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SELETUSKIRI

1. Ettepaneku taust 

Ettepaneku põhjused ja eesmärgid •

Nõukogu määruse (EÜ) nr 2328/2003 (millega kehtestatakse Assooride, Madeira, 
Kanaari saarte ning Prantsuse departemangude Guajaana ja Réunioni teatavate 
kalandussaaduste turustamisel nende piirkondade kaugusest tulenevate lisakulude 
hüvituskava) artikli 12 kohaselt annab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aru kõnealuses määruses ettenähtud 
meetmete rakendamise kohta, lisades vajaduse korral ettepanekud asjakohaste 
kohanduste tegemiseks, mis on vajalikud kõnealuses määruses sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks.

Üldine taust •

Alates 1992. aastast on Euroopa Liit toetanud äärepoolseimate piirkondade 
kalandussaaduste tootjaid, et hüvitada lisakulud, mis tekivad kalandussaaduste 
vedamisel kaugetele Euroopa mandriosas asuvatele turgudele, ning sellega paremini
integreerida kõnealuste piirkondade kalandussektorit siseturuga. Kava laiendati järk-
järgult Assooridele, Madeirale ja Kanaari saartele lisandusid Prantsuse departemangud 
Guajaana (alates 1994. aastast) ja Réunion (alates 1998. aastast).

Ettepaneku valdkonnas kehtivad õigusnormid•

15 miljoni euro suurust iga-aastast rahastamispaketti hõlmava toetuse praegune alus 
on määrus (EÜ) nr 2328/2003, mille kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2006.

Tuginedes kättesaadavatele andmetele ning välisuuringule „Ühise kalanduspoliitika 
struktuurilised aspektid äärepoolseimates piirkondades“, antakse komisjoni aruandes 
ja sellele lisatud komisjoni talitluste töödokumendis hinnang hüvituskava kohaldamise
kohta. Aruandes järeldatakse, et tuleks kaaluda kava pikendamist ajavahemikuks 
2007–2013, arvestades selle positiivset mõju äärepoolseimate piirkondade 
kalandussektorile ning vajadust jätkata toetamist.

Võttes arvesse hinnangut ning uuringu tulemusi, soovitatakse praeguse hüvituskava 
tõhusust tõsta järgmiste muudatuste abil.

Kava asjakohasuse ja paindlikkuse suurendamiseks peaksid liikmesriigid neile –
eraldatud aastase summa raames, mis põhineb olemasoleva kava eraldistel, 
määrama kindlaks, abikõlblike kalandussaaduste loetelud, nende kogused ja 
hüvitissummad ning neid kohandama.

Tuleks kehtestada abinõud põhjendamatult suurte hüvitiste maksmise –
vältimiseks, keskendudes veokulude hüvitamisele, piirates hüvitise suurust
kindlaksmääratud osaga transpordi või muudest seonduvatest kuludest ning 
arvestades hüvitise suuruse kindlaksmääramisel ka muid riikliku sekkumise viise. 

Selleks et kava eesmärke paremini saavutada ning tagada hüvitatavate toodete–
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vastavus ühisele kalanduspoliitikale, tuleks abisaajate ja saaduste abikõlblikkuse 
tingimused selgemalt määratleda.

Liikmesriigid peaksid esitama iga aasta aruanded ning kehtestama tegevuse –
nõuetekohasust tagava rakendussüsteemi. 

Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastu alusel –
halduskoostöö vormis toimiv finantsjuhtimissüsteem tuleks viia üle Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondi alusel toimuvale otsesele tsentraliseeritud 
haldusele vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 (ühise 
põllumajanduspoliitika rahastamise kohta) artikli 3 lõike 2 punktile f.

Tuleks märkida, et selles kontekstis on kalandus- ja akvakultuurisektori riigiabi 
kontrollimise suunistega (2004/C229/03, ELT C 229, 14.9.2004, lk 5) ette nähtud 
hinnata iga juhtumi puhul eraldi, kas abi vastab äärepoolseimate piirkondade 
vajadustele ja kas võetakse arvesse asutamislepingu artikli 229 lõikes 2 osutatud
teatavaid ebasoodsaid tingimusi.

Kooskõla Euroopa Liidu muude põhimõtete ja eesmärkidega•

Hüvituskava jätkamine on kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 299 
lõikega 2, millega nähakse ette erimeetmed äärepoolseimate piirkondade abistamiseks. 
Samuti on see vastavuses kohustusega, mille komisjon võttis 26. mai 2004. aasta 
teatisega „Tugevam partnerlus äärepoolseimate piirkondadega“ (KOM(2004) 343 
(lõplik)), mille kohaselt on äärepoolseimate piirkondade lisakulude vähendamine 
ebasoodsate tingimuste tõttu liidu üks peamisi tegevusprioriteete, et aidata kõnealustel
piirkondadel ületada kaugusega seotud raskusi. 

2. Konsulteerimine huvitatud isikutega ja mõju hindamine 

Konsulteerimine huvitatud isikutega •

Äärepoolseimate piirkondade kalandussektori sidusrühmade ja piirkondlike ning 
riiklike haldusasutuste esindajatega konsulteeriti teabekogumiskülastuste ajal, mis
toimusid ühise kalanduspoliitika struktuurilisi aspekte äärepoolseimates piirkondades
käsitleva välisuuringu raames. Lisaks korraldas komisjon kaks seminari, et neid 
uuringust teavitada ja nendega selle üle nõu pidada. 2005. aasta novembris toimus 
Réunionis (Prantsusmaa) seminar teemal „Äärepoolseimad piirkonnad ja kalandus –
väljavaated ja probleemid“, kus selgitati uuringu eesmärke ja metoodikat. Teine 
seminar, kus esitleti ja arutati uuringu sisulist osa, toimus 2006. aasta jaanuaris 
Brüsselis. 

Väliseksperdid võtsid oma uuringus suurel määral arvesse seminaridel tehtud 
intervjuude vastuseid ja toimunud arutelude tulemusi.

Eksperdiarvamuste kogumine ja kasutamine•

Vt eespool.

Mõju hindamine •
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Mõjuhinnangu koostamist ei peetud vajalikuks, sest käesolev ettepanek ei kujuta 
endast uue põhimõttega seotud algatust, vaid üksnes pikendab olemasolevat 
toetuskava. Lisaks ei paistnud selleks olevat vajadust, sest välisuuringu üks eesmärk 
oli anda soovitusi hüvituskava tuleviku kohta.

3. Ettepaneku õiguslik külg 

Kavandatud meetmete kokkuvõte •

Tehakse ettepanek pikendada mõne äärepoolseima piirkonna kalandussaaduste 
turustamisel tekkivate lisakulude hüvitamist ühenduse poolt ajavahemikuks 
2007–2013), et hüvitada kõnealuste toodete veoga Euroopa mandriossa seotud 
lisakulud.

Õiguslik alus •

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 37 ja artikli 299 lõige 2.

Subsidiaarsuse põhimõte •

Vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 299 lõikele 2 võtab nõukogu 
komisjoni ettepaneku põhjal erimeetmed äärepoolseimate piirkondade jaoks.

Proportsionaalsuse põhimõte •

Ettepanek on proportsionaalsuse põhimõttega kooskõlas järgmistel põhjustel:

Hüvituskava jätkamise ettepanekuga saavutatakse suurem proportsionaalsus, sest 
abikõlblike toodete, koguste ja hüvitissummade kindlaksmääramine jäetakse 
liikmesriigile ettenähtud eraldiste piires liikmesriigi pädevusse. 

Lihtsa taotlemise ja heakskiitmise korraga tagatakse, et nii riiklikele ja piirkondlikele 
ametiasutustele kui ka komisjonile langev halduskoormus on minimaalne. 

Õigusakti valik •

Valitud õigusakt: määrus. 

Muud õigusaktid ei oleks asjakohased järgmis(t)el põhjus(t)el.

Seda liiki ühenduse meetme aluseks on asutamislepingu artikli 299 lõige 2. 

4. Mõju eelarvele 

Ajavahemikuks 2007–2013 nähakse ette 15 miljoni euro suurune aastaeelarve. Kulud 
kaetakse Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist otsese tsentraliseeritud halduse 
vormis. 

5. Lisateave
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Lihtsustamine•

Ettepanekuga nähakse ette õigusaktide lihtsustamine ja (ELi või riiklike) 
ametiasutuste halduskorra lihtsustamine.

Abikõlblikke kalandussaadusi, nende koguseid ja hüvitissummasid ei määra enam 
kindlaks nõukogu, vaid seda otsustavad riiklikud või piirkondlikud ametiasutused 
nõukogu määrusega kehtestatud abikõlblikkuse üldeeskirjade raames. 

Liikmesriigi ametiasutused peavad esitama komisjonile andmed abikõlblike 
kalandussaaduste, nende koguste ja hüvitissummade kindlaksmääramise ja 
kohandamise kohta ning kui komisjon ei esita andmete esitamisele järgneva kahe kuu 
jooksul vastuväiteid, loetakse need heakskiidetuks. 

Ettepanek on ühenduse õigustiku ajakohastamist ja lihtsustamist käsitleva komisjoni 
programmi osa. 

Läbivaatamis-/muutmis-/aegumisklausel•

Ettepanek sisaldab läbivaatamisklauslit.

Ettepanek sisaldab aegumisklauslit.
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1 …….. arvamus (ELT…või ELTs seni avaldamata).
2 …….. arvamus (ELT…või ELTs seni avaldamata).
3 ELT L 345, 31.12.2003, lk 34.

2006/0247 (CNS)

Ettepanek

NÕUKOGU MÄÄRUS

millega kehtestatakse Assooride, Madeira, Kanaari saarte ning Prantsuse 
departemangude Guajaana ja Réunioni teatavate kalandussaaduste turustamisel nende 

piirkondade kaugusest tulenevate lisakulude hüvituskava aastateks 2007–2013

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37 ja artikli 299 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, 

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,1

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust2

ning arvestades järgmist:

(1) Ühenduse äärepoolseimate piirkondade kalandussektoril on raskusi, eelkõige teatavate 
kalandussaaduste Euroopa mandriosas turustamisega kaasnevate lisakulude tõttu, mis 
on tingitud asutamislepingu artikli 229 lõikes 2 osutatud teatavatest ebasoodsatest
tingimustest ja mis tekivad peamiselt nende piirkondade asukohast tulenevatest 
veokuludest. 

(2) Pidades silmas teatavate kalandussaaduste konkurentsivõime säilitamist võrreldes 
ühenduse muude piirkondade sarnaste toodetega, kehtestas ühendus alates 1992. 
aastast meetmed selliste lisakulude hüvitamiseks kalandussektoris. Ajavahemikul 
2003–2006 kohaldatavad meetmed on sätestatud määruses (EÜ) nr 2328/20033. 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele esitatud 
komisjoni aruande põhjal on vaja alates 2007. aastast jätkata meetmeid teatavate 
kalandussaaduste turustamisel tekkivate lisakulude hüvitamiseks.

(3) Arvestades eri turustustingimusi asjaomastes äärepoolseimates piirkondades, samuti 
saagikuse ja varude ning turunõudluse kõikumisi, peaks asjaomastele liikmesriikidele 
jääma võimalus määrata neile ettenähtud kogueraldise raames hüvitiskõlblikud 
kalandussaadused, maksimaalsed hüvitatavad kogused ja hüvitissummad.

(4) Liikmesriikidel peaks olema õigus kehtestada neile ettenähtud kogueraldise raames
asjaomaste kalandussaaduste loetelu ja kogused ning hüvitissumma. Samuti peaks neil 
olema õigus hüvitiste plaane kohandada, kui seda nõuavad muutuvad tingimused.
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4 ELT L 209, 11.8.2005, lk 1.
5 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on viimati muudetud nõukogu otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 

200, 22.7.2006, lk 11).
6 ELT L ……..

(5) Liikmesriigid peaksid määrama hüvitissumma tasemel, mis võimaldab vajalikul viisil
arvesse võtta lisakulusid, mis tekivad äärepoolseimate piirkondade teatavate 
ebasoodsate tingimuste tõttu ja eelkõige toodete veoga Euroopa mandriossa. 
Ülemäärase hüvitamise vältimiseks peaks summa olema proportsionaalne hüvitatavate 
lisakulude suurusega ega tohiks mingil juhul ületada kindlaksmääratud osa Euroopa 
mandriossa vedamise ja muudest seonduvatest kuludest. Seepärast tuleks võtta arvesse 
ka muid lisakulude suurust mõjutavaid riikliku sekkumise viise.

(6) Määruse eesmärkide nõuetekohaseks saavutamiseks ja ühise kalanduspoliitikaga 
vastavuse tagamiseks peaks toetus piirduma vaid kõnealuste eeskirjade kohaselt püütud 
ning töödeldud kalandussaadustega.

(7) Hüvituskava tõhusaks ja korrektseks toimimiseks peaksid liikmesriigid tagama, et 
abisaajad oleksid majanduslikult elujõulised ning et rakendussüsteem võimaldaks kava 
nõuetekohast kohaldamist.

(8) Selleks et võimaldada asjakohast järelevalvet hüvituskava üle, peaksid asjaomased 
liikmesriigid esitama igal aastal aruande oma tegevuse kohta.

(9) Selleks et teha otsus hüvituskava jätkamise kohta pärast 2013. aastat, peaks komisjon 
õigel ajal enne kava lõppu esitama sõltumatul hindamisel põhineva aruande Euroopa
Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele.

(10) Hüvituskava jaoks ette nähtud ühenduse kulud tuleks rahastada Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondist otsese tsentraliseeritud halduse vormis vastavalt 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 (ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta)4

artikli 3 lõike 2 punktile f.

(11) Määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta kooskõlas nõukogu 28. 
juuni 1999. aasta otsusega 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni 
rakendusvolituste kasutamise menetlused.5

(12) Otsese tsentraliseeritud finantshalduse rakendamiseks tuleks kohaldada komisjoni 
määrust (EÜ) xxx/2006,6 millega kehtestatakse kalandus- ja vesiviljelustoodete ühise 
turukorralduse üksikasjalikud rakenduseeskirjad,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Sisu

Käesoleva määrusega kehtestatakse ajavahemikuks 2007–2013 kava, et hüvitada lisakulud
(edaspidi „hüvitis“), mis tekivad teatavate kalandussaaduste turustamisel artiklis 3 osutatud
ettevõtjatel, kes on pärit järgmistest piirkondadest, ja mis tulenevad nende piirkondade 
teatavatest ebasoodsatest tingimustest:
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7 EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22

Assoorid, –

Madeira, –

Kanaari saared,–

Prantsuse Guajaana,–

Réunion.–

Artikkel 2
Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse mõistet „kalandussaadused“ nõukogu määruse (EÜ) nr 
104/20007 artiklis 1 sätestatud tähenduses. 

Artikkel 3
Ettevõtjad 

1. Hüvitist makstakse järgmistele ettevõtjatele, kellel tekivad kalandussaaduste 
turustamisel lisakulud:

a) tootjad,

b) artiklis 1 osutatud piirkondade sadamates registreeritud laevade omanikud või 
kasutajad, kes tegutsevad nendes piirkondades, või selliste ettevõtjate 
ühendused, ning

c) töötlemis- ja turustamissektori ettevõtjad või selliste ettevõtjate ühendused, 
kellel tekivad asjaomaste saaduste turustamisel lisakulud.

2. Asjaomased liikmesriigid võtavad meetmeid, et tagada hüvitist saavate ettevõtjate 
majanduslik elujõulisus. 

Artikkel 4
Abikõlblikud kalandussaadused 

1. Iga asjaomane liikmesriik määrab kindlaks artiklis 1 osutatud piirkondade jaoks 
abikõlblike kalandussaaduste loetelu ning kogused. Kalandussaaduste loetelu ja 
kogused võivad ühe liikmesriigi piirkondades olla erinevad.

2. Lõikes 1 osutatud loetelu ja koguste kindlaksmääramisel võtavad liikmesriigid arvesse 
kõiki asjakohaseid tegureid, eelkõige vajadust tagada, et hüvitise tõttu ei suurene 
surve bioloogiliselt tundlikele kalavarudele, lisakulude suurusele ning tootmise ja 
turustamise kvalitatiivsetele ja kvantitatiivsetele külgedele.

3. Kalandussaadused, mille eest makstakse hüvitist, peavad olema püütud ja töödeldud 
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vastavalt järgmistele ühise kalanduspoliitika eeskirjadele:

a) kalavarude säilitamine ja majandamine,

b) jälgitavus,

c) liigitamise standardid. 

4. Hüvitist ei maksta kalandussaaduste eest, mis on:

a) püütud kolmandate riikide laevadega, välja arvatud ühenduse vetes Venezuela 
lipu all sõitvad kalalaevad,

b) püütud ühenduse kalalaevadega, mis ei ole registreeritud üheski artiklis 1 
osutatud piirkonna sadamas,

c) imporditud kolmandatest riikidest,

d) saadud ebaseadusliku, teatamata jäetud või reguleerimata kalapüügiga.

Artikkel 5
Hüvitis 

1. Iga asjaomane liikmesriik määrab artiklis 1 osutatud piirkondade jaoks hüvitissumma 
iga kalandussaaduse kohta, mis on esitatud artiklis 4 osutatud loetelus. Hüvitise 
suurus võib eri piirkondades või ühe liikmesriigi piirkondades olla erinev. 

2. Hüvitise puhul võetakse arvesse:

a) iga kalandussaadusega seotud lisakulusid, mis tulenevad asjaomase piirkonna 
teatavatest ebasoodsatest tingimustest, eelkõige Euroopa mandriossa vedamise
kulusid, 

b) kõiki muid lisakulude suurust mõjutavaid riikliku sekkumise viise.

3. Lisakulude hüvitis on proportsionaalne lisakuludega, seda tasaarvestatakse ja see ei 
ületa 75% Euroopa mandriossa vedamise ja muudest seonduvatest kuludest.

4. Iga-aastase hüvitise kogusumma ei ületa järgmist summat:

a) Assoorid ja Madeira: 4 283 992 eurot

b) Kanaari saared: 5 844 076 eurot

c) Prantsuse Guajaana ja Réunion: 4 868 700 eurot

Artikkel 6
Kohandused 

Muutuvate tingimuste arvessevõtmiseks võivad asjaomased liikmesriigid kohandada artikli 4 
lõikes 1 osutatud abikõlblike kalandussaaduste loetelu ja koguseid ning artikli 5 lõikes 1 
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nimetatud hüvitise suurust, tingimusel et peetakse kinni artikli 5 lõikes 4 osutatud
kogusummadest.

Artikkel 7
Hüvitiste plaanide esitamine 

1. Liikmesriigid esitavad nelja kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist 
komisjonile artikli 4 lõikes 1 osutatud loetelu ja kogused ning artikli 5 lõikes 1 
osutatud hüvitise suuruse (edaspidi koos „ hüvitiste plaan“). 

2. Kui hüvitiste plaan ei vasta käesolevas määruses kehtestatud nõuetele, palub komisjon 
liikmesriigil kahe kuu jooksul plaani vastavalt kohandada. Sel juhul esitab liikmesriik 
komisjonile kohandatud hüvitiste plaani. 

3. Kui komisjon ei esita kahe kuu jooksul pärast lõigetes 1 ja 2 osutatud hüvitiste plaani 
kättesaamist vastuväiteid, loetakse hüvitiste plaan heakskiidetuks. 

4. Kui liikmesriik teeb muudatusi vastavalt artiklile 6, esitab ta komisjonile muudetud 
hüvitiste plaani ning lõigetes 2 ja 3 sätestatud korda kohaldatakse mutatis mutandis.

Artikkel 8
Aruandlus 

1. Iga asjaomane liikmesriik koostab hüvitiste rakendamise kohta aastaaruande ning 
esitab selle komisjonile iga aasta 30. aprilliks.

2. Hiljemalt 31. detsembriks 2011 esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule 
ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele sõltumatul hindamisel põhineva aruande 
hüvitise rakendamise kohta, lisades sellele vajaduse korral õigusaktide ettepanekud.

Artikkel 9
Finantssätted 

1. Liikmesriikidel käesoleva määruse kohaselt tekkinud kulusid käsitatakse nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 3 lõike 2 punktis f osutatud kuludena.

2. Lõike 1 rakendamiseks kohaldatakse nõukogu määrust (EÜ) nr …./2006 [millega 
kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad 
seoses kalandus- ja vesiviljelustoodete ühise turukorralduse kulude rahastamisega 
Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF)].

Artikkel10
Kontroll 

Liikmesriigid võtavad vastu asjakohased sätted, et tagada käesoleva määrusega kehtestatud 
nõuete täitmine ja tegevuse nõuetekohasus.
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Artikkel 11
Üksikasjalikud eeskirjad 

Käesoleva määruse kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 12 lõikes 2 
sätestatud korras.

Artikkel 12
Komitee 

1. Komisjoni abistab kalandustooteturu korralduskomitee (edaspidi „komitee“).

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 13
Üleminekumeetmed 

1. Kui liikmesriigid on vastavalt määruse (EÜ) nr 2328/2003 artikli 8 lõikele 1 ja 2
esitanud komisjonile kohandamistaotluse, mille kohta ei ole otsust vastu võetud enne 
31. detsembrit 2006, kohaldatakse selle taotluse suhtes kõnealuse määruse artiklit 8.

2. Kulude suhtes, mis on liikmesriikidel tekkinud määruse (EÜ) nr 2328/2003 alusel ja
millest on komisjonile teatatud pärast 15. oktoobrit 2006, kohaldatakse artikli 9 
sätteid.

Artikkel 14
Jõustumine 

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013.

Brüssel,

Nõukogu nimel

FINANTSSELGITUS



ET 13 ET

1. EELARVERUBRIIK:
11 02 03

ASSIGNEERINGUD:
15 miljonit eurot

2. JAOTIS:
Ettepanek: nõukogu määrus, millega kehtestatakse Assooride, Madeira, Kanaari saarte ning Prantsuse 
departemangude Guajaana ja Réunioni teatavate kalandussaaduste turustamisel nende piirkondade 
kaugusest tulenevate lisakulude hüvituskava aastateks 2007–2013

3. ÕIGUSLIK ALUS:
EÜ asutamisepingu artikkel 37 ja artikli 299 lõige 2

4. EESMÄRGID:
Tagada teatavate kalandussaaduste turustamisel nende piirkondade kaugusest tulenevate lisakulude 
hüvituskava tõhusam jätkumine kolme aasta (2007–2013) jooksul. Praegu kohaldatava määruse (vt 
märkus 1) kehtivusaeg lõpeb 2006. aasta lõpus. 

5. FINANTSTAGAJÄRJED 12-KUULINE 
PERIOOD
(miljonites 
eurodes)

JOOKSEV 
EELARVEAAST
A 2006
(miljonites 
eurodes)

JÄRGMINE 
EELARVE-
AASTA 2007
(miljonites 
eurodes)

5.0 KULUD
– EÜ EELARVEST MAKSTAVAD
(TOETUSED/SEKKUMISED)
– RIIGIASUTUSED
– MUUD

15 – 15

5.1 TULUD
– EÜ OMAVAHENDID
(LÕIVUD/TOLLIMAKSUD)
– RIIKLIKUD

– – –

2008 2009 2010 2011

5.0.1 KULUDE EELKALKULATSIOON 15 15 – –
5.1.1 KAVANDATUD TULUD – – – –

5.2 ARVUTAMISMEETOD:
Säilitatakse praegu kehtiva kava kohased rahastamise ülemmäärad. Need on selgesõnaliselt nimetatud 
ettepaneku artikli 5 lõikes 4. 

6.0 KAS PROJEKTI SAAB RAHASTADA JOOKSVA EELARVE ASJAKOHASES 
PEATÜKIS KAVANDATUD ASSIGNEERINGUTEGA? JAH/ EI

6.1 KAS PROJEKTI SAAB RAHASTADA ASSIGNEERINGUTE 
ÜMBERPAIGUTAMISEGA JOOKSVA EELARVE PEATÜKKIDE VAHEL? JAH/ EI

6.2 KAS ON VAJA LISAEELARVET? JAH/ EI

6.3 KAS TULEVASTES EELARVETES ON VAJA KAVANDADA ASSIGNEERINGUID? JAH/ EI

MÄRKUSED:
(1) Praeguse kava (2003–2006) õiguslikuks aluseks on nõukogu määrus (EÜ) nr 2328/2003, millega 
kehtestatakse Assooride, Madeira, Kanaari saarte ning Prantsuse departemangude Guajaana ja Réunioni 
teatavate kalandussaaduste turustamisel nende piirkondade kaugusest tulenevate lisakulude hüvituskava (ELT 
L 345, 31.12.2003, lk 34).
(2) Ettepanek ei mõjuta praegu kehtivat, s.o 2006. aasta eelarvet, vaid mõjutab eelarvet alates 2007. 
aastast. Kuni kavandatud määruse vastuvõtmiseni on 2007. aasta esialgsesse eelarveprojekti taotletud reservina 
15 miljonit eurot. Meetmeid rahastatakse Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) komisjonipoolse 
tsentraliseeritud otsejuhtimisega.
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