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BEGRUNDELSE

1. Baggrund for forslaget

Begrundelse og formål•

Efter artikel 12 i Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003 om en ordning for godtgørelse 
af de meromkostninger ved afsætning af visse fiskerivarer fra Azorerne, Madeira, De 
Kanariske Øer og de franske oversøiske departementer Guyana og Réunion, der er en 
følge af disse områders beliggenhed i Fællesskabets yderste periferi, skal 
Kommissionen senest den 1. juni 2006 forelægge Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om gennemførelsen af 
foranstaltningerne i den pågældende forordning, eventuelt ledsaget af forslag til 
relevante justeringer, der måtte være nødvendige for at nå de i forordningen opstillede 
mål.

Generel baggrund•

EU har siden 1992 ydet støtte til producenter af fiskevarer i fjernområderne for at 
udligne meromkostningerne ved transport af fiskevarer til de fjerne markeder på det 
europæiske fastland og for således at integrere fiskerisektoren i disse områder bedre i 
det indre marked. Støtten er efterhånden blevet udvidet fra at omfatte Azorerne, 
Madeira og De Kanariske Øer til også at omfatte de franske oversøiske departementer 
Guyana (fra 1994) og Réunion (fra 1998).

Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører•

Det nuværende støttegrundlag, dvs. forordning (EF) nr. 2328/2003, med en samlet 
budgetramme på 15 mio. EUR/år, udløber den 31. december 2006.

Kommissionens rapport og det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens 
tjenestegrene giver en vurdering af godtgørelsesordningens anvendelse på basis af de 
data, som Kommissionen ligger inde med, og en ekstern undersøgelse af de 
"strukturelle aspekter af den fælles fiskeripolitik i fjernområderne". I rapporten 
konkluderes det, at det bør overvejes at videreføre ordningen for perioden 2007-2013, 
fordi den har haft positiv indvirkning på fiskerisektoren i fjernområderne, og fordi 
disse områder fortsat har behov for støtte.

Ud fra vurderingen af undersøgelsesresultaterne foreslås det, at 
godtgørelsesordningen gøres mere effektiv ved at foretage følgende ændringer i den 
nuværende ordning:

Fastsættelse og justering af lister over støtteberettigede fiskevarer og mængder –
heraf og over godtgørelsesbeløb pr. medlemsstat inden for en fast årligt beløb 
baseret på tildelingen under den nuværende ordning for at gøre ordningen mere 
relevant og fleksibel.

Indførelse af en beskyttelsesmekanisme, der skal sikre, at godtgørelsesniveauet –
ikke bliver uberettiget højt, ved at fokusere på godtgørelse af 
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transportomkostninger, begrænse godtgørelsen til en vis del af 
transportomkostningerne og andre dermed forbundne omkostninger og tage 
andre former for offentlig intervention i betragtning ved fastsættelse af 
godtgørelsen.

Opstilling af klarere støtteberettigelsesbetingelser for modtagere og varer for at –
sikre, at ordningens mål i højere grad bliver nået, og at de støttede varer er 
forenelige med den fælles fiskeripolitik.

Opstilling af krav om, at medlemsstaterne skal fremlægge en årlig rapport, og at –
der indføres et gennemførelsessystem, der sikrer at foranstaltningerne 
gennemføres korrekt.

Ændring af finansforvaltningssystemet fra delt forvaltning under Den –
Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen, til 
direkte central forvaltning under Den Europæiske Garantifond for Landbruget, 
jf. artikel 3, stk. 2, litra f), i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 om 
finansiering af den fælles landbrugspolitik.

Det bør i den forbindelse bemærkes, at der i retningslinjerne for behandling af 
statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2004/C229/03, EFT C 229 af 14.9.2004, s. 5) 
gives mulighed for at vurdere støtten, hvis formål er at opfylde fjernområdernes 
behov, på grundlag af sagens konkrete omstændigheder og under hensyntagen til 
fjernområdernes særlige handicap i overensstemmelse med traktatens artikel 299, stk. 
2. 

Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål•

En videreførelse af godtgørelsesordningen er i tråd med EF-traktatens artikel 299, stk. 
2, hvori der fastsættes særlige foranstaltninger med henblik på at hjælpe 
fjernområderne. Dette er også i tråd med den forpligtelse, som Kommissionens indgik 
i sin meddelelse af 26. maj 2004 om "et styrket partnerskab for regionerne i EU's 
yderste periferi" (KOM(2004) 343 endelig), hvori det fastslås, at EU anser det for at 
være en af sine vigtigste opgaver at nedbringe de meromkostninger i fjernområderne, 
der skyldes de vedkendte ulemper i sådanne områder, for at hjælpe disse områder med 
at løse de problemer, de har, fordi de ligger så afsides.

2. Høring af interesserede parter og konsekvensanalyse

Høring af interesserede parter•

Aktører i fiskerisektoren i fjernområderne og repræsentanter for regionale og 
nationale myndigheder er blevet hørt under besøg, hvor der er blevet indsamlet 
information og materiale til den eksterne undersøgelse af "strukturelle aspekter af den 
fælles fiskeripolitik i fjernområderne". Endvidere har Kommissionen afholdt to 
seminarer for at informere og konsultere dem om denne undersøgelse. Det første blev 
afholdt på Réunion (Frankrig) i november 2005 med emnet "fjernområderne og 
fiskeriet - udsigter og specifikke problemer". Hensigten var at forklare, hvilke mål 
undersøgelsen havde, og hvilke metoder der blev anvendt. Den anden blev afholdt i 
Bruxelles i januar 2006, hvor den faktuelle del af undersøgelsen blev fremlagt og 
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drøftet.

De eksterne eksperter tog i undersøgelsen i vid udstrækning hensyn til resultaterne af 
interviews og drøftelser under seminaret.

Ekspertbistand•

Se ovenfor.

Konsekvensanalyse•

Det har ikke været på tale at foretage en konsekvensanalyse, da forslaget ikke er 
noget større fiskeripolitisk initiativ, men blot en forlængelse af en bestående 
støtteordning. Der var heller ikke noget egentligt behov for en sådan analyse, eftersom 
den eksterne undersøgelse skulle munde ud i anbefalinger bl.a. om 
godtgørelsesordningens fremtid.

3. Forslagets retlige aspekter

Resumé af forslaget•

Det foreslås, at EF fortsætter med at yde godtgørelse for visse fjernområders 
meromkostninger ved afsætning af fiskevarer i perioden 2007-2013 for at udligne 
meromkostningerne til transport af sådanne varer til det europæiske fastland.

Retsgrundlag•

EF-traktatens artikel 37 og artikel 299, stk. 2.

Subsidiaritetsprincippet•

Ifølge EF-traktatens artikel 299, stk. 2, vedtager Rådet særlige foranstaltninger for 
fjernområderne på forslag af Kommissionen. 

Proportionalitetsprincippet•

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, hvilket begrundes 
således:

Forslaget om videreførelse af godtgørelsesordningen giver større proportionalitet. Det 
overlades nemlig til medlemsstaterne at bestemme, hvilke varer der skal være 
støtteberettigede og i hvilke mængder, samt hvor stor en godtgørelse der skal ydes 
inden for en fast tildeling pr. medlemsstat.

Den administrative byrde for både de nationale og regionale myndigheder i 
medlemsstaterne og Kommissionens tjenestegrene holdes på et minimum gennem 
indførelse af forenklede indsendelses- og godkendelsesprocedurer.

Reguleringsmiddel/reguleringsform•

Foreslået reguleringsmiddel: forordning
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Andre reguleringsmidler ville ikke være hensigtsmæssige, hvilket skyldes følgende 
forhold:

Denne type EF-foranstaltninger er baseret på EF-traktatens artikel 299, stk. 2.

4. Budgetmæssige virkninger

For perioden 2007-2013 forventes der et årligt budget på ca. 15 mio. EUR. Det 
tilvejebringes af Den Europæiske Garantifond for Landbruget og gennemføres ved 
direkte central forvaltning.

5. Yderligere oplysninger

Forenkling•

Forslaget indebærer en forenkling af lovgivningen og en forenkling af de 
administrative procedurer for offentlige myndigheder (på EU-plan og på nationalt 
plan).

Støtteberettigede fiskevarer, mængder og godtgørelsesbeløb fastsættes ikke længere 
af Rådet, men af de nationale/regionale myndigheder efter de generelle regler for 
støtteberettigelse opstillet i rådsforordningen.

De nationale myndigheder skal til Kommissionen indsende oplysninger om 
fastlæggelse og justering af støtteberettigede varer, mængder og godtgørelsesbeløb, 
som anses for godkendt, hvis Kommissionen ikke har reageret senest to måneder efter 
indsendelsesdatoen.

Forslaget indgår i Kommissionens rullende program for opdatering og forenkling af 
EU-retten.

Fornyet gennemgang/revision/udløbsklausul•

Forslaget indeholder en revisionsklausul.

Forslaget indeholder en udløbsklausul.
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1 Udtalelse af … (EUT … eller endnu ikke offentliggjort i EUT).
2 Udtalelse af … (EUT … eller endnu ikke offentliggjort i EUT).
3 EUT L 345 af 31.12.2003, s. 34.

2006/0247 (CNS)

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om en ordning for godtgørelse af meromkostninger ved afsætning af visse fiskevarer fra 
Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer og de franske oversøiske departementer Guyana 

og Réunion for perioden 2007-2013

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37 og 
artikel 299, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet1,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Fiskerisektoren i EF's fjernområder er i vanskeligheder og har især meromkostninger 
ved afsætning af visse fiskevarer som følge af disse områders særlige ulemper, der er 
anerkendt i artikel 299, stk. 2, i EF-traktaten, hovedsagelig på grund af 
transportomkostningerne til det europæiske fastland.

(2) For at opretholde visse fiskevarers konkurrenceevne over for fiskevarer fra andre EF-
områder har der siden 1992 været iværksat en række foranstaltninger til godtgørelse af 
sådanne meromkostninger i fiskerisektoren. Foranstaltningerne for perioden 2003-2006 
blev fastsat ved forordning (EF) nr. 2328/20033. Det er ifølge en rapport fra 
Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg nødvendigt fra 2007 fortsat at opretholde foranstaltninger til udligning 
af meromkostningerne ved afsætning af visse fiskevarer.

(3) På grund af de anderledes afsætningsvilkår i de pågældende fjernområder, udsvingene i 
fangster og bestande og markedsefterspørgslen bør det overlades til de relevante 
medlemsstater inden for de samlede tildelinger pr. medlemsstat at fastsætte, hvilke 
fiskevarer og hvilke maksimumsmængder heraf der kan ydes godtgørelse for, og hvor 
stor en godtgørelse der skal ydes.

(4) Medlemsstaterne bør bemyndiges til inden for den samlede tildeling pr. medlemsstat at 
differentiere listen over og mængderne af de pågældende fiskerivarer samt 
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4 EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.
5 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Senest ændret ved Rådets afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 

22.7.2006, s. 11).
6 EUT L ….

godtgørelsens størrelse. De bør også bemyndiges til at justere deres godtgørelsesplaner, 
hvis det er berettiget, fordi situationen har ændret sig.

(5) Medlemsstaterne bør fastsætte godtgørelsen således, at der sikres en passende udligning 
af de meromkostninger, der skyldes de særlige ulemper i fjernområderne og især 
omkostningerne ved transport af varerne til det europæiske fastland. For at undgå
overkompensation bør beløbet være proportionalt med de meromkostninger, som 
støtten udligner, og den bør under ingen omstændigheder overstige en vis del af 
transportomkostningerne til det europæiske fastland og andre dermed forbundne 
omkostninger. I den forbindelse bør der i godtgørelsen også tages hensyn til andre 
former for offentlig intervention, som har indvirkning på meromkostningernes størrelse.

(6) For at nå målene i denne forordning som tilsigtet og sikre, at godtgørelsen er forenelig 
med den fælles fiskeripolitik, bør den begrænses til fiskevarer, der høstes og forarbejdes 
efter den fælles fiskeripolitiks regler.

(7) For at godtgørelsesordningen kan fungere effektivt og korrekt, bør medlemsstaterne 
også sikre sig, at støttemodtagerne er økonomisk levedygtige, og at 
gennemførelsesforanstaltningerne gør det muligt at anvende godtgørelsesordningen som 
foreskrevet.

(8) For at godtgørelsesordningen kan overvåges på passende vis, bør de relevante 
medlemsstater indsende årlige rapporter om, hvordan ordningen fungerer.

(9) For at gøre det muligt at træffe beslutning om, hvorvidt godtgørelsesordningen bør 
videreføres efter 2013, bør Kommissionen i god tid, inden ordningen udløber, 
forelægge en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg baseret på en uvildig evaluering.

(10) EF's forventede udgifter til godtgørelsesordningen bør afholdes over Den Europæiske 
Garantifond for Landbruget ved direkte central forvaltning, jf. artikel 3, stk. 2, litra f), i 
Rådets forordning (EF) nr. 1290/20054.

(11) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i 
overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse 
af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges 
Kommissionen5.

(12) Ved gennemførelsen af den direkte centrale finansforvaltning anvendes Kommissionens 
forordning (EF) nr. xxx/2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fælles 
markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter6 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Formål
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7 EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

Ved denne forordning indføres der for perioden 2007-2013 en ordning for godtgørelse af de 
meromkostninger, som aktørerne omhandlet i artikel 3 har ved afsætning af visse fiskevarer fra 
følgende områder på grund af de særlige ulemper i disse områder (i det følgende benævnt 
"godtgørelsen"):

Azorerne–

Madeira–

De Kanariske Øer–

Fransk Guyana–

Réunion–

Artikel 2
Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning anvendes definitionen af "fiskevarer" i artikel 1 i 
forordning (EØF) nr. 104/20007.

Artikel 3
Aktører

1. Godtgørelsen ydes til følgende aktører, der har meromkostninger ved afsætning af 
fiskevarer:

a) producenter

b) ejere eller brugere af fartøjer, som er registreret i havne i de i artikel 1 nævnte 
områder, og som udøver deres virksomhed i disse områder, eller 
sammenslutninger af sådanne aktører

c) aktører i forarbejdnings- og afsætningssektoren, der har meromkostninger ved 
afsætning af de pågældende varer, eller sammenslutninger af sådanne aktører.

2. De berørte medlemsstater træffer de fornødne skridt til at sikre, at de aktører, der 
modtager godtgørelsen, bliver økonomisk levedygtige.

Artikel 4
Støtteberettigede fiskevarer

1. Hver berørte medlemsstat opstiller for sine områder som omhandlet i artikel 1en liste 
over, hvilke fiskevarer og hvilken mængde heraf der kan ydes godtgørelse for. Listen 
over fiskevarer og mængderne kan differentieres for hvert område tilhørende samme 
medlemsstat.
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2. Ved fastsættelse af varelisten og mængderne, jf. stk. 1, tager medlemsstaterne hensyn 
til alle relevante faktorer, især nødvendigheden af at sikre, at godtgørelsen ikke givet 
øget pres på biologisk følsomme bestande, meromkostningernes størrelse og 
kvalitative og kvantitative aspekter ved produktion og afsætning.

3. Fiskevarer, for hvilke der ydes godtgørelse, skal være høstet og forarbejdet efter den 
fælles fiskeripolitiks bestemmelser for:

a) bevarelse og forvaltning

b) sporbarhed

c) klassificeringsnormer. 

4. Der ydes ikke godtgørelse for fiskevarer:

a) fanget af tredjelandsfartøjer, bortset fra fiskerfartøjer, som fører venezuelansk 
flag og fisker i EF-farvande

b) fanget af EF-fiskerfartøjer, som er registreret i en anden havn end den, der er 
omhandlet i artikel 1

c) importeret fra tredjelande

d) fra ulovligt, urapporteret eller ureguleret fiskeri.

Artikel 5
Godtgørelse

1. Hver medlemsstat fastsætter for sine områder som omhandlet i artikel 1 godtgørelsen 
for de enkelte fiskevarer opført på listen omhandlet i artikel 4. Godtgørelsen han 
differentieres både inden for et og samme område og mellem områder tilhørende 
samme medlemsstat.

2. Ved fastsættelse af godtgørelsen tages der hensyn til følgende:

a) meromkostningerne som følge af de særlige ulemper i de pågældende områder, 
især omkostningerne ved transport til det europæiske fastland, pr. fiskevare

b) enhver anden form for offentlig intervention, der påvirker meromkostningernes 
størrelse.

3. Godtgørelsen for meromkostningerne skal være proportionelle med de 
merkomkostninger, den skal udligne, og må ikke overstige 75 % af 
transportomkostningerne til det europæiske fastland og andre dermed forbundne 
omkostninger. 

4. Den samlede godtgørelse pr. år må ikke overstige:

a) for Azorerne og Madeira: EUR 4 283 992
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b) for De Kanariske Øer: EUR 5 844 076

c) Fransk Guyana og Réunion: EUR 4 868 700

Artikel 6
Justeringer

De berørte medlemsstater kan justere listen over og mængderne af støtteberettigede fiskevarer, 
jf. artikel 4, stk. 1, og godtgørelsens størrelse, jf. artikel 5, stk. 1, hvis forholdene skulle ændre 
sig, idet de samlede beløb i artikel 5, stk. 4, dog ikke må overskrides.

Artikel 7
Indsendelse af godtgørelsesplaner

1. De berørte medlemsstater meddeler senest fire måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden Kommissionen listen og mængderne, jf. artikel 4, stk. 1, og 
godtgørelsens størrelse, jf. artikel 5, stk. 1, i det følgende benævnt 
"godtgørelsesplanen".

2. Hvis godtgørelsesplanen ikke opfylder kravene i denne forordning, anmoder 
Kommissionen inden to måneder medlemsstaten om at foretage de nødvendige 
justeringer. I så fald indsender medlemsstaten sin justerede godtgørelsesplan til 
Kommissionen.

3. Hvis Kommissionen ikke har reageret senest to måneder efter modtagelse af 
godtgørelsesplanen omhandlet i stk. 1 og 2, anses godtgørelsesplanen for godkendt.

4. Hvis en medlemsstat foretager ændringer i henhold til artikel 6, indsender den sin 
ændrede godtgørelsesplan til Kommissionen, og proceduren i stk. 2 og 3 anvendes 
tilsvarende.

Artikel 8
Rapportering

1. De enkelte medlemsstater udarbejder en årlig rapport om gennemførelsen af 
godtgørelsesordningen og indsender den til Kommissionen senest den 30. april hvert 
år.

2. Senest den 31.december 2011 forelægger Kommissionen, på basis af en uvildig 
evaluering, Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg en rapport om godtgørelsesordningens gennemførelse sammen med eventuelt 
nødvendige forslag til retsakter.

Artikel 9
Finansielle bestemmelser

1. Medlemsstaters udgifter i henhold til denne forordning anses for udgifter som 
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omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra f), i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005.

2. Ved gennemførelsen af stk. 1 anvendes Kommissionens forordning (EF) nr. …/2006 
[om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt 
angår finansiering over Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) af 
udgifter til den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter].

Artikel 10
Kontrol

Medlemsstaterne fastsætter passende bestemmelser til at sikre, at betingelserne i denne 
forordning overholdes, og at foranstaltningerne gennemføres korrekt.

Artikel 11
Gennemførelsesbestemmelser

Der kan vedtages gennemførelsesbestemmelser til denne forordning efter proceduren i artikel 
12, stk. 2.

Artikel 12
Komité

1. Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for Fiskevarer, i det følgende benævnt 
"komitéen".

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til én måned.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 13
Overgangsforanstaltninger

1. Hvis medlemsstaterne har indsendt anmodninger om justeringer til Kommissionen, jf. 
artikel 8, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 2328/2003, som der ikke er blevet truffet 
beslutning om senest den 31. december 2006, anvendes artikel 8 i den pågældende 
forordning fortsat på sådanne anmodninger.

2. Artikel 9 anvendes for udgifter, som medlemsstaterne har afholdt i henhold til 
forordning (EF) nr. 2328/2003, og som er blevet anmeldt til Kommissionen efter den 
15. oktober 2006.

Artikel 14
Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
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Tidende.

Den anvendes i perioden 1. januar 2007 - 31. december 2013.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Rådets vegne
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FINANSIERINGSOVERSIGT

1. BUDGETPOST:
11 02 03

BEVILLINGER:
15 mio. EUR

2. FORANSTALTNINGENS BETEGNELSE:
Forslag til rådsforordning om en ordning for godtgørelse af meromkostninger ved afsætning af visse 
fiskevarer fra Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer og de franske oversøiske departementer Guyana 
og Réunion for perioden 2007-2013.

3. RETSGRUNDLAG:
EF-traktatens artikel 37 og artikel 299, stk. 2.

4. FORANSTALTNINGENS FORMÅL:
At sikre at ordningen for godtgørelse af meromkostninger ved afsætning af visse fiskevarer fra EU's 
fjernområder videreføres i yderligere syv år (2007-2013) med større effektivt. Den nugældende 
forordning (jf. bemærkning 1)) udløber ved udgangen af 2006. 

5. FINANSIELLE VIRKNINGER 12-
MÅNEDERSPE

RIODE
(mio. EUR)

INDEVÆREND
E 

REGNSKABSÅ
R (2006)

(mio. EUR)

INDEVÆREND
E 

REGNSKABSÅ
R (2007)

(mio. EUR)

5.0 UDGIFTER, SOM AFHOLDES
- OVER EU-BUDGETTET
(RESTITUTIONER/INTERVENTIONER)
– OVER NATIONALE BUDGETTER
– AF ANDRE

15 – 15

5.1 INDTÆGTER
– EU's EGNE INDTÆGTER
(AFGIFTER/TOLD)
– NATIONALE KILDER

– – –

2008 2009 2010 2011
5.0.1 UDGIFTSOVERSLAG 15 15 15 15
5.1.1 INDTÆGTSOVERSLAG – – – –

5.2 BEREGNINGSMÅDE:
De årlige finansieringslofter fastsat i den nuværende ordning opretholdes. De er direkte nævnt i artikel 
5, stk. 4, i forslaget. 

6.0 ER FINANSIERING MULIG OVER DE BEVILLINGER, DER PÅ DET LØBENDE 
BUDGET ER OPFØRT UNDER DET RELEVANTE KAPITEL? JA / NEJ

6.1 ER FINANSIERING MULIG VED OVERFØRSEL MELLEM KAPITLER PÅ DET 
LØBENDE BUDGET? JA / NEJ

6.2 ER ET TILLÆGSBUDGET NØDVENDIGT? JA / NEJ

6.3 BEVILLINGER TIL OPFØRSEL PÅ KOMMENDE BUDGETTER? JA / NEJ

BEMÆRKNINGER:
(1) Retsgrundlaget for den nuværende ordning (2003-2006) er Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003 om 

en ordning for godtgørelse af de meromkostninger ved afsætning af visse fiskerivarer fra Azorerne, 
Madeira, De Kanariske Øer og de franske oversøiske departementer Guyana og Réunion, der er en 
følge af disse områders beliggenhed i Fællesskabets yderste periferi (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 34).

(2) Forslaget har ingen indvirkning på det løbende budget, dvs. 2006-budgettet. De optræder først fra 
2007. Der er anmodet om et beløb på 15 mio. EUR fra reserverne i FBF for 2007 i afventning af den 
foreslåede forordnings vedtagelse. Foranstaltningerne finansieres over Den Europæiske Garantifond 
for Landbruget (EGFL) ved direkte central forvaltning af Kommissionen.
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