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UZASADNIENIE

1. Kontekst wniosku

Podstawa i cele wniosku•

Artykuł 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003 wprowadzającego system 
wyrównania dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu 
niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich i 
francuskich departamentów Gujany i Reunion spowodowanych oddaleniem tych 
regionów wymaga, aby Komisja przedłożyła Parlamentowi Europejskiemu, Radzie 
oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie z wdro
żenia środków określonych w wymienionym rozporządzeniu, do którego, jeśli zajdzie 
taka potrzeba, zostaną dołączone propozycje odpowiednich zmian niezbędnych do osi
ągnięcia celów określonych w wymienionym rozporządzeniu.

Kontekst ogólny•

Od roku 1992 Unia Europejska udziela wsparcia producentom produktów rybo
łówstwa w najbardziej oddalonych regionach w celu wyrównania dodatkowych 
kosztów transportu produktów rybołówstwa do odległych kontynentalnych rynków 
europejskich i w ten sposób lepszego zintegrowania sektora rybołówstwa w tych 
regionach z rynkiem wewnętrznym. Zakres tego wsparcia był stopniowo rozszerzany 
od Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich do francuskich departamentów Gujany (od 
roku 1994) i Reunion (od roku 1998).

Obowiązujące przepisy w dziedzinie, której dotyczy wniosek•

Rozporządzenie (WE) nr 2328/2003 obejmujące całą kwotę środków finansowych w 
wysokości 15 mln EUR/rok i będące podstawą obecnego wsparcia wygasa z dniem 31 
grudnia 2006 r.

Sprawozdanie Komisji oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji 
zawierają ocenę stosowania systemu wyrównywania na podstawie danych dostępnych 
Komisji oraz zewnętrznego badania na temat „strukturalnych aspektów wspólnej 
polityki rybołówstwa w najbardziej oddalonych regionach”. Sprawozdanie stwierdza, 
że należy rozważyć przedłużenie systemu na lata 2007-2013 ze względu na 
pozytywny wpływ systemu na sektor rybołówstwa w najbardziej oddalonych 
regionach i wciąż aktualną potrzebę wsparcia.

Jednakże w świetle oceny oraz wniosków z badania sugeruje się poprawę efektywno
ści systemu wyrównywania poprzez wprowadzenie następujących zmian do obecnego 
systemu:

Określenie i dostosowanie wykazów kwalifikujących się produktów rybo–
łówstwa i ich ilości oraz wysokości kwot wyrównania na państwo członkowskie 
w ramach stałej rocznej kwoty w oparciu o środki przydzielone w ramach 
obecnego systemu w celu zwiększenia znaczenia i elastyczności systemu.
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Wprowadzenie środków ochronnych w celu uniknięcia nieuzasadnionych –
poziomów wyrównania poprzez skupienie się na wyrównywaniu kosztów 
transportu, ograniczenie wyrównania do określonych kosztów transportu i 
innych kosztów powiązanych i uwzględnienie innych rodzajów interwencji 
publicznej przy określaniu kwoty wyrównania.

Określenie bardziej przejrzystych warunków kwalifikacji dla odbiorców i –
produktów w celu zagwarantowania lepszego osiągnięcia celów systemu i 
zgodności produktów, którym udzielane jest wsparcie, ze wspólną polityką rybo
łówstwa.

Wprowadzenie obowiązku składania rocznych sprawozdań przez państwa cz–
łonkowskie i wymogu zapewnienia ustanowienia systemu wdrażania, który 
zapewni prawidłowość działań.

W systemie zarządzania finansowego przejście z zarządzania wspólnego w –
ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 
do bezpośredniego zarządzania scentralizowanego w ramach Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. f) rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej.

Należy zauważyć w tym kontekście, że Wytyczne dla celów analizy pomocy państwa 
dla rybołówstwa i akwakultury (2004/C229/03, Dz.U. C 229 z 14.9.2004, str. 5) 
pozwalają na ocenę pomocy dla potrzeb regionów najbardziej oddalonych dla ka
żdego indywidualnego przypadku i pod względem szczególnych utrudnień okre
ślonych w art. 299 ust. 2 Traktatu. 

Spójność z innymi politykami i celami Unii•

Kontynuacja systemu wyrównywania jest zgodna z art. 299 ust. 2 Traktatu WE 
przewidującym szczególne środki mające na celu pomoc najbardziej oddalonym 
regionom. Jest także zgodna ze zobowiązaniem Komisji złożonym w komunikacie 
dotyczącym wzmocnienia partnerstwa z najbardziej oddalonymi regionami z dnia 26 
maja 2004 r. (COM(2004) 343 wersja ostateczna), który określa zmniejszenie 
dodatkowych kosztów w najbardziej oddalonych regionach wynikających z utrudnień, 
z którymi muszą sobie radzić te regiony, jako jeden z priorytetów w działaniach Unii 
mających na celu pomoc tym regionom w przezwyciężaniu problemów wynikających 
z ich oddalenia.

2. Konsultacje z zainteresowanymi stronami oraz ocena wpływu

Konsultacje z zainteresowanymi stronami•

Konsultacje z zainteresowanymi stronami z sektora rybołówstwa w najbardziej 
oddalonych regionach oraz z przedstawicielami regionalnych i krajowych administracji 
odbyły się w ramach misji rozpoznawczych do zewnętrznego badania na temat 
„strukturalnych aspektów wspólnej polityki rybołówstwa w najbardziej oddalonych 
regionach”. Dodatkowo Komisja zorganizowała dwa seminaria w celu przekazania 
informacji i przeprowadzenia konsultacji na temat tego badania. Pierwsze z nich: 
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„Najbardziej oddalone regiony a połowy – perspektywy i zagadnienia szczególne”
dotyczące wyjaśnienia celów i metodologii badania miało miejsce w listopadzie 
2005 r. w Reunion we Francji, a drugie mające na celu prezentację i dyskusję na temat 
merytorycznej części badania odbyło się w Brukseli w styczniu 2006 r.

Wypowiedzi pochodzące z rozmów i dyskusji w trakcie seminarium zostały w 
znacznym stopniu uwzględnione w badaniu przeprowadzonym przez niezależnych 
ekspertów.

Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy specjalistycznej•

Jak wyżej

Ocena wpływu•

Nie przeprowadzono oceny wpływu gdyż wniosek nie jest ważną inicjatywą polityczn
ą, lecz jedynie przedłużeniem istniejącego systemu wsparcia. Nie była ona również
konieczna ze względu na zewnętrzne badanie, którego celem było przedstawienie 
zaleceń między innymi w odniesieniu do przyszłości systemu wyrównywania.

3. Aspekty prawne wniosku

Krótki opis proponowanych działań•

Proponuje się kontynuację Wspólnotowego systemu wyrównania dodatkowych 
kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu produktów rybołówstwa z 
niektórych najbardziej oddalonych regionów w okresie 2007-2013 w celu 
zrekompensowania dodatkowych kosztów transportu tych produktów do 
kontynentalnych rynków europejskich.

Podstawa prawna•

Artykuł 37 i 299 ust. 2 Traktatu WE

Zasada pomocniczości•

Artykuł 299 ust. 2 Traktatu WE wymaga by na wniosek Komisji Rada przyjęła 
szczególne środki w odniesieniu do najbardziej oddalonych regionów. 

Zasada proporcjonalności•

Wniosek jest zgodny z zasadą proporcjonalności z następujących względów:

Wniosek dotyczący kontynuacji systemu wyrównywania wprowadza wyższy stopień
proporcjonalności, ponieważ pozostawia określenie kwalifikujących się produktów, 
ich ilości oraz wysokości kwot wyrównania państwom członkowskim w ramach stałej 
kwoty na państwo członkowskie.

Obciążenie administracyjne zarówno dla krajowych i regionalnych władz w państwach 
członkowskich, jak i służb Komisji jest utrzymane na poziomie minimalnym dzięki 
prostym procedurom składania i przyjmowania wniosków.
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Wybór instrumentów•

Proponowane instrumenty: rozporządzenie.

Inne środki byłyby niewłaściwe z następujących względów.

Artykuł 299 ust. 2 Traktatu WE jest podstawą dla tego rodzaju działania Wspólnoty.

4. Wpływ na budżet

Na okres 2007-2013 przewiduje się roczny budżet w wysokości około 15 mln EUR. 
Będzie on pochodził z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji i będzie wdra
żany przy bezpośrednim zarządzaniu scentralizowanym.

5. Informacje dodatkowe

Uproszczenie•

Wniosek przewiduje uproszczenie prawodawstwa oraz procedur administracyjnych w
ładz publicznych (na szczeblu UE lub krajowym).

Kwalifikujące się produkty rybołówstwa, ich ilości oraz wysokości kwot wyrównania 
nie są już określane na szczeblu Rady lecz będą ustalane przez władze 
krajowe/regionalne w ramach ogólnych zasad kwalifikacji określonych w rozporz
ądzeniu Rady.

Władze krajowe przedstawiają Komisji informacje dotyczące określania i 
dostosowywania kwalifikujących się produktów, ich ilości oraz wysokości kwot 
wyrównania i uważa się je za przyjęte, jeśli Komisja nie zareaguje w ciągu 2 miesięcy 
od dnia złożenia informacji.

Wniosek mieści się w kroczącym programie Komisji dotyczącym uaktualniania i 
upraszczania dorobku wspólnotowego.

Klauzula przeglądu/weryfikacji/wygaśnięcia•

Wniosek zawiera klauzulę przeglądu.

Wniosek zawiera klauzulę wygaśnięcia.
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1 Opinia z …….(Dz.U…..lub jeszcze nieopublikowana w Dz.U.)
2 Opinia z … (Dz.U…..lub jeszcze nieopublikowana w Dz.U.)
3 Dz.U. 345 z 31.12.2003, str. 34.

2006/0247 (CNS)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY

wprowadzające system wyrównania dodatkowych kosztów poniesionych przy 
wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp 

Kanaryjskich i francuskich departamentów Gujany i Reunion od roku 2007 do roku 
2013

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 i art. 
299 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego1,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Sektor rybołówstwa w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty stoi wobec trudno
ści dotyczących zwłaszcza dodatkowych kosztów ponoszonych przy wprowadzaniu do 
obrotu niektórych produktów rybołówstwa, wynikających ze szczególnych utrudnień
określonych w art. 299 ust. 2 Traktatu, powodowanych głównie kosztami transportu 
na kontynent europejski. 

(2) W celu zachowania konkurencyjności niektórych produktów rybołówstwa w 
porównaniu do podobnych produktów pochodzących z innych regionów Wspólnoty, w 
1992 r. Komisja wprowadziła środki mające wyrównać takie dodatkowe koszty w 
sektorze rybołówstwa. Środki dotyczące lat 2003-2006 są ustanowione w rozporz
ądzeniu (WE) nr 2328/20033. Należy utrzymać, od roku 2007, środki mające na celu 
rekompensatę dodatkowych kosztów ponoszonych przy wprowadzaniu na rynek 
niektórych produktów rybołówstwa na podstawie sprawozdania Komisji dla Rady, 
Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

(3) Ze względu na różne warunki rynkowe w przedmiotowych najbardziej oddalonych 
regionach, wahania w połowach i zapasach oraz w popycie rynkowym, należy 
pozostawić zainteresowanym państwom członkowskim określenie produktów rybo
łówstwa kwalifikujących się do wyrównania, ich odpowiednich ilości maksymalnych 
oraz kwot wyrównania w ramach całkowitej kwoty przyznanej na państwo cz



PL 8 PL

4 Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1.
5 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Rady 2006/512/WE (Dz.U. L 

200 z 22.7.2006, str. 11).
6 Dz.U. L ……

łonkowskie.

(4) Państwa członkowskie powinny mieć prawo do różnicowania wykazu i ilości 
przedmiotowych produktów rybołówstwa oraz wysokości wyrównania w ramach ca
łkowitej kwoty przyznanej na państwo członkowskie. Powinny również mieć prawo do 
dostosowywania swoich planów wyrównania, jeśli jest to uzasadnione zmieniającymi si
ę warunkami.

(5) Państwa członkowskie określają kwotę wyrównania na poziomie, który pozwala na 
odpowiednią rekompensatę dodatkowych kosztów wynikających ze szczególnych 
utrudnień, z którymi muszą sobie radzić najbardziej oddalone regiony, a zwłaszcza z 
kosztów transportu produktów na kontynent europejski. W celu uniknięcia nadmiernej 
rekompensaty, kwota pomocy powinna być proporcjonalna do dodatkowych kosztów, 
które wyrównuje i w żadnym wypadku nie powinna przekraczać określonego udziału w 
kosztach transportu na kontynent europejski i innych kosztach powiązanych. W tym 
celu należy również uwzględnić inne rodzaje interwencji publicznej mające wpływ na 
poziom dodatkowych kosztów.

(6) Aby właściwie zrealizować cele niniejszego rozporządzenia i zagwarantować zgodność
ze wspólną polityką rybacką, wsparcie powinno być ograniczone do produktów rybo
łówstwa zebranych i przetworzonych zgodnie z jej zasadami.

(7) W celu zapewnienia efektywnego i prawidłowego funkcjonowania systemu 
wyrównywania, państwa członkowskie powinny upewnić się, że podmioty otrzymujące 
pomoc są rentowne a system wdrażania pozwala na prawidłowe stosowanie systemu 
wyrównywania.

(8) Aby umożliwić odpowiednie monitorowanie systemu wyrównywania, zainteresowane 
państwo członkowskie składa roczne sprawozdania z jego funkcjonowania.

(9) Aby umożliwić podjęcie decyzji, czy kontynuować system wyrównywania po roku 
2013, Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie przygotowane na podstawie 
niezależnej oceny w odpowiednim czasie przed zakończeniem funkcjonowania systemu.

(10) Wydatki Wspólnoty przewidziane na system wyrównywania powinny być realizowane 
w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji poprzez bezpośrednie zarz
ądzanie scentralizowane zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. f) rozporządzenia Rady (WE) nr 
1290/20054.

(11) Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte 
zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą
warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji5,

(12) Do celów wdrożenia bezpośredniego scentralizowanego zarządzania finansowego 
stosuje się rozporządzenie Komisji (WE) nr xxx/20066 ustanawiające szczegółowe 
zasady stosowania wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa
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7 Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22.

i akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie wprowadza na lata 2007-2013 system wyrównywania dodatkowych 
kosztów ponoszonych przez podmioty gospodarcze określone w art. 3 przy wprowadzaniu na 
rynek niektórych produktów rybołówstwa z następujących regionów, spowodowanych 
szczególnymi utrudnieniami, z którymi muszą sobie radzić te regiony (zwany dalej 
„wyrównaniem”):

Azory–

Madera–

Wyspy Kanaryjskie–

Gujana Francuska–

Réunion–

Artykuł 2
Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie ma definicja „produktów rybołówstwa”
podana w art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/20007. 

Artykuł 3
Podmioty gospodarcze

1. Wyrównanie jest wypłacane następującym podmiotom gospodarczym, które ponoszą
dodatkowe koszty przy wprowadzaniu na rynek produktów rybołówstwa: 

a) producenci,

b) właściciele lub operatorzy statków zarejestrowanych w portach regionów, o 
których mowa w art. 1, i działających na terenie tych regionów lub 
stowarzyszenia takich operatorów, oraz

c) podmioty gospodarcze w sektorze przetwórstwa i marketingu lub 
stowarzyszenia takich podmiotów, które ponoszą dodatkowe koszty przy 
wprowadzaniu na rynek danych produktów.

2. Zainteresowane państwa członkowskie dbają o to, aby wyrównanie otrzymywały 
tylko rentowne podmioty gospodarcze. 
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Artykuł 4
Kwalifikujące się produkty rybołówstwa 

1. Każde zainteresowane państwo członkowskie określa dla swoich regionów, o których 
mowa w art. 1, wykaz produktów rybołówstwa i ilości tych produktów, które 
kwalifikują się do wyrównania. Wykaz produktów rybołówstwa i ich ilości mogą być
różne dla każdego z regionów należacego do jednego państwa członkowskiego. 

2. Przy ustanawianiu wykazu i ilości produktów, o których mowa w art. 1, państwa cz
łonkowskie uwzględniają wszystkie istotne czynniki, w szczególności konieczność
zapewnienia, że wyrównanie nie powoduje zwiększenia nacisku na biologicznie wra
żliwe zasoby, poziom dodatkowych kosztów oraz jakościowe i ilościowe aspekty 
produkcji i sprzedaży.

3. Produkty rybołówstwa, dla których przyznaje się wyrównanie, są zbierane i 
przetwarzane zgodnie z zasadami wspólnej polityki rybackiej w zakresie:

a) ochrony i gospodarowania zasobami,

b) możliwości odtworzenia historii produktu,

c) norm klasyfikacji. 

4. Wyrównania nie przyznaje się dla produktów rybołówstwa:

a) złowionych przez statki państw trzecich za wyjątkiem statków rybackich pływaj
ących pod banderą Wenezueli i prowadzących działalność na wodach 
Wspólnoty,

b) złowionych przez statki rybackie Wspólnoty, które nie są zarejestrowane w 
jednym z portów znajdujących się w regionach określonych w art. 1,

c) przywiezionych z państw trzecich,

d) pochodzących z nielegalnych, nieraportowanych lub nieuregulowanych po
łowów.

Artykuł 5
Wyrównanie

1. Każde zainteresowane państwo członkowskie określa dla swoich regionów, o których 
mowa w art. 1, poziom wyrównania dla każdego produktu rybołówstwa z wykazu, o 
którym mowa w art. 4. Poziom ten może być zróżnicowany w stosunku do 
poszczególnych regionów lub między regionami należącymi do jednego państwa cz
łonkowskiego. 

2. Wyrównanie uwzględnia:

a) dla każdego produktu rybołówstwa dodatkowe koszty wynikające ze 
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szczególnych utrudnień, z którymi muszą sobie radzić dane regiony, a w 
szczególności koszty transportu na kontynent europejski,

b) wszelkie inne rodzaje interwencji publicznej mające wpływ na poziom 
dodatkowych kosztów.

3. Kwota pomocy powinna być proporcjonalna do dodatkowych kosztów, które 
wyrównuje, i nie powinna przekraczać 75 % kosztów transportu na kontynent 
europejski i innych kosztów powiązanych. 

4. Całkowita roczna kwota wyrównania nie powinna przekraczać:

a) dla Azorów i Madery: EUR 4 283 992

b) dla Wysp Kanaryjskich: EUR 5 844 076

c) dla Gujany Francuskiej i Reunion: EUR 4 868 700

Artykuł 6
Dostosowania

Zainteresowane państwa członkowskie mogą dostosować wykaz i ilości kwalifikujących się
produktów rybołówstwa, o których mowa w art. 4 ust. 1, oraz poziom wyrównania, o którym 
mowa w art. 5 ust. 1, aby uwzględnić zmieniające się warunki, jeżeli całkowite kwoty okre
ślone w art. 5 ust. 4 są przestrzegane.

Artykuł 7
Składanie planów wyrównania

1. W ciągu czterech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 
zainteresowane państwa członkowskie przedkładają Komisji wykaz i ilości, o których 
mowa w art. 4 ust. 1, oraz poziom wyrównania, którym mowa w art. 5 ust. 1, 
wspólnie zwane dalej „planem wyrównania”. 

2. Jeżeli plan wyrównania nie spełnia wymogów określonych w niniejszym rozporz
ądzeniu, Komisja w ciągu dwóch miesięcy prosi państwo członkowskie o 
odpowiednie dostosowanie planu. W takim przypadku państwo członkowskie przedk
łada Komisji dostosowany plan wyrównania. 

3. Jeżeli Komisja nie zareaguje w ciągu dwóch miesięcy po otrzymaniu planu 
wyrównania, o którym mowa w ust. 1 i 2, plan wyrównania uważa się za 
zatwierdzony.

4. Jeżeli państwo członkowskie wprowadza zmiany zgodnie z art. 6, wówczas przedk
łada Komisji zmieniony plan wyrównania i stosowana jest z uwzględnieniem niezb
ędnych zmian procedura określona w ust. 2 i 3.

Artykuł 8
Sprawozdawczość
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1. Każde zainteresowane państwo członkowskie przygotowuje sprawozdanie roczne na 
temat stosowania wyrównania i przedkłada je Komisji do dnia 30 kwietnia każdego 
roku.

2. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r. Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
sprawozdanie przygotowane na podstawie niezależnej oceny na temat stosowania 
wyrównania, do którego jeśli zajdzie taka potrzeba, zostaną dołączone propozycje 
zmian legislacyjnych.

Artykuł 9
Przepisy finansowe

1. Wydatki ponoszone przez państwa członkowskie zgodnie z niniejszym rozporz
ądzeniem są uważane za wydatki określone w art. 3 ust. 2 lit. f) rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1290/2005.

2. Do celów wdrożenia ust. 1 stosuje się rozporządzenie Komisji (WE) nr …./2006 
[ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 
104/2000 w odniesieniu do finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy 
Gwarancji (EFGR) wydatków na wspólną organizację rynków produktów rybo
łówstwa i akwakultury].

Artykuł 10
Kontrola

Państwa członkowskie przyjmują odpowiednie przepisy w celu zapewnienia zgodności z 
wymogami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu oraz prawidłowości działań.

Artykuł 11
Szczegółowe zasady

Szczegółowe zasady stosowania niniejszego rozporządzenia mogą zostać przyjęte zgodnie z 
procedurą określoną w art. 12 ust. 2.

Artykuł 12
Komitet

1. Komisja jest wspomagana przez Komitet Zarządzający ds. Produktów Rybołówstwa 
(zwany dalej „komitetem”). 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 4 i 7 decyzji Rady 
1999/468/WE.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi jeden miesiąc. 

3. Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.
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Artykuł 13
Środki przejściowe

1. Jeżeli państwa członkowskie przedłożyły Komisji wnioski o dostosowanie zgodnie z 
art. 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 2328/2003, w sprawie których nie podjęto 
decyzji do dnia 31 grudnia 2006 r., do wspomnianych wniosków nadal stosuje się art. 
8 wymienionego rozporządzenia.

2. Do wydatków ponoszonych przez państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 2328/2003 i zgłoszonych Komisji po dniu 15 października 2006 r. stosuje się
przepisy art. 9.

Artykuł 14
Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urz
ędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Sporządzono w Brukseli,

W imieniu Rady
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OCENA SKUTKÓW 
FINANSOWYCH

1. LINIA BUDŻETOWA:11 02 03 ŚRODKI:15 mln EUR
2. TYTUŁ:Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady wprowadzającego system wyrównywania 

dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z 
Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich i francuskich departamentów Gujany i Reunion od roku 2007 do 
roku 2013

3. PODSTAWA PRAWNA:Artykuł 37 i 299 ust. 2 Traktatu WE
4. CELE:Zapewnienie na siedem lat (2007-2013), przy zwiększonej efektywności, kontynuacji systemu 

wyrównywania dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych 
produktów rybołówstwa z regionów najbardziej oddalonych. Obecnie obowiązujące rozporządzenie 
(patrz uwaga (1)) wygasa z końcem roku 2006. 

5. SKUTKI FINANSOWE OKRES 12 
MIESIĘCY
(w milionach 
EUR)

BIEŻĄCY ROK 
BUDŻETOWY

2006
(w milionach 
EUR)

KOLEJNY ROK 
BUDŻETOWY

2007
(w milionach 
EUR)

5.0 WYDATKI– PONIESIONE Z BUDŻETU 
WE(REFUNDACJE/SKUP 
INTERWENCYJNY)– WŁADZE 
KRAJOWE– INNE

15 – 15

5.1 DOCHODY– ZASOBY WŁASNE 
WE(OPŁATY WYRÓWNAWCZE/NALE
ŻNOŚCI CELNE)– KRAJOWE

– – –

2008 2009 2010 2011
5.0.1 SZACOWANE WYDATKI 15 15 15 15
5.1.1 SZACOWANE DOCHODY – – – –
5.2 METODA OBLICZENIOWA:

Roczne pułapy finansowe przewidziane w obecnym systemie zostają utrzymane. Są one wyraźnie 
podane w art. 5 ust. 4 wniosku. 

6.0 CZY PROJEKT MOŻE BYĆ FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PRZEWIDZIANYCH 
W ODPOWIEDNIM ROZDZIALE BIEŻĄCEGO BUDŻETU? TAK/NIE

6.1 CZY PROJEKT MOŻE BYĆ FINANSOWANY POPRZEZ PRZESUNIĘCIE POMI
ĘDZY ROZDZIAŁAMI BIEŻĄCEGO BUDŻETU? TAK/NIE

6.2 CZY WYMAGANY BĘDZIE BUDŻET DODATKOWY? TAK/NIE
6.3 CZY ŚRODKI TRZEBA BĘDZIE PRZEWIDZIEĆ W KOLEJNYCH BUDŻETACH? TAK/NIE
UWAGI:
(1) Podstawą prawną obecnego systemu (2003-2006) jest rozporządzenie Rady (WE) nr 2328/2003 
wprowadzające system wyrównania dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu 
niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich i francuskich departamentów 
Gujany i Reunion spowodowanych oddaleniem tych regionów (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 34).
(2) Wniosek nie ma wpływu na obecny budżet, tj. budżet 2006, lecz jedynie począwszy od roku 2007. Zło
żono wniosek o kwotę 15 mln EUR z pozycji „rezerwa” w WPB 2007 do czasu przyjęcia proponowanego 
rozporządzenia. Środki są finansowane z Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej (EFGR) przy 
scentralizowanym zarządzaniu bezpośrednim ze strony Komisji.


