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KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Brusel, 30.11.2006
KOM(2006) 740 v konečnom znení

2006/0247 (CNS)

Návrh 

NARIADENIE RADY

ktorým sa zavádza program kompenzácie dodatočných nákladov vzniknutých pri 
obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov 
a z francúzskych departementov Guyana a Réunion na obdobie rokov 2007 až 2013

(predložený Komisiou)



SK 3 SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Kontext návrhu

Dôvody a ciele návrhu•

Článkom 12 nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, ktorým sa zavádza program 
kompenzácie dodatočných nákladov vzniknutých pri obchodovaní s určitými 
výrobkami rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov a z francúzskych 
departementov Guyana a Réunion v dôsledku odľahlosti týchto regiónov, sa od 
Komisie vyžaduje, aby predložila správu Európskemu parlamentu, Rade 
a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o vykonávaní opatrení uvedených 
v tomto nariadení, doloženú v prípade potreby návrhmi príslušných úprav potrebných 
na dosiahnutie hlavných cieľov uvedených v tomto nariadení.

Všeobecný kontext•

Európska únia poskytuje od roku 1992 podporu výrobcom výrobkov rybolovu 
v najodľahlejších regiónoch s cieľom kompenzovať dodatočné náklady v dôsledku 
prepravy výrobkov rybolovu na kontinentálne európske trhy, a tým lepšie integrovať
sektor rybného hospodárstva v týchto regiónoch do vnútorného trhu. Táto podpora sa 
postupne rozšírila z Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov na francúzske územia 
Guyana (od roku 1994) a Réunion (od roku 1998).

Existujúce ustanovenia v oblasti návrhu•

Účinnosť súčasného základu podpory, nariadenia (ES) č. 2328/2003 týkajúceho sa 
finančného balíka v objeme 15 miliónov EUR ročne, uplynie 31. decembra 2006.

V správe Komisie a sprevádzajúcom pracovnom dokumente útvarov Komisie sa 
hodnotí uplatňovanie tohto programu kompenzácie na základe údajov dostupných 
Komisii a externej štúdie o „štrukturálnych aspektoch spoločnej politiky rybného 
hospodárstva v najodľahlejších regiónoch“. Zo správy vyplýva, že by sa malo zvážiť
pokračovanie programu počas obdobia rokov 2007 – 2013 vzhľadom na jeho kladný
vplyv na sektor rybného hospodárstva v najodľahlejších regiónoch a pretrvávajúcu 
potrebu podpory.

Vzhľadom na hodnotenie a výsledky štúdie sa však navrhuje zlepšiť účinnosť
programu kompenzácie zavedením týchto zmien a doplnení súčasného programu:

S cieľom zvýšiť vhodnosť a pružnosť programu je potrebné, aby určenie –
a úpravu zoznamu oprávnených výrobkov rybolovu a ich množstiev, ako aj vý
šky kompenzácie vykonávali členské štáty v rámci pevne stanovenej ročnej 
čiastky na základe pridelených prostriedkov v rámci súčasného programu.

Zaviesť záruky s cieľom predísť neodôvodneným úrovniam kompenzácie tým, –
že sa program zameria na kompenzáciu dopravných nákladov, pričom sa 
náhrada obmedzí na určený podiel dopravných nákladov a iných súvisiacich 
nákladov a pri určovaní kompenzácie sa zvážia iné druhy verejných interven
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čných zásahov.

Jasnejšie definovať podmienky oprávnenosti príjemcov a výrobkov, aby sa –
zabezpečilo lepšie dosahovanie cieľov programu a súladu dotovaných výrobkov 
so spoločnou politikou rybného hospodárstva.

Zaviesť predkladanie výročných správ členskými štátmi a požiadavku na –
zabezpečenie vytvorenia implementačného systému, ktorý zaručí pravidelnosť
operácií.

V súlade s článkom 3 ods. 2 písm. f) nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 –
o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky zmeniť systém finančného 
riadenia zo zdieľaného hospodárenia v rámci Záručnej sekcie Európskeho po
ľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu na priame centralizované
riadenie v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu.

V uvedenej súvislosti by sa malo poznamenať, že Usmerneniami pre preskúmanie 
štátnej pomoci rybnému hospodárstvu a akvakultúre (2004/C 229/03, OJ C 229 zo 
14. 9. 2004, s. 5) sa umožňuje posudzovať pomoc na individuálnom základe a vzh
ľadom na špecifické znevýhodnenia uznané v článku 299 ods. 2 Zmluvy s cieľom 
naplniť potreby najodľahlejších regiónov. 

Súlad s inými politikami a cieľmi Únie•

Pokračovanie programu kompenzácie je v súlade s článkom 229 ods. 2 Zmluvy o ES, 
ktorým sa ustanovujú osobitné opatrenia na podporu najodľahlejších regiónov. To je 
takisto v súlade so záväzkom Komisie uvedenom v oznámení o posilnenom 
partnerstve pre najvzdialenejšie regióny z 26. mája 2004 [KOM(2004) 343, konečné
znenie], ktorým sa stanovuje zníženie dodatočných nákladov v najodľahlejších 
regiónoch z dôvodu ich uznaných znevýhodnení ako jedna z hlavných priorít činností
Únie s cieľom pomôcť týmto regiónom prekonať problémy vyplývajúce z ich od
ľahlosti.

2. Konzultácie so zúčastnenými stranami a hodnotenie vplyvu

Konzultácie so zúčastnenými stranami•

V rámci prieskumných misií z dôvodu vypracovania externej štúdie o „štrukturálnych 
aspektoch spoločnej politiky rybného hospodárstva v najodľahlejších regiónoch“ sa 
uskutočnili konzultácie so zainteresovanými stranami sektoru rybného hospodárstva 
v najodľahlejších regiónoch, ako aj so zástupcami regionálnej a vnútroštátnej správy. 
Komisia okrem toho zorganizovala dva semináre s cieľom informovať zainteresované
strany o tejto štúdii a prekonzultovať ju s nimi. Prvý seminár s názvom „Najodľahlej
šie regióny a rybolov – výhľad a špecifické otázky“ sa uskutočnil v novembri 2005 na 
Réunion (Francúzsko) s cieľom objasniť účel a metodológiu štúdie a druhý seminár sa 
konal v Bruseli v januári 2006 s cieľom prezentovať a prediskutovať vecnú stránku 
štúdie.

Reakcie vyplývajúce z pohovorov a diskusií počas semináru zahrnuli externí experti 
do veľkej miery do uvedenej štúdie.
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Zhromažďovanie a využívanie expertízy•

Pozri vyššie.

Hodnotenie vplyvu•

O hodnotení vplyvu sa neuvažovalo, keďže návrh nie je hlavnou iniciatívou v danej 
politike, ale jednoduchým predĺžením existujúceho programu podpory. Nezdalo sa to 
nutné ani vzhľadom na cieľ externej štúdie, ktorou sa medzi iným mali poskytnúť
odporúčania pre budúcnosť programu kompenzácie.

3. Právne prvky návrhu

Zhrnutie navrhovaného opatrenia•

Navrhuje sa, aby Spoločenstvo počas obdobia rokov 2007 – 2013 pokračovalo 
v kompenzácii za dodatočné náklady vzniknuté pri obchodovaní niektorých najod
ľahlejších regiónov s výrobkami rybolovu s cieľom kompenzovať dodatočné náklady 
v dôsledku prepravy týchto výrobkov na európsky kontinent.

Právny základ•

Článok 37 a článok 299 ods. 2 Zmluvy o ES.

Zásada subsidiarity•

Článkom 299 ods. 2 Zmluvy o ES sa od Rady vyžaduje, aby na návrh Komisie prijala 
osobitné opatrenia pre najodľahlejšie regióny. 

Zásada proporcionality•

Návrh je v súlade so zásadou proporcionality z týchto dôvodov.

Návrh na pokračovanie programu kompenzácie zavádza vyšší stupeň proporcionality, 
keďže určovanie oprávnených výrobkov, množstiev, a výšky kompenzácie prenecháva 
členským štátom v rámci pevne stanovených prostriedkov pridelených na členský štát.

Administratívna záťaž vnútroštátnych a regionálnej úradov členských štátov, ako aj 
útvarov Komisie sa udržiava na minimálnej úrovni ustanovením jednoduchých 
postupov predkladania a prijímania.

Výber nástrojov•

Navrhované nástroje: nariadenie.

Iné prostriedky by neboli primerané z tohto dôvodu/týchto dôvodov.

Článok 299 ods. 2 zmluvy je základom tohto druhu opatrenia Spoločenstva.

4. Vplyv na rozpočet
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Na obdobie rokov 2007 – 2013 sa predpokladá ročný rozpočet okolo 15 miliónov 
EUR. Bude financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a bude 
sa vykonávať priamym centralizovaným riadením.

5. Doplňujúce informácie

Zjednodušenie•

Návrh poskytuje zjednodušenie právnych predpisov a zjednodušenie administratívnych 
postupov verejných orgánov (na úrovni EÚ alebo jednotlivých štátov).

Oprávnené výrobky rybolovu, množstvá ani výška kompenzácie sa už neurčuje na 
úrovni Rady, ale budú ju určovať vnútroštátne alebo regionálne orgány v rámci v
šeobecných pravidiel týkajúcich sa oprávnenosti určených v nariadení Rady.

Vnútroštátne orgány musia Komisii predložiť informácie týkajúce sa určovania 
a úpravy oprávnených výrobkov, množstiev a výšky kompenzácie, ktoré sa v prípade, 
že Komisia do dvoch mesiacov od ich predloženia nezareaguje, budú považovať za 
prijaté.

Návrh je zaradený do otvoreného programu Komisie zameraného na aktualizáciu 
a zjednodušenie acquis communautaire.

Preskúmanie/revízia/doložka o platnosti•

Návrh obsahuje klauzulu o prehodnotení.

Návrh zahŕňa doložku o platnosti.
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1 Stanovisko z ........ (Ú. v. EÚ ... alebo zatiaľ neuverejnené v Ú. v. EÚ).
2 Stanovisko z .... (Ú. v. EÚ ... alebo zatiaľ neuverejnené v Ú. v. EÚ).
3 Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 34.

2006/0247 (CNS)

Návrh 

NARIADENIE RADY

ktorým sa zavádza program kompenzácie dodatočných nákladov vzniknutých pri 
obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov 
a z francúzskych departementov Guyana a Réunion na obdobie rokov 2007 až 2013

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 37 a článok 
299 odsek 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu1,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru2,

keďže:

(1) Sektor rybného hospodárstva v najodľahlejších regiónoch Spoločenstva čelí ťa
žkostiam, a najmä dodatočným nákladom vzniknutým pri obchodovaní s určitými 
výrobkami rybolovu, vyplývajúcim najmä z nákladov na dopravu na európsky kontinent 
kvôli osobitným znevýhodneniam uznaným v článku 299 ods. 2 Zmluvy. 

(2) S cieľom udržať konkurencieschopnosť určitých výrobkov rybolovu v porovnaní
s podobnými výrobkami z ostatných regiónov Spoločenstva zaviedlo Spoločenstvo 
v roku 1992 opatrenia na kompenzáciu takýchto dodatočných nákladov v sektore 
rybného hospodárstva. Opatrenia uplatňované na obdobie rokov 2003 – 2006 sú
stanovené v nariadení (ES) č. 2328/20033. Na základe správy Komisie predloženej 
Európskej Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru, je nevyhnutné, aby opatrenia zamerané na kompenzáciu dodatočných nákladov 
vzniknutým pri obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu pokračovali od roku 2007.

(3) Vzhľadom na rôzne podmienky uvádzania na trh v dotknutých najodľahlejších 
regiónoch, na kolísania vo výlovoch a zásobách, ako aj na požiadavky trhu, by sa ur
čenie výrobkov rybolovu oprávnených na kompenzáciu, ich jednotlivé maximálne mno
žstvá a výška kompenzácie v rámci celkových prostriedkov pridelených na členský štát 
malo ponechať na dotknuté členské štáty.

(4) Členské štáty by sa mali oprávniť na pozmenenie zoznamu a množstiev dotknutých 
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4 Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.
5 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 

2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).
6 Ú. v. EÚ L ……..

výrobkov rybolovu, ako aj výšky kompenzácie v rámci celkových prostriedkov 
pridelených na členský štát. Mali by sa tiež oprávniť na úpravu svojich plánov 
kompenzácie, ak sú podložené zmenou podmienok.

(5) Členské štáty by mali stanoviť výšku kompenzácie na úrovni, ktorá umožňuje vhodnú
kompenzáciu dodatočných nákladov vyplývajúcich zo špecifických znevýhodnení najod
ľahlejších regiónov, a najmä z nákladov na prepravu výrobkov na európsky kontinent. 
Aby sa zabránilo nadmernej kompenzácii, uvedená suma by mala byť úmerná dodato
čným nákladom, ktoré pomoc kompenzuje, a v žiadnom prípade by nemala presahovať
určený podiel nákladov na dopravu na európsky kontinent a iných pri tom vzniknutých 
nákladov. Preto by mala zohľadňovať aj iné druhy verejných intervenčných zásahov, 
ktoré ovplyvňujú úroveň dodatočných nákladov.

(6) Aby sa ciele tohto nariadenia uspokojivo dosiahli a aby sa zaručil súlad so spoločnou 
politikou rybného hospodárstva, podpora by sa mala obmedziť na výrobky rybolovu 
ulovené a spracované v súlade s jej pravidlami.

(7) Aby program kompenzácie fungoval účinne a správne, členské štáty by sa mali uistiť, že 
prijímatelia pomoci sú ekonomicky životaschopní a že implementačný systém umožňuje 
pravidelné uplatňovanie programu.

(8) S cieľom umožniť vhodné monitorovanie programu kompenzácie mali by dotknuté
členské štáty predkladať výročné správy o jeho fungovaní.

(9) Aby sa umožnilo uskutočnenie rozhodnutia o tom, či sa má po roku 2013 pokračovať
v programe kompenzácie, Komisia by mala v dostatočnom čase pred skončením 
programu predložiť Európskemu parlamentu, Európskej Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru správu založenú na nezávislom hodnotení.

(10) Výdavky Spoločenstva predpokladané pre tento program kompenzácie by sa mali 
vykonávať v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu priamym 
centralizovaným riadením v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. f) nariadenia Rady (ES) č. 
1290/20054.

(11) Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s 
rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre 
výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu5.

(12) Na vykonávanie priameho centralizovaného finančného riadenia by sa malo uplatňovať
nariadenie Komisie (ES) xxx/20066, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplat
ňovania spoločnej organizácie trhu s výrobkami rybolovu a akvakultúry,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Predmet úpravy
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7 Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

Týmto nariadením sa na obdobie rokov 2007 až 2013 zavádza program, ktorým sa poskytuje 
kompenzácia dodatočných nákladov vzniknutých prevádzkovateľom stanoveným v článku 3 
pri obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu z týchto regiónov (ďalej len ako „kompenzácia
“) v dôsledku špecifických znevýhodnení uvádzaných regiónov:

Azory,–

Madeira,–

Kanárske ostrovy,–

Francúzska Guyana,–

Réunion.–

Článok 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje definícia „výrobky rybolovu“ stanovená v článku 1 
nariadenia Rady (ES) č. 104/20007. 

Článok 3
Prevádzkovatelia

1. Kompenzácia sa vypláca týmto prevádzkovateľom, ktorým vznikli dodatočné náklady 
pri obchodovaní s výrobkami rybolovu: 

a) výrobcovia,

b) vlastníci alebo prevádzkovatelia plavidiel registrovaných v prístavoch regiónov 
uvedených v článku 1 a v týchto regiónoch aj vykonávajúcich svoju rybolovnú
činnosť alebo združenia takýchto prevádzkovateľov a

c) prevádzkovatelia v sektore spracovania a obchodovania alebo združenia 
takýchto prevádzkovateľov, ktorým vznikli dodatočné náklady pri obchodovaní
s dotknutými výrobkami.

2. Dotknuté členské štáty sa uistia o ekonomickej životaschopnosti prevádzkovateľov 
dostávajúci kompenzáciu. 

Článok 4
Oprávnené výrobky rybolovu

1. Každý dotknutý členský štát určí pre svoje regióny uvedené v článku 1 zoznam 
výrobkov rybolovu a ich množstvá, ktoré sú oprávnené na kompenzáciu. Zoznam 
výrobkov rybolovu a množstvá môžu byť rôzne pre každý región patriaci jednému 
členskému štátu. 
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2. Pri určovaní zoznamu a množstiev uvedených v odseku 1 zohľadnia členské štáty v
šetky relevantné faktory, najmä potrebu zabezpečiť, že kompenzácia nevedie k zvý
šenému tlaku na zásoby biologicky citlivých druhov, úroveň dodatočných nákladov 
ani kvalitatívne a kvantitatívne aspekty výroby a uvádzania na trh.

3. Výrobky rybolovu, pre ktoré sa kompenzácia poskytla, musia byť ulovené
a spracované v súlade s pravidlami spoločnej politiky rybného hospodárstva, pokiaľ
ide o:

a) zachovanie a riadenie,

b) vysledovateľnosť,

c) normy klasifikácie. 

4. Kompenzácia sa neposkytne pre výrobky rybolovu:

a) ulovené plavidlami tretích krajín okrem rybárskych plavidiel plaviacich sa pod 
vlajkou Venezuely a prevádzkujúcich svoju činnosť vo vodách Spoločenstva,

b) ulovené rybárskymi plavidlami Spoločenstva, ktoré nie sú registrované
v prístave jedného z regiónov uvedených v článku 1,

c) dovezené z tretích krajín,

d) odvodené z nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu.

Článok 5
Kompenzácia

1. Každý dotknutý členský štát určí pre svoje regióny uvedené v článku 1 úroveň
kompenzácie pre každý výrobok rybolovu v zozname uvedenom v článku 4. Táto 
úroveň sa môže líšiť v rámci jednotlivých regiónov alebo medzi regiónmi patriacimi 
jednému členskému štátu. 

2. Pri kompenzácii sa zohľadnia:

a) pre každý výrobok rybolovu dodatočné náklady v dôsledku špecifických 
znevýhodnení dotknutých regiónov, najmä výdavky na dopravu na európsky 
kontinent,

b) akýkoľvek iný druh verejného intervenčného zásahu ovplyvňujúceho úroveň
dodatočných nákladov.

3. Kompenzácia dodatočných nákladov je úmerná dodatočným nákladom, ktoré má
kompenzovať, a nepresiahne 75 % nákladov na dopravu na európsky kontinent 
a iných pri tom vzniknutých nákladov. 

4. Celková suma kompenzácie za rok nepresiahne:
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a) Azory a Madeira: EUR 4 283 992

b) Kanárske ostrovy: EUR 5 844 076

c) Francúzska Guyana a Réunion: EUR 4 868 700

Článok 6
Úpravy

Dotknuté členské štáty môžu upraviť zoznam a množstvá oprávnených výrobkov rybolovu pod
ľa článku 4 ods. 1 a úroveň kompenzácie podľa článku 5 ods. 1 s cieľom zohľadniť meniace sa 
podmienky pod podmienkou, že sa dodrží celková suma podľa článku 5 ods. 4.

Článok 7
Predkladanie plánov kompenzácie

1. Dotknuté členské štáty predložia Komisii zoznam a množstvá uvedené v článku 4 ods. 
1 a úroveň kompenzácie uvedenú v článku 5 ods. 1 (ďalej len pod súhrnným názvom 
„plán kompenzácie“) do štyroch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia. 

2. V prípade, ak plán kompenzácie nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, 
Komisia do dvoch mesiacov požiada členský štát o úpravu uvedeného plánu 
zodpovedajúcim spôsobom. V tomto prípade členský štát predloží Komisii upravený
plán kompenzácie. 

3. V prípade, ak Komisia nezareaguje na plán kompenzácie uvedený v odsekoch 1 a 2 do 
dvoch mesiacov, tento plán kompenzácie sa považuje za schválený.

4. Ak členský štát vykoná zmeny a doplnenia podľa článku 6, predloží svoj zmenený
a doplnený plán kompenzácie Komisii a postup stanovený v odsekoch 2 a 3 sa uplat
ňuje mutatis mutandis.

Článok 8
Podávanie správ

1. Každý dotknutý členský štát pripraví výročnú správu o vykonávaní kompenzácie 
a predloží ju Komisii do 30. apríla každého roku.

2. Najneskôr do 31. decembra 2011 podá Komisia Európskemu parlamentu, Európskej 
Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru správu založenú na nezávislom 
hodnotení o vykonávaní kompenzácie v prípade potreby v sprievode legislatívnych 
návrhov.

Článok 9
Finančné ustanovenia
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1. Výdavky vznikajúce členským štátom v súlade s týmto nariadením sa považujú za 
výdavky uvedené v článku 3 ods. 2 písm. f) nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005.

2. Pri vykonávaní odseku 1 sa uplatňuje nariadenie Komisie (ES) č. .../2006, [ktorým sa 
stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000, pokiaľ
ide o financovanie výdavkov súvisiacich so spoločnou organizáciu trhu s výrobkami 
rybolovu a akvakultúry z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu 
(EPZF)].

Článok 10
Kontrola

Členské štáty príjmu vhodné ustanovenia na zabezpečenie súladu s požiadavkami stanovenými 
v tomto nariadení a pravidelnosti operácií.

Článok 11
Podrobné pravidlá

Podrobné pravidlá uplatňovania tohto nariadenia sa môžu prijať v súlade s postupom 
stanoveným v článku 12 ods. 2.

Článok 12
Výbor

1. Komisii pomáha riadiaci výbor pre výrobky rybolovu (ďalej len ako „výbor“). 

2. Ak sa uvádza odkaz na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 
1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je stanovená na jeden 
mesiac. 

3. Výbor prijme svoj vnútorný rokovací poriadok.

Článok 13
Prechodné opatrenia

1. Ak členské štáty podali Komisii žiadosti o úpravy podľa článku 8 ods. 1 a 2 
nariadenia (ES) č. 2328/2003, v súvislosti s ktorými sa žiadne rozhodnutie neprijalo 
do 31. decembra 2006, v prípade týchto žiadostí pokračuje uplatňovanie článku 8 
uvedeného nariadenia.

2. Ustanovenia článku 9 sa uplatňujú na výdavky vznikajúce členským štátom v rámci 
uplatňovania nariadenia (ES) č. 2328/2003 a oznámené Komisii po 15. októbri 2006.

Článok 14
Nadobudnutie účinnosti
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Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej 
únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

V Bruseli

Za Radu
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FINANČNÝ VÝKAZ

1. ROZPOČTOVÁ POLOŽKA:
11 02 03

PRIDELENÉ ROZPO
ČTOVÉ
PROSTRIEDKY:
15 mil. EUR

2. NÁZOV:
Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zavádza program kompenzácie dodatočných nákladov vzniknutých 
pri obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov a z francúzskych 
departementov Guyana a Réunion na obdobie rokov 2007 až 2013.

3. PRÁVNY ZÁKLAD:
Článok 37 a článok 299 ods. 2 Zmluvy o ES.

4. CIELE:
So zlepšenou účinnosťou zabezpečiť na sedem rokov (2007 – 2013) pokračovanie programu 
kompenzácie dodatočných nákladov vzniknutých pri obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu 
z najodľahlejších regiónov. Účinnosť v súčasnosti platného nariadenia [pozri poznámku (1)] uplynie 
koncom roku 2006. 

5. FINANČNÉ DÔSLEDKY 12-MESAČNÉ
OBDOBIE

(mil. EUR)

BEŽNÝ ROZPO
ČTOVÝ ROK

2006
(mil. EUR)

NASLEDUJÚCI 
ROZPOČTOVÝ
ROK 2007
(mil. EUR)

5.0 VÝDAVKY
– ÚČTOVANÉ Z ROZPOČTU ES
(NÁHRADY/INTERVENCIE)
– VÝDAVKY NÁRODNÝCH 
ORGÁNOV
– INÉ

15 – 15

5.1 PRÍJMY
– VLASTNÉ ZDROJE ES 
(POPLATKY/CLO)
– NÁRODNÉ

– – –

2008 2009 2010 2011
5.0.1 ODHADOVANÉ VÝDAVKY 15 15 15 15
5.1.1 ODHADOVANÉ PRÍJMY – – – –
5.2 SPÔSOB VÝPOČTU:

Zachovávajú sa ročné finančné stropy stanovené súčasným programom. Explicitne sa uvádzajú v článku 
5 ods. 4 návrhu. 

6.0 MOŽNO PROJEKT FINANCOVAŤ Z PRIDELENÝCH ROZPOČTOVÝCH 
PROSTRIEDKOV ZAČLENENÝCH DO PRÍSLUŠNÝCH KAPITOL BEŽNÉHO 
ROZPOČTU?

ÁNO / NIE

6.1 MOŽNO PROJEKT FINANCOVAŤ PRESUNOM MEDZI JEDNOTLIVÝMI 
KAPITOLAMI BEŽNÉHO ROZPOČTU? ÁNO / NIE

6.2 BUDE POTREBNÝ DOPLŇUJÚCI ROZPOČET? ÁNO / NIE
6.3 BUDE POTREBNÉ ZAČLENIŤ PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY 

DO BUDÚCICH ROZPOČTOV?
ÁNO / NIE

POZNÁMKY:
(1) Právnym základom súčasného programu (2003 – 2006) je nariadenie Rady (ES) č. 2328/2003, ktorým 
sa zavádza program kompenzácie dodatočných nákladov vzniknutých pri obchodovaní s určitými produktmi 
rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov a z francúzskych departementov Guyana a Réunion v 
dôsledku odľahlosti týchto regiónov (Ú. v. EÚ L 345 z 31.12.2003, s. 34).
(2) Návrh nemá vplyv na súčasný rozpočet, t. j. na rozpočet roku 2006, ale len na rozpočty od roku 2007. 
Až do prijatia navrhovaného opatrenia sa na rezervnú položku PNR 2007 požiadalo o sumu 15 mil. EUR. 
Opatrenia sa financujú z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v rámci priameho 
centralizovaného riadenia Komisiou.
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