu v nejvzdálenějších 
regionech a se zástupci místní a státní správy. Komise navíc uspořádala dva semináře 
za účelem informovat zainteresované strany o této studii a záležitost s nimi 
konzultovat. První seminář s názvem „Nejvzdálenější regiony a rybolov – výhled a 
jednotlivá témata“ proběhl v listopadu roku 2005 na ostrově Réunion (Francie) a 
objasnil cíle a metody studie. Druhý seminář, který se konal v lednu 2006 v Bruselu, p
ředložil a projednal věcnou stránku studie.

Reakce plynoucí z rozhovorů a diskusí v seminářích byly externími odborníky ve velké
míře zahrnuty do studie.

Odborné konzultace•

Viz výše.

Posouzení dopadu•

Jelikož se návrh netýká zásadní politické iniciativy, ale pouhého prodloužení
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existujícího režimu podpory, nepočítá se s analýzou dopadu. Analýza rovněž není pot
řebná s ohledem na to, že účelem externí studie bylo mimo jiné stanovit doporučení
pro budoucí režim vyrovnání.

3. Právní stránka návrhu

Shrnutí navrhovaných opatření•

Navrhuje se pokračovat s vyrovnáním Společenství za zvýšené náklady vynaložené při 
uvádění na trh produktů rybolovu některými nejvzdálenějšími regiony na období 2007 
až 2013 za účelem vyrovnání zvýšených nákladů na dopravu těchto produktů na 
evropský kontinent.

Právní základ•

Ustanovení článku 37 a čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES

Zásada subsidiarity•

Ustanovení čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES vyžaduje, aby Rada na základě návrhu 
Komise přijala zvláštní opatření pro nejvzdálenější regiony. 

Zásada proporcionality•

Návrh je v souladu se zásadou proporcionality z tohoto důvodu / těchto důvodů:

Návrh na pokračování režimu vyrovnání zavádí vyšší stupeň proporcionality, jelikož
opravňuje členské státy stanovit způsobilé produkty, množství a částky vyrovnání
v rámci finančních prostředků přidělených jednotlivým členským státům.

Administrativní zátěž regionálních a vnitrostátních orgánů členských států i útvarů
Komise je nadále omezována na minimum prostřednictvím jednoduchých postupů p
ředkládání a přijímání.

Volba nástrojů•

Navrhované nástroje: nařízení.

Jiné prostředky by nebyly přiměřené z tohoto důvodu / těchto důvodů:

Ustanovení čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES je základem pro tento typ opatření Spole
čenství.

4. Rozpočtové důsledky

Na období 2007 – 2013 se počítá s ročním rozpočtem okolo 15 milionů EUR, který
bude financován z Evropského zemědělského záručního fondu a bude prováděn na 
základě přímého řízení na centrální úrovni.
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5. Další informace

Zjednodušení•

Návrh umožňuje zjednodušení právních předpisů a správních postupů pro veřejné
orgány (na úrovni EU nebo na vnitrostátní úrovni).

Způsobilé produkty rybolovu, množství a částky vyrovnání již nebudou stanoveny na 
úrovni Rady, ale budou stanoveny regionálními / vnitrostátními orgány na základě
obecných pravidel způsobilosti uvedených v nařízení Rady.

Vnitrostátní orgány musí předložit Komisi informace o stanovení a úpravě zp
ůsobilých produktů, množství a částek vyrovnání, které se považují za přijaté v případ
ě, že Komise nereaguje během dvou měsíců od jejich předložení.

Tento návrh je obsažen v klouzavém programu Komise na aktualizaci a zjednodušení
acquis communautaire.

Přezkum / revize / ustanovení o skončení platnosti•

Návrh obsahuje doložku o přezkumu.

Návrh obsahuje ustanovení o skončení platnosti.
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1 Stanovisko …….(Úř. věst. … nebo dosud nezveřejněno v Úř. věst.).
2 Stanovisko …. (Úř. věst. … nebo dosud nezveřejněno v Úř. věst. ).
3 Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 34

2006/0247 (CNS)

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY

kterým se zavádí režim vyrovnání zvýšených nákladů vynaložených při uvádění na trh n
ěkterých produktů rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů a francouzských 

departmentů Guyana a Réunion na období 2007 až 2013

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 a čl. 299 
odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu1,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru2,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V důsledku zvláštních znevýhodnění uznaných v čl. 299 odst. 2 Smlouvy čelí odvětví
rybolovu v nejvzdálenějších regionech Společenství obtížím, zejména zvýšeným náklad
ům vynaloženým při uvádění na trh některých produktů rybolovu, které vyplývají p
ředevším z nákladů na dopravu na evropský kontinent.

(2) Aby byla zachována konkurenceschopnost některých produktů rybolovu v porovnání
s podobnými produkty z jiných regionů Společenství, Společenství od roku 1992 
zavedlo opatření na vyrovnání těchto zvýšených nákladů v odvětví rybolovu. Opatření
pro roky 2003 až 2006 jsou uvedena v nařízení (ES) č. 2328/20033. Na základě zprávy, 
kterou Komise předložila Evropské radě, Evropskému parlamentu a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru je nezbytné, aby opatření pro vyrovnání zvýšených 
nákladů pro některé produkty rybolovu pokračovala i po roce 2007.

(3) S ohledem na rozdílné podmínky při uvádění na trh v dotčených nejvzdálenějších 
regionech, výkyvy v odlovu a v populacích a na tržní poptávku by mělo být ponecháno 
na členských státech, aby stanovily produkty rybolovu způsobilé pro vyrovnání, jejich p
říslušná maximální množství a částky vyrovnání, a to v rámci celkových finančních 
prostředků přidělených jednotlivým členským státům.

(4) Členské státy by měly být oprávněny rozlišit seznam a množství příslušných produktů
rybolovu a částky vyrovnání v rámci celkových finančních prostředků přidělených 
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4 Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.
5 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Rady 2006/512/ES 

(Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).
6 Úř. věst. L ……

jednotlivým státům. Rovněž by měly být oprávněny upravit plány vyrovnání, pokud to 
změny podmínek odůvodňují.

(5) Členské státy by měly stanovit částku vyrovnání v takové výši, která by umožnila 
vhodné vyrovnání zvýšených nákladů vyplývajících ze zvláštních znevýhodnění
nejvzdálenějších regionů a zejména těch, které souvisí s dopravou produktů na 
evropský kontinent. Aby bylo zamezeno nadměrným vyrovnáním, částka by měla být 
úměrná zvýšeným nákladům, které podpora vyrovnává, a v žádném případě by neměla 
překročit stanovený podíl nákladů na dopravu na evropský kontinent a jiných 
souvisejících nákladů. Proto by se také měly zohlednit jiné typy veřejné podpory, které
mají dopad na úroveň zvýšených nákladů.

(6) Aby byly řádně dosaženy cíle tohoto nařízení a zajištěn soulad se společnou rybářskou 
politikou, měla by být podpora omezena na produkty rybolovu ulovené a zpracované
v souladu s jejími pravidly.

(7) Členské státy by se rovněž kvůli účinnému a řádnému fungování režimu vyrovnání měly 
ujistit, že příjemci podpory jsou hospodářsky životaschopné subjekty a že prováděcí
systém umožňuje pravidelné používání režimu.

(8) Aby bylo zajištěno vhodné sledování režimu vyrovnání, je třeba, aby příslušné členské
státy předkládaly výroční zprávy o jeho fungování.

(9) Aby bylo možné rozhodnout, zda je vhodné s režimem vyrovnání pokračovat i po roce 
2013, Komise by měla předložit zprávu založenou na nezávislém hodnocení Evropské
radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ve 
stanovené lhůtě před koncem platnosti režimu.

(10) Předpokládané výdaje Společenství na režim vyrovnání by měly být prováděny v rámci 
Evropského zemědělského záručního fondu prostřednictvím přímého řízení na centrální
úrovni v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. f nařízení Rady (ES) č. 1290/20054.

(11) Opatření nezbytná pro provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi5.

(12) Pro provádění přímého finančního řízení na centrální úrovni se použije nařízení Komise 
(ES) č. xxx/20066, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro společnou organizaci trhu 
s produkty rybolovu a akvakultury,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Předmět

Toto nařízení zavádí pro období 2007 až 2013 režim vyrovnání zvýšených nákladů (dále jen 
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7 Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.

vyrovnání), které hospodářské subjekty stanovené v článku 3 vynaloží při uvádění na trh n
ěkterých produktů rybolovu v důsledku zvláštních znevýhodnění z těchto regionů:

Azory–

Madeira–

Kanárské ostrovy–

Francouzská Guayana–

Réunion–

Článek 2
Definice

Pro účely tohoto nařízení platí definice „produktů rybolovu“ podle článku 1 nařízení Rady (ES) 
č. 104/20007. 

Článek 3
Hospodářské subjekty

1. Vyrovnání by měla být vyplacena následujícím hospodářským subjektům, kteří
vynakládají zvýšené náklady při uvádění produktů rybolovu na trh: 

a) producentům, 

b) vlastníkům nebo provozovatelům plavidel registrovaných v přístavech regionů
uvedených v článku 1, kteří v těchto regionech vykonávají svou rybolovnou 
činnost, nebo sdružením takových osob, a

c) hospodářským subjektům v odvětví zpracování a uvádění na trh nebo sdružením 
takových hospodářských subjektů, které vynakládají zvýšené náklady při uvád
ění příslušných produktů na trh.

2. Dotčené členské státy se ujistí, že hospodářské subjekty, které jsou příjemci režimu 
náhrad, jsou hospodářsky životaschopné. 

Článek 4
Způsobilé produkty rybolovu

1. Každý dotčený členský stát sestaví pro své regiony uvedené v článku 1 seznam 
produktů rybolovu a množství těchto produktů způsobilých pro vyrovnání. Seznam 
produktů rybolovu a množství lze změnit pro každý region patřící jednomu členskému 
státu. 

2. Při sestavování seznamu a množství uvedených v odstavci 1 vezmou členské státy 
v úvahu všechny příslušné faktory, zejména potřebu zajistit, že vyrovnání nepovede ke 
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zvýšenému nátlaku na biologicky citlivé populace, úroveň zvýšených nákladů
a jakostní a množstevní aspekty produkce a uvádění na trh.

3. Produkty rybolovu, pro které je poskytnuto vyrovnání, musí být uloveny a zpracovány 
v souladu s pravidly společné rybářské politiky, pokud jde o:

a) zachování a řízení,

b) sledovatelnost,

c) normy klasifikace. 

4. Vyrovnání není poskytováno pro produkty rybolovu:

a) ulovené plavidly třetích zemí, s výjimkou rybářských plavidel plujících pod 
vlajkou Venezuely a operujících ve vodách Společenství, 

(b) ulovené rybářskými plavidly Společenství, která nejsou registrovaná v přístavu 
jednoho z regionů podle článku 1,

c) dovezené ze třetích zemí,

d) pocházející z nezákonného, nehlášeného nebo neregulovaného rybolovu.

Článek 5
Vyrovnání

1. Každý dotčený členský stanoví pro své regiony uvedené v článku 1 úroveň vyrovnání
pro každý produkt rybolovu v seznamu uvedeném v článku 4. Úroveň vyrovnání se m
ůže lišit podle jednotlivých regionů nebo mezi regiony patřícími jednomu členskému 
státu. 

2. Vyrovnání zohledňuje:

a) pro každý produkt rybolovu zvýšené náklady vyplývající ze zvláštních 
znevýhodnění dotčených regionů, zejména výdaje na dopravu na evropský
kontinent,

b) jakýkoli jiný typ veřejné podpory ovlivňující úroveň zvýšených nákladů.

3. Vyrovnání by mělo být úměrné zvýšeným nákladům, které pokrývá, a nemělo by p
řekročit 75 % nákladů na dopravu na evropský kontinent a jiných souvisejících náklad
ů. 

4. Celková částka vyrovnání za rok nepřekročí:

a) Azory a Madeira 4 283 992 EUR

b) Kanárské ostrovy 5 844 076 EUR

c) Francouzská Guayana a Réunion: 4 868 700 EUR
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Článek 6
Úpravy

Dotčené členské státy mohou upravit seznam a množství způsobilých produktů rybolovu 
uvedené v čl. 4 odst. 1 a úroveň náhrady uvedenou v čl. 5 odst. 1, aby byly zohledněny změny 
podmínek, jsou-li dodrženy celkové částky uvedené v čl. 5 odst. 4.

Článek 7
Předkládání plánů vyrovnání

1. Dotčené členské státy předloží Komisi seznam a množství podle čl. 4 odst. 1 a úroveň
vyrovnání podle čl. 5 odst. 1 (dále jen „plán vyrovnání“) do čtyř měsíců od vstupu 
v platnost tohoto nařízení. 

2. V případě, že plán vyrovnání nesplňuje požadavky stanovené v tomto nařízení, požádá
Komise do dvou měsíců členský stát, aby ho odpovídajícím způsobem pozměnil. V 
tomto případě členský stát předloží Komisi pozměněný plán vyrovnání. 

3. Pokud Komise do dvou měsíců ode dne obdržení plánu vyrovnání podle odstavců 1 
a 2 nezareaguje, plán vyrovnání se považuje za schválený.

4. Pokud členský stát provádí změny podle článku 6, předloží Komisi pozměněný plán 
vyrovnání a obdobně se použije postup uvedený v odstavcích 2 a 3. 

Článek 8
Podávání zpráv

1. Každý daný členský stát vypracuje výroční zprávu o provádění vyrovnání a předloží ji 
Komisi do 30. dubna každého roku.

2. Nejpozději do 31. prosince 2011 Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě
a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu založenou na nezávislém 
hodnocení o provádění vyrovnání, ke které případně připojí legislativní návrhy.

Článek 9
Finanční ustanovení

1. Výdaje vynaložené členskými státy v souladu s tímto nařízením jsou považovány za 
výdaje uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. f nařízení Rady (ES) č. 1290/2005.

2. Při provádění ustanovení odstavce 1 se použije nařízení Komise (ES) č. …./2006 [, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde 
o financování výdajů souvisejících se společnou organizací trhu s produkty rybolovu 
a akvakultury z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF)].

Článek 10
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Kontrola

Členské státy přijmou vhodná ustanovení, aby zajistily soulad s požadavky stanovenými 
v tomto nařízení a pravidelnost operací.

Článek 11
Prováděcí pravidla

Prováděcí pravidla k tomuto nařízení se stanoví postupem podle čl. 12 odst. 2.

Článek 12
Výbor

1. Komisi je nápomocen Řídící výbor pro produkty rybolovu (dále jen „výbor“). 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc. 

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 13
Přechodná opatření

1. Pokud členské státy předložily Komisi žádosti o úpravy podle čl. 8 odst. 1 a 2 nařízení
(ES) č. 2328/2003, o kterých nebylo do 31. prosince 2006 rozhodnuto, pro uvedené
žádosti se bude nadále používat článek 8 tohoto nařízení.

2. Ustanovení článku 9 se použije pro výdaje vynaložené členskými státy podle nařízení
(ES) č. 2328/2003 a nahlášené Komisi po 15. říjnu 2006.

Článek 14
Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007 do dne 31. prosince 2013.

V Bruselu dne

Za Radu
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FINANČNÍ VÝKAZ

1. ROZPOČTOVÝ OKRUH:11 02 03 POLOŽKY:15 milionů
EUR

2. Název:Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí režim vyrovnání zvýšených nákladů vynaložených při 
uvádění na trh některých produktů rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů a francouzských 
departmentů Guyana a Réunion na léta 2007 až 2009.

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD:Ustanovení článku 37 a čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES
4. CÍLE:Efektivněji zajistit na tři roky (2007 až 2009) pokračování režimu vyrovnání zvýšených nákladů

vynaložených při uvádění na trh některých produktů rybolovu z nejvzdálenějších regionů. Platnost sou
časného nařízení (viz poznámka (1)), vyprší na konci roku 2006. 

5. FINANČNÍ DOPADY OBDOBÍ 12 M
ĚSÍCŮ
(v milionech 
EUR)

BĚŽNÝ FINAN
ČNÍ ROK

2006
(v milionech 
EUR)

NÁSLEDUJÍCÍ
FINANČNÍ ROK

2007
(v milionech 
EUR)

5.0 VÝDAJE– FINANCOVANÉ Z ROZPO
ČTU ES(NÁHRADY / INTERVENCE)–

VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ–
JINÉ

15 – 15

5.1 PŘÍJMY– VLASTNÍ ZDROJE 
ES(DÁVKY/CLA)– VNITROSTÁTNÍ

– – –

2008 2009 2010 2011
5.0.1 ODHADOVANÉ VÝDAJE 15 15 – –
5.1.1 ODHADOVANÉ PŘÍJMY – – – –
5.2 METODA VÝPOČTU:

Maximální horní hranice za rok, poskytované v rámci stávajícího režimu, zůstávají nezměněny. Jejich 
výše je výslovně uvedena v čl. 4 odst. 3 návrhu. 

6.0 MŮŽE BÝT PROJEKT FINANCOVÁN Z POLOŽEK ZAČLENĚNÝCH V PŘÍSLUŠNÉ
KAPITOLE STÁVAJÍCÍHO ROZPOČTU? ANO/ NE

6.1 MŮŽE BÝT PROJEKT FINANCOVÁN PŘEVODEM MEZI KAPITOLAMI 
STÁVAJÍCÍHO ROZPOČTU? ANO/ NE

6.2 BUDE POTŘEBA DODATEČNÝ ROZPOČET? ANO/ NE
6.3 BUDE POTŘEBA ZAČLENIT POLOŽKY DO BUDOUCÍCH ROZPOČTŮ? ANO/ NE
POZNÁMKY:
(1) Právním základem stávajícího režimu (2003 – 2006) je nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, kterým se 
zavádí režim vyrovnání zvýšených nákladů vynaložených při uvádění na trh některých produktů rybolovu z 
Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů a francouzských departmentů Guyana a Réunion v důsledku odlehlosti t
ěchto regionů (Úř. věst. L 345, 31. 12. 2006, s. 34).
Návrh nemá žádný dopad na stávající rozpočet, tj. na rozpočet roku 2006, ale pouze na rozpočty od roku 2007. 
Než bude přijato navrhované nařízení, byla podána žádost o částku 15 milionů EUR pro rezervu PNR na rok 
2007. Opatření jsou financována z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v rámci přímého řízení
Komise na centrální úrovni.


