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PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Priekšlikuma konteksts

Priekšlikuma pamatojums un mērķi•

Padomes Regulā (EK) Nr. 2328/2003, ar kuru ievieš shēmu, lai kompensētu tās 
papildu izmaksas par dažu Azoru salu, Madeiras, Kanāriju salu, Francijas Gviānas un 
Reinjonas departamentu zvejniecības produktu realizāciju, ko rada šo reģionu nošķirt
ība, resp., tās 12. pantā paredzēts, ka Komisija ziņo Eiropas Parlamentam, Padomei 
un Eiropas Ekonomikas un sociālo lieto komitejai par šajā regulā paredzēto pasākumu 
īstenošanu, vajadzības gadījumā pievienojot priekšlikumus par atbilstošiem 
labojumiem, kas nepieciešami minētajā regulā noteikto mērķu sasniegšanai.

Vispārīgais konteksts•

Eiropas Savienība kopš 1992. gada sniedz atbalstu zvejas produktu ražotājiem attāl
ākajos reģionos, lai kompensētu papildu izmaksas par zvejas produktu transportēšanu 
uz tālajiem Eiropas kontinentālās daļas tirgiem un tādā veidā sekmētu minēto reģionu 
zvejniecības labāku integrāciju iekšējā tirgū. Shēmas darbības joma ir pakāpeniski 
paplašināta, un tagad tā aptver gan Azoru salas, Madeiru un Kanāriju salas, gan 
Francijas teritorijas Gviānu (no 1994. gada) un Reinjonu (no 1998. gada).

Spēkā esošie noteikumi priekšlikuma jomā•

Atbalsta pašreizējais pamats, proti, Regula (EK) Nr. 2328/2003, kuras aptvertais kop
ējais finansējums ir 15 miljoni euro gadā, zaudē spēku 2006. gada 31. decembrī.

Komisijas ziņojumā un tam pievienotajā Komisijas dienestu darba dokumentā sniegts 
kompensēšanas shēmas piemērošanas novērtējums, kura pamatā ir Komisijas rīcībā
esošie dati un ārējais pētījums „Kopējās zivsaimniecības politikas strukturālie aspekti 
attālākajos reģionos”. 
Ziņojumā secināts, ka shēmas turpināšana laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam jāizv
ērtē, ņemot vērā shēmas pozitīvo ietekmi uz zvejniecību attālākajos reģionos un past
āvošo vajadzību pēc atbalsta.

Tomēr, ņemot vērā novērtējumu un pētījuma rezultātus, ir ieteikts uzlabot kompensē
šanas shēmas lietderību, pašreizējā shēmā izdarot turpmāk minētos grozījumus.

Shēmas piemērotības un elastīguma palielināšanai sagatavot un koriģēt sarakstus –
ar zvejas produktiem, par kuriem var saņemt kompensāciju, kā arī ar to 
daudzumiem un dalībvalstīm paredzētajām kompensācijas summām, kas veido 
nemainīgu gada summu, kuras pamatā ir piešķīrumi pašreizējā shēmā.

Ieviest drošības pasākumus, lai novērstu nepamatoti augstas kompensācijas, īpa–
šu uzmanību pievēršot transporta izmaksu kompensēšanai, ierobežojot kompens
āciju līdz noteiktai daļai no transporta un citām ar to saistītām izmaksām un 
kompensācijas noteikšanā ņemot vērā citus valsts intervences veidus.

Paredzēt skaidrākus atbilstības nosacījumus kompensācijas saņēmējiem un –



LV 4 LV

produktiem, lai nodrošinātu shēmas mērķu labāku sasniegšanu un atbalstāmo 
produktu saderību ar kopējo zivsaimniecības politiku.

Ieviest dalībvalstu gada ziņojumus un prasīt izveidot īstenošanas sistēmu, kas –
nodrošina darbību pareizību.

Attiecībā uz finanšu pārvaldības sistēmu pāriet no dalītas pārvaldības, ko īsteno –
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļa, uz tiešu, 
centralizētu pārvaldību, ko īsteno Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds, 
saskaņā ar 3. panta 2. punkta f) apakšpunktu Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu.

Šajā sakarā jānorāda, ka Pamatnostādnēs valsts atbalsta izskatīšanai zivsaimniecībā un 
akvakultūrā (2004/C229/03, OV C 229, 14.9.2004., 5. lpp.) atļauts attālāko reģionu 
vajadzībām piešķirto atbalstu novērtēt individuāli, ņemot vērā īpašos nelabvēlīgos apst
ākļus, kas norādīti Līguma 299. panta 2. punktā. 

Atbilstība pārējiem ES politikas virzieniem un mērķiem•

Kompensēšanas shēmas turpināšana ir saskaņā ar EK Līguma 299. panta 2. punktu, 
kurā paredzēti īpaši pasākumi, lai palīdzētu attālākajiem reģioniem. Tā atbilst arī
Komisijas saistībām, ko tā uzņēmusies 2004. gada 26. maija Paziņojumā par ciešāku 
partnerību attālāko reģionu attīstībai (COM(2004) 343, galīgā redakcija), kurā norād
īts, ka papildu izmaksu samazināšana attālākajiem reģioniem raksturīgo nelabvēlīgo 
apstākļu dēļ ir viena no galvenajām ES pasākumu prioritātēm, lai palīdzētu šiem re
ģioniem pārvarēt nošķirtības radītās problēmas.

2. Apspriešanās ar ieinteresētajām personām un ietekmes novērtējums

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām•

Apspriešanās ar attālāko reģionu zvejniecības nozares pārstāvjiem, kā arī ar reģionālo 
un valsts pārvaldes iestāžu pārstāvjiem notika apmeklējumos, kuru laikā vāca faktus ār
ējam pētījumam „Kopējās zivsaimniecības politikas strukturālie aspekti attālākajos re
ģionos”. Turklāt Komisija organizēja divus seminārus, lai informētu ieinteresētās 
personas un apspriestos ar tām par šo pētījumu. Reinjonas departamentā (Francijā) 
2005. gada novembrī tika organizēts pasākums, kura tēma bija „Attālākie reģioni un 
zvejniecība — perspektīvas un īpaši jautājumi”, lai izskaidrotu pētījuma mērķus un 
metodes, savukārt Briselē 2006. gada janvārī notikušā pasākuma mērķis bija iepazīstin
āt ar pētījumā iegūtajiem faktiem un apspriest tos.

Ārējo ekspertu veiktajā pētījumā lielā mērā tika ņemtas vērā atbildes, ko ieguva 
interviju un semināra diskusiju laikā.

Ekspertu atzinumu pieprasīšana un izmantošana•

Skatīt iepriekš.

Ietekmes novērtējums•
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Ietekmes novērtējums netika sagatavots, jo priekšlikums nav jauna politikas iniciatīva, 
bet gan tikai spēkā esošas atbalsta shēmas turpinājums. To apstiprināja arī ārējais pēt
ījums, kura mērķis cita starpā bija sniegt ieteikumus par kompensēšanas shēmas n
ākotni.

3. Priekšlikuma juridiskie aspekti

Ierosināto pasākumu kopsavilkums•

Ir ierosināts, ka Kopienas kompensāciju par papildu izmaksām, kas attālākajos re
ģionos radušās zvejas produktu tirdzniecībā, turpina piešķirt laikposmā no 2007. līdz 
2013. gadam, lai atlīdzinātu papildu izmaksas par šo produktu transportēšanu uz 
Eiropas kontinentālo daļu.

Juridiskais pamats•

EK Līguma 37. pants un 299. panta 2. punkts.

Subsidiaritātes princips•

EK Līguma 299. panta 2. punktā paredzēts, ka Padomei pēc Komisijas ierosinājuma j
āpieņem īpaši pasākumi attiecībā uz attālākajiem reģioniem. 

Proporcionalitātes princips•

Priekšlikums atbilst proporcionalitātes principam šādu iemeslu dēļ.

Priekšlikumā par kompensēšanas shēmas turpināšanu ir panākta augstāka 
proporcionalitātes pakāpe, jo dalībvalstīm ir atļauts noteikt produktus, par kuriem var 
saņemt kompensāciju, kā arī to daudzumus un kompensācijas summas katrai dal
ībvalstij paredzētā piešķīruma robežās.

Paredzot vienkāršas iesniegšanas un pieņemšanas procedūras, ir panākts minimāls 
valsts un reģionālo pārvaldes iestāžu un Komisijas dienestu administratīvais slogs.

Juridisko instrumentu izvēle•

Ierosinātais juridiskais instruments: regula.

Citi instrumenti nebūtu piemēroti šāda iemesla dēļ.

Šādas Kopienas rīcības pamatā ir Līguma 299. panta 2. punkts.

4. Ietekme uz budžetu

Laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam paredzētais budžets ir 15 miljoni euro gadā. To 
segs Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds, un tā izpildi nodrošinās ar tiešas, 
centralizētas pārvaldības palīdzību.
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5. Papildu informācija

Vienkāršošana•

Priekšlikumā paredzēta tiesību aktu vienkāršošana un administratīvo procedūru vienk
āršošana sabiedriskajās iestādēs (ES un dalībvalstīs).

Zvejas produktus, par kuriem var saņemt kompensāciju, kā arī to daudzumus un
kompensācijas summas vairs nenoteiks Padome, bet gan valsts/reģionālas iestādes, 
pamatojoties uz Padomes regulā paredzētajiem vispārējiem atbilstības noteikumiem.

Valsts iestādēm jāiesniedz Komisijai informācija par produktiem, par kuriem var sa
ņemt kompensāciju, kā arī to daudzumu un kompensācijas summu noteikšanu un kori
ģēšanu. Ja Komisija 2 mēnešos pēc iesniegšanas neizsaka iebildumus, minēto inform
āciju uzskata par pieņemtu.

Priekšlikums iekļauts Komisijas pastāvīgajā programmā acquis communautaire
atjaunināšanai un vienkāršošanai.

Pārbaudes, pārskatīšana un turpināmība•

Priekšlikumā ietverta pārbaudes klauzula.

Priekšlikumā ietverta turpināmības klauzula.
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1 Atzinums … (OV… vai OV vēl nav publicēts)
2 Atzinums … (OV … vai OV vēl nav publicēts)
3 OV L 345, 31.12.2003., 34. lpp.

2006/0247 (CNS)

Priekšlikums

PADOMES REGULA

ar ko izveido shēmu, lai kompensētu papildu izmaksas, kuras radušās Azoru salu, 
Madeiras, Kanāriju salu, Francijas Gviānas un Reinjonas departamentu zvejniecības 

produktu tirdzniecībā 2007.–2013. gadā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. pantu un 299. panta 
2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu1,ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejas atzinumu2,

tā kā:

(1) Zvejniecība Kopienas attālākajos reģionos saskaras ar grūtībām un jo īpaši ar papildu 
izmaksām, kas dažu zvejas produktu tirdzniecībā radušās Līguma 299. panta 2. punktā
norādīto nelabvēlīgo apstākļu dēļ un ko galvenokārt veido izmaksas par produktu 
transportēšanu uz Eiropas kontinentālo daļu. 

(2) Kopiena 1992. gadā ieviesa pasākumus papildu izmaksu kompensēšanai zvejniecībā, lai 
tādā veidā saglabātu dažu zvejas produktu spēju konkurēt ar līdzīgiem produktiem no 
citiem Kopienas reģioniem. Regulā (EK) Nr. 2328/20033 ir noteikti laikposmā no 2003. 
līdz 2006. gadam piemērojamie pasākumi. Pamatojoties uz Komisijas ziņojumu Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lieto komitejai, no 
2007. gada jāturpina pasākumi, lai kompensētu dažu zvejas produktu tirdzniecībā raduš
ās papildu izmaksas.

(3) Ņemot vērā dažādos tirdzniecības apstākļus attiecīgajos attālākajos reģionos, nozvejas, 
krājumu un tirgus pieprasījuma svārstības, jāļauj attiecīgajām dalībvalstīm noteikt zvejas 
produktus, par kuriem var saņemt kompensāciju, to attiecīgos maksimālos daudzumus 
un kompensācijas summas katrai dalībvalstij paredzētā piešķīruma robežās.

(4) Jāatļauj dalībvalstīm diferencēt attiecīgo zvejas produktu sarakstu un daudzumus, un 
kompensācijas summu katrai dalībvalstij paredzētā piešķīruma robežās. Tām jāatļauj arī
pielāgot kompensāciju plānus, ja to attaisno pārmaiņas apstākļos.
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4 OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.
5 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes L

ēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).
6 OV L ……..

(5) Dalībvalstīm kompensācijas summas jānosaka tā, lai varētu pienācīgi atlīdzināt papildu 
izmaksas, kas attālākajos reģionos rodas īpašo nelabvēlīgo apstākļu dēļ un ko galvenok
ārt veido izmaksas par produktu transportēšanu uz Eiropas kontinentālo daļu. Lai nov
ērstu pārmērīgu kompensāciju, summai jābūt proporcionālai papildu izmaksām un 
atbalsta maksājumiem, un tā nekādā ziņā nedrīkst pārsniegt noteiktu daļu no izmaksām 
par transportēšanu uz Eiropas kontinentālo daļu un citām saistītām izmaksām. Šajā nol
ūkā jāņem vērā arī citi valsts intervences veidi, kas ietekmē papildu izmaksu apjomu.

(6) Lai pienācīgi sasniegtu šīs regulas mērķus un nodrošinātu atbilstību kopējai zivsaimniec
ības politikai, atbalsts jāpiešķir tikai par tiem zvejas produktiem, kas iegūti un apstrādāti 
saskaņā ar šīs politikas noteikumiem.

(7) Lai kompensēšanas shēma darbotos efektīvi un pareizi, dalībvalstīm jāpārliecinās par to, 
ka atbalsta saņēmēji ir ekonomiski stabili un ka īstenošanas sistēma nodrošina shēmas 
pareizu piemērošanu.

(8) Lai nodrošinātu kompensēšanas shēmas piemērotu uzraudzību, attiecīgajām dalībvalst
īm jāiesniedz gada ziņojumi par tās darbību.

(9) Lai varētu pieņemt lēmumu par to, vai turpināt kompensēšanas shēmu pēc 2013. gada, 
Komisijai pirms shēmas darbības beigām Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lieto komitejai laikus jāiesniedz ziņojums, kura pamatā ir 
neatkarīgs vērtējums.

(10) Attiecībā uz kompensēšanas shēmai paredzētajiem Kopienas izdevumiem no Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonda jāīsteno tieša, centralizēta pārvaldība saskaņā ar 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1290/20054 3. panta 2. punkta f) apakšpunktu.

(11) Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 
28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību5.

(12) Tiešas, centralizētas finanšu pārvaldības īstenošanai jāpiemēro Komisijas 
Regula (EK) xxx/20066, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus zvejas un akvakult
ūras produktu tirgus kopējās organizācijas piemērošanai,

ir pieņēmusi Šo regulu.

1. pants
Priekšmets

Ar šo regulu laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam izveido shēmu, lai piešķirtu kompensāciju 
par papildu izmaksām, kas 3. pantā minētajiem uzņēmējiem turpmāk norādīto reģionu zvejas 
produktu tirdzniecībā radušās šiem reģioniem raksturīgo nelabvēlīgo apstākļu dēļ (turpmāk 
tekstā — „kompensācija”).
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7 OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp.

Azoru salas–

Madeira–

Kanāriju salas–

Franču Gviāna–

Reinjona–

2. pants
Definīcijas

Šajā regulā zvejas produktiem piemēro „zivsaimniecības produktu” definīciju, kas noteikta 
Padomes Regulas (EK) Nr. 104/20007 1. pantā. 

3. pants
Uzņēmēji

1. Kompensāciju maksā turpmāk minētajiem uzņēmējiem, kam zvejas produktu tirdzniec
ībā rodas papildu izmaksas: 

a) ražotāji,

b) tādu kuģu īpašnieki vai operatori, kas reģistrēti 1. pantā minētajos reģionos un 
tajos darbojas, vai šādu operatoru apvienības,

c) apstrādes un tirdzniecības jomas uzņēmēji vai šādu uzņēmēju apvienības, kam 
attiecīgo produktu tirdzniecībā rodas papildu izmaksas.

2. Attiecīgās dalībvalstis veic pasākumus, lai pārliecinātos par kompensācijas saņēmēju 
ekonomisko stabilitāti. 

4. pants
Zvejas produkti, par kuriem var saņemt kompensāciju

1. Katra attiecīgā dalībvalsts sagatavo sarakstu, kurā 1. pantā minētajiem reģioniem nor
āda zvejas produktus, par kuriem var saņemt kompensāciju, un šo produktu 
daudzumus. Zvejas produktu sarakstu un to daudzumus var diferencēt vienas dal
ībvalsts atsevišķiem reģioniem. 

2. Sagatavojot 1. pantā minēto sarakstu un nosakot daudzumus, dalībvalstis ņem vērā
visus attiecīgos faktorus, jo īpaši vajadzību nodrošināt to, ka kompensācijas izmaksas 
rezultātā nepalielinās nelabvēlīgā ietekme uz bioloģiski jutīgiem krājumiem, kā arī nov
ērtē papildu izmaksu apjomu un ražošanas un tirdzniecības kvalitatīvos un kvantitat
īvos aspektus.
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3. Zvejas produktiem, par kuriem piešķir kompensāciju, jābūt iegūtiem un apstrādātiem 
saskaņā ar kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem šādās jomās:

a) saglabāšana un pārvaldība,

b) izsekojamība,

c) šķirošanas standarti. 

4. Kompensāciju nepiešķir par zvejas produktiem,

a) kurus nozvejojuši trešās valsts kuģi, izņemot zvejas kuģus, kas peld ar Venecu
ēlas karogu un zvejo Kopienas ūdeņos,

b) kurus nozvejojuši Kopienas zvejas kuģi, kas nav reģistrēti kādā no 1. pantā min
ēto reģionu ostām,

c) kuri ievesti no trešām valstīm,

d) kuru izcelsme ir nelegāla, nedeklarēta vai nereglamentēta zveja.

5. pants
Kompensācija

1. Katra attiecīgā dalībvalsts tās reģioniem, kas norādīti 1. pantā, nosaka kompensācijas 
apjomu par katru 4. pantā minētajā sarakstā iekļauto zvejas produktu. Šo apjomu var 
diferencēt atsevišķiem reģioniem vai vienas dalībvalsts dažādiem reģioniem. 

2. Nosakot kompensāciju, ņem vērā šādus aspektus:

a) papildu izmaksas saistībā ar katru zvejas produktu, kas radušās attiecīgajiem re
ģioniem raksturīgo nelabvēlīgo apstākļu dēļ, jo īpaši izdevumi par transportē
šanu uz Eiropas kontinentālo daļu, 

b) visi citi valsts intervences veidi, kas ietekmē papildu izmaksu apjomu.

3. Kompensācija par papildu izmaksām ir proporcionāla papildu izmaksām, kuru atlīdzin
āšanai tā paredzēta, un nepārsniedz 75% no izmaksām par transportēšanu uz Eiropas 
kontinentālo daļu un saistītajām izmaksām. 

4. Kopējā kompensācijas summa gadā nepārsniedz

a) Azoru salām un Madeirai 4 283 992 euro,

b) Kanāriju salām 5 844 076 euro,

c) Franču Gviānai un Reinjonai 4 868 700 euro.

6. pants
Korekcijas
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Nepārsniedzot 5. panta 4. punktā minētās kopējās summas, attiecīgās dalībvalstis var koriģēt 
4. panta 1. punktā minēto sarakstu, kurā norādīti zvejas produkti, par ko var saņemt kompens
āciju, kā arī to daudzumus un 5. panta 1. punktā minēto kompensācijas apjomu, lai ņemtu vērā
pārmaiņas apstākļos.

7. pants
Kompensācijas plānu iesniegšana

1. Attiecīgās dalībvalstis četros mēnešos pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas iesniedz 
Komisijai 4. panta 1. punktā minēto sarakstu un daudzumus un dara zināmu 5. panta 
1. punktā minēto kompensācijas apjomu, turpmāk tekstā kopā sauktus par „kompens
ācijas plānu”. 

2. Ja kompensācijas plāns neatbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, Komisija divos m
ēnešos pieprasa dalībvalstij attiecīgi koriģēt plānu. Šādā gadījumā dalībvalsts iesniedz 
Komisijai koriģēto kompensācijas plānu. 

3. Ja Komisija divos mēnešos pēc 1. un 2. punktā minētā kompensācijas plāna saņem
šanas attiecīgi nerīkojas, kompensācijas plānu uzskata par apstiprinātu.

4. Ja dalībvalsts veic grozījumus atbilstīgi 6. pantam, tā iesniedz Komisijai grozīto 
kompensācijas plānu, un mutatis mutandis piemēro 2. un 3. punktā minēto procedūru.

8. pants
Ziņošana

1. Katra attiecīgā dalībvalsts ik gadu sagatavo ziņojumu par kompensācijas izmaksāšanu 
un iesniedz to Komisijai līdz 30. aprīlim.

2. Komisija, pamatojoties uz neatkarīgu novērtējumu, vēlākais līdz 2011. gada 
31. decembrim ziņo Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un soci
ālo lieto komitejai par kompensēšanas shēmas īstenošanu, vajadzības gadījumā
pievienojot tiesību aktu priekšlikumus.

9. pants
Finanšu noteikumi

1. Izdevumus, kuri dalībvalstīm radušies saskaņā ar šo regulu, uzskata par izdevumiem, 
kas minēti Padomes Regulas (EK) Nr. 1290/2005 3. panta 2. punkta f) apakšpunktā.

2. Šā panta 1. punkta īstenošanas nolūkos piemēro Komisijas Regulu (EK) Nr. …/2006 
[ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 
piemērošanu attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) finans
ējumu, ko piešķir par izdevumiem saistībā ar zvejas un akvakultūras produktu tirgu 
kopīgo organizāciju].

10. pants
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Kontrole

Dalībvalstis pieņem attiecīgus noteikumus, lai nodrošinātu atbilstību šajā regulā izklāstītajām 
prasībām un darbību pareizību.

11. pants
Sīki izstrādāti noteikumi

Saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto procedūru vajadzības gadījumā pieņem sīki izstrādātus 
noteikumus šīs regulas piemērošanai.

12. pants
Komiteja

1. Komisijai palīdz Zvejniecības produktu pārvaldības komiteja (turpmāk tekstā –
„komiteja”). 

2. Ja atsaucas uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais laikposms ir viens mēnesis.

3. Komiteja pieņem iekšējo reglamentu.

13. pants
Pārejas posma pasākumi

1. Ja dalībvalstis atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 2328/2003 8. panta 1. un 2. punktam ir 
iesniegušas Komisijai korekciju pieprasījumu un par to līdz 2006. gada 31. decembrim 
nav pieņemts lēmums, attiecībā uz šiem pieprasījumiem turpina piemērot minētās 
regulas 8. pantu.

2. Attiecībā uz izdevumiem, kas dalībvalstīm radušies saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 2328/2003 un kas paziņoti Komisijai pēc 2006. gada 15. oktobra, 
piemēro 9. panta noteikumus

14. pants
Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.

Briselē,

Padomes vārdā —
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FINANŠU PĀRSKATS

1. BUDŽETA POZĪCIJA
11 02 03

APROPRIĀCIJAS
15 miljoni euro

2. NOSAUKUMS
Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko izveido shēmu, lai kompensētu papildu izmaksas, kuras radušās 
Azoru salu, Madeiras, Kanāriju salu, Francijas Gviānas un Reinjonas departamentu zvejniecības 
produktu tirdzniecībā 2007.–2013. gadā

3. JURIDISKAIS PAMATS
EK Līguma 37. pants un 299. panta 2. punkts

4. MĒRĶI
Nodrošināt, ka septiņus gadus (2007–2013) turpina lietderīgāk piemērot shēmu, lai kompensētu papildu 
izmaksas, kuras radušās attālāko reģionu zvejas produktu tirdzniecībā. Patlaban spēkā esošā regula (sk. 
1. piezīmi) zaudē spēku 2006. gada beigās. 

5. FINANSIĀLĀ IETEKME 12 MĒNEŠU 
LAIKPOSMS

(miljonos euro)

KĀRTĒJAIS 
FINANŠU 
GADS 2006
(miljonos euro)

NĀKAMAIS 
FINANŠU 
GADS 2007
(miljonos euro)

5.0 IZDEVUMUS SEDZ
– NO EK BUDŽETA
(KOMPENSĀCIJAS/ INTERVENCES PAS
ĀKUMI)
– VALSTS IESTĀDES
– CITI

15 – 15

5.1 IEŅĒMUMI
– EK PAŠU RESURSI
(MAKSĀJUMI/MUITAS NODOKĻI)
– VALSTS

– – –

2008 2009 2010 2011

5.0.1 PAREDZAMIE IZDEVUMI 15 15 15 15
5.1.1 PAREDZAMIE IEŅĒMUMI – – – –

5.2 APRĒĶINĀŠANAS METODE
Ir saglabāts pašreizējā shēmā paredzētais ikgadējā finansējuma maksimālais apjoms. Tas skaidri 
noteikts priekšlikuma 5. panta 4. punktā. 

6.0 VAI PROJEKTU VAR FINANSĒT NO APROPRIĀCIJĀM, KAS IERAKSTĪTAS KĀRT
ĒJĀ BUDŽETA ATTIECĪGAJĀ NODAĻĀ? JĀ / NĒ

6.1 VAI PROJEKTU VAR FINANSĒT NO KĀRTĒJĀ BUDŽETA STARPNODAĻU P
ĀRVEDUMIEM? JĀ / NĒ

6.2 VAI BŪS NEPIECIEŠAMS PAPILDU BUDŽETS? JĀ / NĒ

6.3 VAI APROPRIĀCIJAS JĀIERAKSTA NĀKAMO GADU BUDŽETOS? JĀ / NĒ

PIEZĪMES
1) Pašreizējās shēmas (2003–2006) juridiskais pamats ir Padomes Regula (EK) Nr. 2328/2003, ar kuru 
ievieš shēmu, lai kompensētu tās papildu izmaksas par dažu Azoru salu, Madeiras, Kanāriju salu, Francijas 
Gviānas un Reinjonas departamentu zvejniecības produktu realizāciju, ko rada šo reģionu nošķirtība 
(OV L 345, 31.12.2003., 34. lpp.).
2) Priekšlikums neietekmē kārtējo budžetu, t.i., 2006. gada budžetu, bet tas ietekmē budžetu, sākot no 
2007. gada. Saistībā ar ierosinātās regulas pieņemšanu 2007. gada provizoriskajā budžeta projektā ir pieprasīts 
rezervēt 15 miljonus euro. Pasākumu finansēs no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF), 
Komisijai īstenojot centralizētu, tiešu pārvaldību.


