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KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

Bruselj, 30.11.2006
COM(2006) 740 konč.

2006/0247 (CNS)

Predlog

UREDBA SVETA

o uvedbi sistema nadomestil za dodatne stroške pri trženju nekaterih ribiških 
proizvodov z Azorov, Madeire, Kanarskih otokov in francoskih departmajev Gvajane in 

Reuniona od 2007 do 2013

(predložila Komisija)
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OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1. Ozadje predloga

Razlogi za predlog in njegovi cilji•

Člen 12 Uredbe Sveta (ES) št. 2328/2003 o uvedbi sistema nadomestil za dodatne 
stroške pri trženju nekaterih ribiških proizvodov iz Azorov, Madeire, Kanarskih 
otokov in francoskih departmajev Gvajane in Reuniona kot posledica oddaljenosti 
navedenih regij zahteva, da Komisija predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru poročilo o izvajanju ukrepov, ki jih dolo
ča ta uredba, in mu po potrebi doda predloge za ustrezne prilagoditve, ki so nujne za 
uresničitev ciljev iz te uredbe.

Splošno ozadje•

Od leta 1992 Evropska unija zagotavlja pomoč proizvajalcem ribiških proizvodov v 
najbolj oddaljenih regijah, da nadomesti dodatne stroške prevoza ribiških proizvodov 
na oddaljene evropske trge na celini in s tem bolje vključi ribiški sektor teh regij v 
notranji trg. Ta se je postopno širila z Azorov, Madeire in Kanarskih otokov na 
francoska ozemlja Gvajane (od leta 1994) in Réuniona (od leta 1998).

Obstoječe določbe na področju, na katero se nanaša predlog•

Sedanja podlaga za podporo, Uredba (ES) št. 2328/2003, ki zajema celoten finančni 
okvir 15 milijonov EUR na leto, preneha veljati 31. decembra 2006.

Poročilo Komisije in priložen delovni dokument osebja Komisije zagotavljata oceno 
uporabe sistema nadomestil na podlagi podatkov, ki so na voljo Komisiji, in zunanje 
študije o strukturnih vidikih skupne ribiške politike v najbolj oddaljenih regijah. Poro
čilo ugotavlja, da je treba razmisliti o nadaljevanju sistema v obdobju 2007–2013 
zaradi njegovega pozitivnega vpliva na ribiški sektor v najbolj oddaljenih regijah in 
stalne potrebe po pomoči.

Vseeno se na podlagi ocene in ugotovitev študije predlaga izboljšanje učinkovitosti 
sistema nadomestil in sicer z uvedbo naslednjih sprememb sedanjega sistema:

Določitev in prilagoditve seznamov ribiških proizvodov, upravičenih do pomoči, –
in njihovih količin ter višine nadomestila po državah članicah do določenega 
letnega zneska, ki temelji na dodelitvah iz sedanjega sistema, da se izboljšata 
primernost in prožnost sistema.

Uvedba zaščitnih ukrepov za izognitev neupravičenim ravnem nadomestila, in –
sicer z osredotočanjem na nadomestilo za stroške prevoza, omejitvijo 
nadomestila na določen delež stroškov prevoza in drugih s tem povezanih stro
škov ter upoštevanjem drugih vrst javnih intervencij pri določitvi nadomestila.

Opredelitev jasnejših pogojev za upravičenost prejemnikov in proizvodov, da se –
zagotovi boljše doseganje ciljev sistema in skladnost podprtih proizvodov s 
skupno ribiško politiko.
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Uvedba letnega poročanja držav članic in zahteva za zagotovitev vzpostavitve –
sistema za izvajanje, ki zagotavlja pravilnost delovanja.

Prehod sistema finančnega upravljanja z deljenega upravljanja pod okriljem –
Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega 
sklada k neposrednemu centraliziranemu upravljanju pod okriljem Evropskega 
kmetijskega jamstvenega sklada v skladu s členom 3(2)(f) Uredbe Sveta (ES) 
št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike.

V zvezi s tem je treba je poudariti, da Smernice za pregled državnih pomoči za ribi
štvo in ribogojstvo (2004/C229/03, UL C 229, 14.9.2004, str. 5) določajo, da se na
črtovana pomoč za potrebe najbolj oddaljenih regij oceni posamično ob upoštevanju 
posebne prikrajšanosti, opredeljene v členu 299(2) Pogodbe ES.

Usklajenost z drugimi politikami in cilji Unije•

Nadaljevanje sistema nadomestil je v skladu s členom 299(2) Pogodbe ES, ki določa 
posebne ukrepe za najbolj oddaljene regije. Ustreza tudi obvezi Komisije iz Sporočila 
o okrepljenem partnerstvu za najbolj oddaljene regije z dne 26. maja 2004 
((COM)(2004)343 konč.), ki znižanje dodatnih stroškov v najbolj oddaljenih regijah 
zaradi priznane prikrajšanosti teh regij opredeljuje kot eno od glavnih prednostnih 
nalog dejavnosti Unije za pomoč tem regijam pri premagovanju težav, ki so posledica 
njihove oddaljenosti.

2. Posvetovanje z zainteresiranimi stranmi in ocena učinka

Posvetovanje z zainteresiranimi stranmi•

Posvetovanje z zainteresiranimi stranmi iz ribiškega sektorja v najbolj oddaljenih 
regijah ter s predstavniki regionalnih in nacionalnih uprav je potekalo v okviru misij za 
ugotavljanje dejstev za zunanje študije o strukturnih vidikih skupne ribiške politike v 
najbolj oddaljenih regijah. Poleg tega je Komisija organizirala dva seminarja, da bi jih 
obveščala in se z njimi posvetovala o tej študiji. Novembra 2005 je na otoku Réunion 
(Francija) potekal seminar o najbolj oddaljenih regijah in ribištvu – pregled in posebna 
vprašanja, da bi se razložili cilji in metodologije študije, drugi pa je bil organiziran v 
Bruslju januarja 2006, da bi se predstavila dejstva študije in bi se razpravljalo o njih.

Zunanji strokovnjaki so v študiji večinoma upoštevali odzive iz intervjujev in razprav 
na seminarju.

Zbiranje in uporaba izvedenskih mnenj•

Glej zgoraj.

Ocena učinka•

Ocena učinka ni bila predvidena, ker predlog ni pomembna politična pobuda, ampak le 
podaljšanje obstoječega sistema podpore. Glede na zunanjo študijo, katere namen je 
bil zagotoviti priporočila, med drugim tudi za prihodnost sistema nadomestil, prav 
tako ni bila potrebna.
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3. Pravni elementi predloga

Povzetek predlaganih ukrepov•

Predlaga se nadaljevanje izplačevanja nadomestil Skupnosti za dodatne stroške pri tr
ženju nekaterih ribiških proizvodov nekaterih najbolj oddaljenih regij v obdobju 
2007–2013, da se nadomestijo dodatni stroški za prevoz teh proizvodov v celinsko 
Evropo.

Pravna podlaga•

Člen 37 in člen 299(2) Pogodbe ES.

Načelo subsidiarnosti•

Člen 299(2) Pogodbe ES zahteva, da Svet na predlog Komisije sprejme posebne 
ukrepe za najbolj oddaljene regije. 

Načelo sorazmernosti•

Predlog je v skladu z načelom sorazmernosti iz naslednjih razlogov.

Predlog za nadaljevanje sistema nadomestil uvaja višjo stopnjo sorazmernosti, saj puš
ča, da države članice v okviru določene dodelitve na državo članico določijo 
proizvode, upravičene do pomoči, količine in višine nadomestila.

Upravno breme za nacionalne in regionalne organe držav članic in službe Komisije 
ostaja minimalno, ker so zagotovljeni preprosti postopki za vloge in odobritve.

Izbira instrumentov•

Predlagani instrumenti: uredba.

Druga sredstva ne bi ustrezala iz naslednjega razloga:

Člen 299(2) Pogodbe je podlaga za to vrsto ukrepa Skupnosti.

4. Proračunske posledice

Za obdobje 2007–2013 je predviden letni proračun v višini približno 15 milijonov 
EUR. Kril ga bo Evropski kmetijski jamstveni sklad, izvajal pa se bo z neposrednim 
centraliziranim upravljanjem.

5. Dodatne informacije

Poenostavitev•

Predlog predvideva poenostavitev zakonodaje in upravnih postopkov za javne organe 
(EU ali nacionalne).
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Ribiški proizvodi, upravičeni do pomoči, količina in višine nadomestila se ne določajo 
več na ravni Sveta, ampak jih določijo nacionalni/regionalni organi v okviru splošnih 
pravil za upravičenost, ki jih določa uredba Sveta.

Nacionalni organi morajo Komisiji predložiti informacije o določitvi in prilagoditvi 
proizvodov, upravičenih do pomoči, količin in višin nadomestil, ki se štejejo za 
sprejete, če se Komisija ne odzove v dveh mesecih od predložitve.

Predlog je vključen v tekoči program Komisije za posodobitev in poenostavitev 
pravnega reda Skupnosti.

Klavzula o pregledu/reviziji/časovni omejitvi veljavnosti•

Predlog vključuje klavzulo o pregledu.

Predlog vključuje klavzulo o časovni omejitvi veljavnosti.
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1 Mnenje …….(UL…ali še neobjavljeno v UL).
2 Mnenje …. (UL…ali še neobjavljeno v UL).
3 UL L 345, 31.12.2003, str. 34.

2006/0247 (CNS)

Predlog

UREDBA SVETA

o uvedbi sistema nadomestil za dodatne stroške pri trženju nekaterih ribiških 
proizvodov z Azorov, Madeire, Kanarskih otokov in francoskih departmajev Gvajane in 

Reuniona od 2007 do 2013

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 in člena 299(2) 
Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta1,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora2,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Ribiški sektor v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti se srečuje s težavami in zlasti z 
dodatnimi stroški pri trženju nekaterih ribiških proizvodov, ki so posledica posebne 
prikrajšanosti, opredeljene v členu 299(2) Pogodbe, in izhajajo zlasti iz stroškov 
prevoza v celinsko Evropo. 

(2) Da bi Komisija ohranila konkurenčnost nekaterih ribiških proizvodov glede na podobne 
proizvode iz drugih regij Skupnosti, je od leta 1992 uvedla ukrepe za nadomestila za 
takšne dodatne stroške v ribiškem sektorju. Ukrepi, ki veljajo za obdobje 2003–2006, 
so določeni v Uredbi (ES) št. 2328/20033. Na podlagi poročila Komisije Evropskemu 
svetu, Evropskemu parlamentu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru je treba 
leta 2007 nadaljevati ukrepe za nadomestilo dodatnih stroškov pri trženju nekaterih ribi
ških proizvodov.

(3) Zaradi drugačnih pogojev trženja v zadevnih najbolj oddaljenih regijah, nihanj v ulovu 
in staležih ter povpraševanja na trgu morajo biti zadevne države članice tiste, ki dolo
čajo, kateri ribiški proizvodi so upravičeni do nadomestila, njihovo zadevno največjo 
količino in višino nadomestila v okviru celotne dodelitve na državo članico.

(4) Države članice je treba pooblastiti za pripravo seznama in določitev količin zadevnih 
ribiških proizvodov ter višine nadomestila v okviru celotne dodelitve na državo članico. 
Prav tako morajo imeti pravico do prilagajanja svojih načrtov nadomestil, če to upravi
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4 UL L 209, 11.8.2005, str. 1.
5 UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom Sveta 2006/512/ES 

(UL L 200, 22.7.2006, str. 11).
6 UL L ….

čujejo spremembe pogojev.

(5) Države članice morajo določiti višino nadomestila na ravni, ki omogoča ustrezno 
nadomestilo za dodatne stroške, ki so posledica posebne prikrajšanosti najbolj 
oddaljenih regij in izhajajo predvsem iz stroškov prevoza proizvodov v celinsko 
Evropo. Da bi se izognili čezmernim nadomestilom, mora biti njihova višina sorazmerna 
z dodatnimi stroški, kritimi iz pomoči, in ne sme v nobenem primeru presegati dolo
čenega deleža stroškov prevoza na evropsko celino in z njim povezanih stroškov. Zato 
je treba upoštevati tudi druge vrste javnih intervencij, ki vplivajo na višino dodatnih stro
škov.

(6) Za primerno doseganje ciljev te uredbe in zagotavljanje skladnosti s skupno ribiško 
politiko mora biti pomoč omejena na ribiške proizvode iz rib, ulovljenih in predelanih v 
skladu z njenimi pravili.

(7) Da bi sistem nadomestil deloval učinkovito in pravilno, morajo države članice prav tako 
zagotoviti, da so prejemniki pomoči gospodarsko uspešni ter da sistem za izvajanje 
omogoča pravilno uporabo sistema.

(8) Da se omogoči ustrezno spremljanje sistema nadomestil, morajo zadevne države članice 
predložiti letno poročilo o njegovem delovanju.

(9) Da se omogoči sprejetje odločitve o nadaljevanju sistema nadomestil po letu 2013, 
mora Komisija Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu in Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru pred koncem veljave sistema pravočasno predložiti poročilo, ki 
temelji na neodvisni oceni.

(10) Izdatke Skupnosti, predvidene za sistem nadomestil, financira Evropski kmetijski 
jamstveni sklad z neposrednim centraliziranim upravljanjem v skladu s členom 3(2)(f) 
Uredbe Sveta (ES) št. 1290/20054.

(11) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom 
Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil5.

(12) Za izvajanje neposrednega centraliziranega finančnega upravljanja je treba uporabljati 
Uredbo Komisije (ES) xxx/20066 o določitvi podrobnih pravilih za uporabo skupne 
ureditve trga za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Predmet

Ta uredba uvaja za obdobje 2007–2013 sistem za zagotavljanje nadomestila za dodatne stro
ške, ki jih imajo nosilci dejavnosti iz člena 3 pri trženju nekaterih ribiških proizvodov iz 
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7 UL L 17, 21.1.2000, str. 22.

naslednjih regij zaradi posebne prikrajšanosti teh regij (v nadaljevanju „nadomestilo“):

Azori,–

Madeira,–

Kanarski otoki,–

Francoska Gvajana,–

Réunion.–

Člen 2
Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporablja opredelitev „ribiških proizvodov“ iz člena 1 Uredbe Sveta (ES) 
št. 104/20007. 

Člen 3
Nosilci dejavnosti

1. Nadomestilo se izplačuje naslednjim nosilcem dejavnosti, ki imajo dodatne stroške pri 
trženju ribiških proizvodov: 

(a) proizvajalcem,

(b) lastnikom ali upravljavcem plovil, ki so registrirana v pristaniščih v regijah iz 
člena 1 ali ki delujejo v teh regijah, ali združenjem takšnih upravljavcev in

(c) nosilcem dejavnosti v sektorjih predelave in trženja ali združenjem takšnih 
nosilcev dejavnosti, ki imajo dodatne stroške pri trženju zadevnih proizvodov.

2. Zadevne države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev gospodarske uspešnosti 
nosilcev dejavnosti, ki prejemajo nadomestilo. 

Člen 4
Ribiški proizvodi, upravičeni do pomoči

1. Vsaka zadevna država članica za svoje regije iz člena 1 določi seznam ribiških 
proizvodov, ki so upravičeni do nadomestila, in njihovo količino. Količine in seznam 
ribiških proizvodov se lahko razlikujejo med posameznimi regijami ene države članice. 

2. Pri oblikovanju seznama in količin iz odstavka 1 države članice upoštevajo vse 
zadevne dejavnike, zlasti potrebo po zagotavljanju, da nadomestilo ne povzroči ve
čjega pritiska na biološko občutljive zaloge, višino dodatnih stroškov ter na 
kakovostne in količinske vidike proizvodnje in trženja.

3. Ribe za ribiške proizvode, za katere se odobri nadomestilo, morajo biti ujete in 
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predelane v skladu s pravili skupne ribiške politike o:

(a) ohranjanju in upravljanju,

(b) sledljivosti,

(c) standardih za razvrščanje. 

4. Nadomestilo se ne odobri za ribiške proizvode iz rib:

(a) ki so jih ujela plovila tretjih držav, razen ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo 
Venezuele in delujejo v vodah Skupnosti,

(b) ki so jih ujela ribiška plovila Skupnosti, ki niso registrirana v pristanišču ene od 
regij iz člena 1,

(c) ki so uvožene iz tretjih držav,

(d) ki izhajajo iz nezakonitega, neprijavljenega ali neurejenega ribolova.

Člen 5
Nadomestilo

1. Vsaka zadevna država članica za svoje regije iz člena 1 določi višino nadomestila za 
vsak ribiški proizvod s seznama iz člena 4. Višina nadomestila se lahko razlikuje glede 
na posamezno regijo ali med regijami, ki pripadajo eni državi članici. 

2. Nadomestilo upošteva:

(a) za vsak ribiški proizvod dodatne stroške, ki nastanejo zaradi posebne prikraj
šanosti zadevnih regij, zlasti stroške prevoza v celinsko Evropo,

(b) vsako drugo obliko javne intervencije, ki vpliva na višino dodatnih stroškov.

3. Nadomestilo je sorazmerno z dodatnimi stroški, ki jih pokriva, in ne presega 75 % 
stroškov prevoza na evropsko celino in z njim povezanih stroškov. 

4. Skupni znesek nadomestila na leto ne presega:

(a) Azori in Madeira: 4 283 992 EUR

(b) Kanarski otoki: 5 844 076 EUR

(c) Francoska Gvajana in Réunion: 4 868 700 EUR

Člen 6
Prilagoditve

Zadevne države članice lahko prilagodijo seznam in količine upravičenih ribiških proizvodov iz 
člena 4(1) ter višino nadomestila iz člena 5(1), da upoštevajo spremenjene pogoje, če pri tem 
spoštujejo skupne zneske iz člena 5(4).
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Člen 7
Predložitev načrtov nadomestil

1. V štirih mesecih od začetka veljavnosti te uredbe zadevne države članice Komisiji 
predložijo seznam in količine iz člena 4(1) ter višino nadomestila iz člena 5(1), v 
nadaljevanju „načrt nadomestila“. 

2. Če načrt nadomestila ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe, Komisija v dveh mesecih 
zahteva, da država članica načrt ustrezno prilagodi. V tem primeru država članica 
Komisiji predloži svoj prilagojeni načrt nadomestila. 

3. Če se Komisija v dveh mesecih po prejemu načrta nadomestila iz odstavkov 1 in 2 ne 
odzove, se šteje, da je načrt nadomestila odobren.

4. Če država članica vnese spremembe na podlagi člena 6, predloži spremenjeni načrt 
nadomestila Komisiji, postopki iz odstavkov 2 in 3 pa se uporabljajo smiselno.

Člen 8
Poročanje

1. Vsaka zadevna država članica pripravi letno poročilo o izvajanju nadomestila in ga 
vsako leto do 30. aprila predloži Komisiji.

2. Najpozneje do 31. decembra 2011 Komisija na podlagi neodvisne ocene predloži 
Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru poro
čilo o izvajanju nadomestila, ki mu po potrebi priloži zakonodajne predloge.

Člen 9
Finančne določbe

1. Izdatki, ki jih imajo države članice v skladu s to uredbo, se štejejo za izdatke iz 
člena 3(2)(f) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005.

2. Za izvajanje odstavka 1 se uporablja Uredba Komisije (ES) št. ..../2006 z [o določitvi 
podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 glede financiranja 
izdatkov v zvezi s skupno ureditvijo trgov za ribiške proizvode in proizvode iz 
ribogojstva iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada].

Člen 10
Nadzor

Države članice sprejmejo ustrezne določbe, da zagotovijo skladnost z zahtevami iz te uredbe in 
pravilno delovanje.

Člen 11
Podrobna pravila
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Podrobna pravila za uporabo te uredbe se lahko sprejmejo skladno s postopkom iz člena 12(2).

Člen 12
Odbor

1. Komisiji pomaga Upravljalni odbor za ribiške proizvode (v nadaljevanju „Odbor“). 

2. Kjer je naveden sklic na ta odstavek, se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje, opredeljeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, se določi na en mesec.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 13
Prehodni ukrepi

1. Če so države članice Komisiji predložile zahteve za prilagoditve v skladu s 
členom 8(1) in (2) Uredbe (ES) št. 2328/2003, o katerih ni bilo odločeno do 
31. decembra 2006, se za te zahteve še naprej uporablja člen 8 navedene uredbe.

2. Določbe člena 9 se uporabljajo za izdatke, ki jih imajo države članice na podlagi 
Uredbe (ES) št. 2328/2003 in jih Komisiji prijavijo po 15. oktobru 2006.

Člen 14
Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013.

V Bruslju,

Za Svet
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FINANČNI IZKAZ
1. PRORAČUNSKA POSTAVKA:11 02 03 ODOBRENA PRORA

ČUNSKA 
SREDSTVA:15 mio EUR

2. NASLOV UKREPA: Predlog za Uredbo Sveta o uvedbi sistema nadomestil za dodatne stroške pri tr
ženju nekaterih ribiških proizvodov z Azorov, Madeire, Kanarskih otokov in iz francoskih departmajev 
Gvajane in Réuniona od 2007 do 2013

3. PRAVNA PODLAGA: Člena 37 in 299(2) Pogodbe ES
4. CILJI UKREPA: Zagotoviti, da se sistem nadomestil za dodatne stroške pri trženju nekaterih ribiških 

proizvodov iz najbolj oddaljenih regij z izboljšano učinkovitostjo nadaljuje nadaljnjih sedem let 
(2007–2013). Trenutno veljavna uredba (glej pripombo (1)) preneha veljati konec leta 2006. 

5. FINANČNE POSLEDICE 12-MESEČNO 
OBDOBJE
(v milijonih 
EUR)

TEKOČE 
PRORA
ČUNSKO LETO

2006 (v 
milijonih EUR)

NASLEDNJE 
PRORA
ČUNSKO LETO

2007 (v 
milijonih EUR)

5.0 ODHODKI
– V BREME PRORAČUNA ES
(NADOMESTILA/INTERVENCIJE)
– NACIONALNI ORGANI
– DRUGO

15 – 15

5.1 PRIHODKI
– LASTNA SREDSTVA 
ES(DAJATVE/CARINE)
– NACIONALNI

– – –

2008 2009 2010 2011
5.0.1 PREDVIDENI ODHODKI 15 15 15 15
5.1.1 PREDVIDENI PRIHODKI – – – –
5.2 NAČIN IZRAČUNA:

Ohranijo se letne zgornje meje finančnih sredstev, ki jih določa ta sistem. Omenjene so v členu 5(4) 
predloga. 

6.0 ALI SE PROJEKT LAHKO FINANCIRA IZ ODOBRENIH PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV, VPISANIH V USTREZNO POGLAVJE TEKOČEGA PRORAČUNA? DA/NE

6.1 ALI SE PROJEKT LAHKO FINANCIRA IZ PRENOSA MED POGLAVJI TEKOČEGA 
PRORAČUNA? DA/NE

6.2 ALI BO POTREBNA DOPOLNITEV PRORAČUNA? DA/NE
6.3 ALI BO TREBA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA VNESTI V PRIHODNJE 

PRORAČUNE?
DA/NE

OPOMBE:
(1) Pravna podlaga za trenutni sistem (2003–2006) je Uredba Sveta (ES) št. 2328/2003 o uvedbi sistema 
nadomestil za dodatne stroške pri trženju nekaterih ribiških proizvodov z Azorov, Madeire, Kanarskih otokov 
in iz francoskih departmajev Gvajane in Reuniona kot posledica oddaljenosti navedenih regij (UL L 345, 
31.12.2003, str. 34).
(2) Predlog nima vpliva na trenutni proračun, se pravi na proračun za leto 2006, ampak samo od leta 
2007 naprej. Do sprejetja predlagane uredbe je bilo zaprošeno, da se v predlogu osnutka proračuna za leto 
2007 v postavko rezerv vnese znesek 15 milijonov EUR. Ukrepi so financirani iz Evropskega kmetijskega 
usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) z neposrednim centraliziranim upravljanjem Komisije.
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