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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šioje nuomonėje nagrinėjamas pasiūlymas dėl reglamento kyla iš 2006 m. lapkričio 30 d. 
Komisijos pavėluotai pateiktos įgyvendinimo ataskaitos, kaip numatyta Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 2328/2003, nustatančio papildomų išlaidų perkant tam tikrus žuvininkystės 
produktus iš Azorų, Madeiros, Kanarų salų ir Prancūzijos Gvianos bei Reuniono 
departamentų kompensavimo sistemą, taikomą dėl minėtųjų regionų atokumo,12 straipsnyje1. 
Įgyvendinimo ataskaita buvo rengiama remiantis išorės tyrimais, kurie buvo paskelbti 
2006 m. rugsėjo mėn. ir kurių išvadoje skelbiama, kad 2003–2006 m. taikyta kompensavimo 
sistema padėjo sumažinti papildomas išlaidas, susijusias su atokumu, ir palengvino 
ekonominės veiklos plėtojimą ir stiprinimą „pasroviui“ (angl. downstream) ir „prieš srovę“ 
(angl. upstream), taip stabilizuodama ir didindama užimtumą tose vietovėse, kuriose nėra 
daug alternatyvios ekonominės veiklos galimybių. Kaip pavyzdžius galima pateikti konservų 
pramonę Azorų salose, tunų filė ir juodųjų kardžuvių pramonę Madeiroje ir krevečių pramonę 
Gvianoje.

Ši sistema pradėta taikyti 1992 m. ir skirta padėti gamintojams ir laivų, registruotų Azorų, 
Madeiros ir Kanarų salose, savininkams ar valdytojams bei perdirbimo ar prekybos sektoriaus
veikėjams. Vėliau ši sistema buvo išplėsta ir pradėta taikyti Prancūzijos Gvianos (1994) ir 
Reuniono (1998) teritorijose. Pirmą kartą ši sistema atnaujinta 2003 m. priėmus Reglamentą 
(EB) Nr. 2328/2003, kuris baigė galioti 2006 m. gruodžio 31 d. Per šį paskutinį laikotarpį 
pagal minėtąją sistemą buvo paskirta 60 mln. eurų, t. y. 15 mln. eurų per metus. Reikėtų 
pabrėžti, kad buvo numatyta, jog biudžeto įgyvendinimo lygis bus aukštas – beveik 85 proc., 
nors taikant Reglamentą (EB) Nr. 2328/2003 trūko lankstumo.

Atokiausi Bendrijos regionai2 dėl savo nuošalumo, dėl to, kad yra salos, dėl mažų rinkų ir dėl 
jiems būdingo geografinio nutolimo, mažo ploto, reljefo ir klimato patiria socialinio ir 
ekonominio vystymosi sunkumų; šie sunkumai jaučiami ir žvejybos sektoriuje, kuris užima 
svarbiausią vietą kai kurių iš šių regionų ekonomikoje . Šios kliūtys vystymuisi yra 
struktūrinės ir nuolatinės; taigi, atsižvelgiant į Sutarties 299 straipsnio 2 dalį ir į atokiausių 
regionų padėtį, teigiamai vertinant pasiūlymą išsaugoti dabar taikomą kompensavimo sistemą 
ir pakeitimus, kuriais valstybėms narėms užtikrinama daugiau lankstumo ją taikant, reikėtų 
iškelti klausimą, kodėl ši sistema nėra atvira, kaip POSEI žemės ūkio programos, t. y. neribota 
laiko požiūriu. Taip pat reikėtų iškelti klausimą dėl papildomų išlaidų kompensavimo 
viršutinės ribos, kuri siekia (tiktai) 75 proc. visų transporto ir susijusių išlaidų sumos, ir dėl to, 
kad sistema  pernelyg nukreipta į transporto išlaidų kompensavimą, o ne į bendrą prekybos 
sistemą – kas paskatintų labiau atsižvelgti į gamybos ir pateikimo į rinką išlaidas 
atokiausiuose regionuose. Šiuo požiūriu, atsižvelgiant į išlaidų, ypač transporto išlaidų nuo 
2003 m., didėjimą ir į būsimos sistemos lankstumą, reikės padidinti siūlomą finansinį paketą 
išlaikant šiuo metu esamą paskirstymą pavienėms valstybėms narėms. 

Nuomonės referentas primena, kad siekiant kompensuoti už perdirbtus produktus būsimajame 
reglamente reikės išsaugoti galimybę naudoti Bendrijos laivų pagautą žuvį tais atvejais, kai
vietos žvejybos laivų pagauto kiekio neužteks vietos gamybos pramonei.

  
1 OL L 345, 2005 12 31, p. 34.
2 Tai regionai, išvardyti Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje – Prancūzijos užjūrio departamentai, Azorai, Madeira ir 
Kanarų salos.
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PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

(-1) atokiausių regionų ekonomika silpna, 
jai būdingi nuolatiniai struktūriniai 
veiksniai, kurie lemia šių regionų 
vystymąsi, ir menkos galimybės paįvairinti 
ekonomiką, kurioje žvejybos sektoriui ir 
senovinėms žvejų bendruomenėms tenka 
labai svarbus vaidmuo išsaugant 
ekonominę veiklą ir užimtumą „pasroviui“ 
(angl. downstream) ir „prieš srovę“ (angl. 
upstream) ir skatinant socialinę ir 
ekonominę sanglaudą.

Pagrindimas

Reikėtų atsižvelgti į nuolatinius struktūrinius veiksnius, kurie lemia atokiausių regionų 
vystymąsi, ir į žvejybos sektoriaus socialinę ir ekonominę svarbą šiuo požiūriu, nes minėtasis 
sektorius yra veikiau viena iš retų šių regionų ekonominių alternatyvų, padedanti užktikrinti 
ekonominę ir socialinę sanglaudą.

Pakeitimas 2
-1a konstatuojamoji dalis (nauja)

(-1a) reikėtų atsižvelgti į atokiausių 
regionų, kurių poreikiai skiriasi, šio 
sektoriaus ypatumus ir skirtumus.

Pagrindimas

Reikėtų atsižvelgti į tai, kad atokiausi regionai, nors ir turintys tam tikrų vienodų problemų, 
  

1 Dar nepaskelbta OL.
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labai skiriasi, ir rengiant bei įgyvendinant šį reglamentą reikėtų atsižvelgti į tuos skirtumus.

Pakeitimas 3
-1b konstatuojamoji dalis (nauja)

(-1b) reikėtų atsižvelgti į transporto kainų ir 
susijusių išlaidų didėjimą, kuris pastebėtas 
2003 m. ir kurį lėmė labai padidėjusios 
naftos kainos, dėl kurių didėja su atokumu 
susijusias papildomos išlaidos.

Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti transporto kainų didėjimą, kurį lėmė didelis naftos kainų augimas, padidinęs 
su atokumu susijusias papildomas išlaidas.

Pakeitimas 4
1 konstatuojamoji dalis

(1) žuvininkystės sektorius atokiausiuose 
Bendrijos regionuose susiduria su 
sunkumais, visų pirma su papildomomis 
išlaidomis prekiaujant tam tikrais 
žuvininkystės produktais dėl EB sutarties 
299 straipsnio 2 dalyje pripažįstamų tam 
tikrų trūkumų, didžiąja dalimi susijusių su 
gabenimo išlaidomis į žemyninę Europą;

(1) žuvininkystės sektorius atokiausiuose 
Bendrijos regionuose susiduria su 
sunkumais, visų pirma su papildomomis 
išlaidomis prekiaujant tam tikrais 
žuvininkystės produktais ir juos gaminant 
dėl EB sutarties 299 straipsnio 2 dalyje 
pripažįstamų tam tikrų trūkumų, ypač
susijusių su gabenimo išlaidomis į žemyninę 
Europą;

Pagrindimas

Reikėtų atsižvelgti ir į kitus veiksnius, susijusius su atokiausias regionais, ypač masto 
ekonomijos nebuvimą ir didesnes gamybos išlaidas. Todėl nereikėtų pernelyg sutelkti dėmesio 
vien tik į transporto išlaidas, o derėtų atsižvelgti ir į kitas gamybos ir prekybos išlaidas.

Pakeitimas 5
5 konstatuojamoji dalis

(5) valstybės narės turėtų nustatyti 
kompensacijos sumą taip, kad ja galima būtų 
tinkamai padengti papildomas išlaidas, 
patiriamas dėl atokiausių regionų tam tikrų 
trūkumų, visų pirma – produktų gabenimo į 
žemyninę Europą išlaidų. Kad būtų išvengta 

(5) valstybės narės turėtų nustatyti 
kompensacijos sumą taip, kad ja galima būtų 
tinkamai padengti papildomas išlaidas, 
patiriamas dėl atokiausių regionų tam tikrų 
trūkumų, ypač  – produktų gabenimo į 
žemyninę Europą išlaidų. Kad būtų išvengta 
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pernelyg didelių kompensacijų, suma turi 
būti proporcinga papildomoms išlaidoms, 
kurioms padengti skiriama parama, ir jokiu 
būdu neviršyti nustatytos dalies gabenimo 
ir kitoms susijusioms išlaidoms į Europos 
žemyną padengti. Dėl to reikėtų atsižvelgti į 
kitas valstybės kišimosi priemones, 
darančias poveikį papildomų išlaidų lygiui;

pernelyg didelių kompensacijų, suma turi 
būti proporcinga papildomoms išlaidoms, 
kurioms padengti skiriama parama. Dėl to 
reikėtų atsižvelgti į kitas valstybės kišimosi 
priemones, darančias poveikį papildomų 
išlaidų lygiui;

Pagrindimas

Kompensacija turėtų visiškai padengti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl atokumo, ypač 
jei tai susiję su ekonomine ir socialine sanglauda, užtikrinant sprendimo vertinant 
kompensacijas, kuris būtinas valstybėms narėms, lankstumą.

Pakeitimas 6
5a konstatuojamoji dalis (nauja)

(5a) Reikėtų atsižvelgti į smulkiosios 
priekrančių žvejybos ir žvejybos kaip amato 
socialinę bei ekonominę svarbą 
atokiausiuose regionuose ir į būtinybę 
sukurti jiems plėtoti būtinas sąlygas.

Pagrindimas

Svarbu, kad reglamente būtų pripažįstama smulkiosios priekrančių žvejybos ir žvejybos kaip 
amato svarba ekonominiam šių regionų vystymuisi ir būtinybė ypač remti šį laivybos 
segmentą.

Pakeitimas 7
9 konstatuojamoji dalis

(9) kad būtų galima priimti sprendimą, ar 
reikia toliau taikyti kompensavimo sistemą 
nuo 2013 m., Komisija, likus pakankamai 
laiko iki sistemos galiojimo pabaigos, turėtų 
pateikti nepriklausomu įvertinimu pagrįstą 
ataskaitą Europos Parlamentui, Europos 
Vadovų Tarybai ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui;

(9) kad būtų galima persvarstyti
kompensavimo sistemą atsižvelgiant į šiame 
reglamente išvardytus tikslus, Komisija 
turėtų pateikti nepriklausomu įvertinimu 
pagrįstą ataskaitą ir, prireikus, teisėkūros 
pasiūlymų Europos Parlamentui, Europos 
Vadovų Tarybai ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui;

Pagrindimas

Sistemos nereikėtų riboti laiko požiūriu, jeigu skiriant kompensacijas siekiama įveikti 
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nuolatines struktūrines kliūtis, susijusias su atokumu. Tada neaišku, kodėl esama galiojimo 
pabaigos sąlygos, nors ji netaikoma POSEI žemės ūkio programoms (Reglamentas (EB) 
Nr. 247/2006).

Pakeitimas 8
1 straipsnis

1. Šiuo reglamentu nustatoma sistema 2007–
2013 m., pagal kurią kompensuojamos 3 
straipsnyje numatytos papildomos išlaidos, 
patiriamos operatorių prekiaujant tam tikrais 
žuvininkystės produktais iš toliau išvardytų 
regionų dėl tam tikrų tų regionų trūkumų 
(toliau – kompensacija):

1. Šiuo reglamentu nustatoma sistema, pagal 
kurią kompensuojamos 3 straipsnyje 
numatytos papildomos išlaidos, patiriamos 
operatorių prekiaujant tam tikrais 
žuvininkystės produktais iš toliau išvardytų 
atokiausių regionų dėl tam tikrų tų regionų 
trūkumų (toliau – kompensacija):

Pagrindimas

Sistemos nereikėtų riboti laiko požiūriu, jeigu skiriant kompensacijas siekiama įveikti 
nuolatines struktūrines kliūtis, susijusias su atokumu. Tada neaišku, kodėl esama galiojimo 
pabaigos sąlygos, nors ji netaikoma POSEI žemės ūkio programoms (Reglamentas (EB) 
Nr. 247/2006).

Pakeitimas 9
3 straipsnio 1 dalis

1. Kompensacija išmokama toliau 
išvardytiems operatoriams, kurie patiria 
papildomų išlaidų prekiaudami 
žuvininkystės produktais:

1. Kompensacija išmokama toliau 
išvardytiems operatoriams, kurie, 
prekiaudami žuvininkystės produktais, 
patiria papildomų išlaidų, susijusių su 1 
straipsnyje išvardytų regionų atokumu: 

Pagrindimas

Šio pakeitimo nebūtina pagrįsti.

Pakeitimas 10
4 straipsnio 4 dalies b punktas

(b) pagautiems Bendrijos žvejybos laivų, 
kurie neįregistruoti kurio nors vieno iš 1 
straipsnyje išvardytų regionų uoste;

(b) pagautiems Bendrijos žvejybos laivų, 
kurie neįregistruoti kurio nors vieno iš 1 
straipsnyje išvardytų regionų uoste, išskyrus 
atvejus, kai reikia naudoti Bendrijos laivų 
pagautą žuvį, jeigu 1 straipsnyje išvardytų 
regionų laivų pagauto kiekio neužteks 
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vietos gamybos pramonei;

Pagrindimas

Reikėtų išsaugoti galimybę, kaip buvo numatyta ankstesniame reglamente, tais atvejais, kai 
neužtenka vietos laivų pagautos žuvies, vietos gamybos pramonę reguliariai aprūpinti 
Bendrijos laivų pagauta žuvimi, taip siekiant užtikrinti ekonominį aktyvumą ir užimtumą tuose 
regionuose.

Pakeitimas 11
5 straipsnio 2 dalis

2. Nustatant kompensaciją atsižvelgiama: 2. Nustatant kompensaciją atsižvelgiama:

(a) į dėl kiekvieno žuvininkystės produkto 
atsirandančias papildomas išlaidas, 
patiriamas dėl minimų regionų tam tikrų 
trūkumų, pirmiausia į išlaidas, patiriamas 
gabenant produktus į žemyninę Europą;

a) į dėl kiekvieno žuvininkystės produkto 
atsirandančias papildomas išlaidas, 
patiriamas dėl minimų regionų tam tikrų 
trūkumų, pirmiausia į išlaidas, patiriamas 
gabenant produktus į žemyninę Europą, ir į 
1 straipsnyje išvardytus regionus;

(b) į bet kokias kitas valstybės kišimosi 
priemones, darančias poveikį papildomų 
išlaidų lygiui.

b) į dėl kiekvieno žuvininkystės produkto 
atsirandančias papildomas išlaidas, 
susijusias su transportu, kiekviename 
regione, esančiame tarp 1 straipsnyje 
išvardytų regionų, ir patiriančiame 
sunkumų dėl geografinio nutolimo;
ba) į produktų gavėją, ypatingą dėmesį 
skiriant smulkiajai priekrančių žvejybai ir 
žvejybai kaip amatui;
bb) į bet kokias kitas valstybės kišimosi 
priemones, darančias poveikį papildomų 
išlaidų lygiui.

Pagrindimas

Kompensuojant papildomas išlaidas reikėtų taip pat atsižvelgti į prekybą tarp atokiausių 
regionų. norint, kad būtų remiama vietos rinka, šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į 
papildomas išlaidas, susijusias su transportu pačiuose atokiausiuose regionuose, kurių 
atsiranda dėl didelio geografinio nutolimo, pvz., Azorų ir Kanarų salų atveju. Taip pat 
atsižvelgiama į produktų gavėjus, ypatingą dėmesį skiriant smulkiajai priekrančių žvejybai ir 
žvejybai kaip amatui.

Pakeitimas 12
5 straipsnio 3 dalis
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3. Papildomų išlaidų kompensacija yra 
proporcinga kompensuojamoms 
papildomoms išlaidoms ir neviršija 75 %
produktų gabenimo į žemyninę Europą ir 
kitų susijusių išlaidų.

3. Papildomų išlaidų kompensacija yra 
proporcinga kompensuojamoms 
papildomoms išlaidoms ir neviršija 85 proc.  
produktų gabenimo į žemyninę Europą bei į 
1 straipsnyje išvardytus regionus ir kitų 
susijusių išlaidų. 

Valstybės narės, apie tai pranešusios 
Komisijai ir laikydamosi principo vengti 
pernelyg didelio išlaidų kompensavimo, 
ypatingais ir tinkamai pagrįstais atvejais 
galės viršyti šią ribą, jeigu kils pavojus 
sektoriaus ekonominiam gyvybingumui ir 
ekonominės veiklos išsaugojimui.

Pagrindimas

Siekiant geriau kompensuoti papildomas išlaidas, susijusias su atokumu, siūloma 10 proc. 
padidinti transporto ir kitų susijusių išlaidų kompensavimą, kaip numatyta šiems regionams 
skirtų struktūrinių fondų nuostatose, o kilus pavojui ekonominei ir socialinei sanglaudai 
valstybėms narėms užtikrinti sprendimų priėmimo lankstumą, būtiną vertinant kompensavimą.

Pakeitimas 13
5 straipsnio 4 dalis

4. Bendroji kompensacijos suma per metus 
yra ne didesnė kaip:

4. Bendroji kompensacijos suma per metus 
yra ne didesnė kaip:

(a) Azorų salos ir Madeira: 4 283 992 eurų a) Azorų salos ir Madeira: 4 855 314 eurų;

(b) Kanarų salos: 5 844 076 eurų b) Kanarų salos: 6 623 545 eurų;
(c) Prancūzijos Gviana ir Reunionas: 4 868 
700 eurų.

c) Prancūzijos Gviana ir Reunionas: 
5 518 000 eurų.

Pagrindimas

Proporcingai išsaugant paskirstymą valstybėms narėms metinis finansinis paketas padidintas 
2 mln. eurų taip siekiant spręsti transporto ir energetikos išlaidų didėjimo nuo 2003 m. 
problemą ir atsižvelgiant į reglamente pateiktą naują pasiūlymą užtikrinti lankstumą, kuris 
leis geriau panaudoti lėšas. Reikėtų priminti, kad finansinis paketas nuo 15 mln. eurų buvo 
padidintas iki beveik 17 mln.; nors ši suma, atsižvelgiant į atokiausiems regionams būdingas 
nuolatines struktūrines kliūtis, yra nedidelė, ji padeda siekti ekonominės ir socialinės 
sanglaudos tikslo.

Pakeitimas 14
7 straipnsio 1–3 dalys
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1. Per keturis mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos minėtos valstybės narės 
pateikia Komisijai 4 straipsnio 1 dalyje 
minėtus sąrašą ir kiekius ir 5 straipsnio 1 
dalyje minėtą kompensacijos lygį, toliau 
kartu vadinamus „kompensavimo planu“.

1. Per tris mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos minėtos valstybės narės 
pateikia Komisijai 4 straipsnio 1 dalyje 
minėtus sąrašą ir kiekius ir 5 straipsnio 1 
dalyje minėtą kompensacijos lygį, toliau 
kartu vadinamus „kompensavimo planu“. 

2. Jeigu kompensavimo planas neatitinka 
šiame reglamente nustatytų reikalavimų, 
Komisija per du mėnesius prašo valstybės 
narės pakeisti planą. Tokiu atveju valstybė 
narė pateikia Komisijai pakeistą 
kompensavimo planą.

2. Jeigu kompensavimo planas neatitinka 
šiame reglamente nustatytų reikalavimų, 
Komisija per vieną mėnesį prašo valstybės 
narės pakeisti planą. Tokiu atveju valstybė 
narė pateikia Komisijai pakeistą 
kompensavimo planą.

3. Jeigu Komisija nepateikia atsakymo per 
dviejų mėnesių laikotarpį nuo 1 ir 2 dalyse 
minėto kompensavimo plano gavimo dienos, 
kompensavimo planas laikomas patvirtintu.

3. Jeigu Komisija nepateikia atsakymo per 
vieno mėnesio laikotarpį nuo 1 ir 2 dalyse 
minėto kompensavimo plano gavimo dienos, 
kompensavimo planas laikomas patvirtintu.

Pagrindimas

Siekiant tinkamai ir laiku 2007 m. pradėti taikyti šį reglamentą ir atsižvelgiant į tai, kad 
Komisija vėlavo pateikti savo pasiūlymą, bei siekiant greičiau pristatyti ir patvirtinti 
kompensavimo priemones siūloma visus terminus sutrumpinti vienu mėnesiu.

Pakeitimas 15
7a straipsnis (naujas)

 7a straipsnis
Valstybės pagalba

1. Komisija, vadovaudamasi Sutarties 299 
straipsnio 2 dalimi ir siekdama įveikti 
atokiausiems regionams būdingas 
žuvininkystės pramonei kylančias kliūtis, 
susijusias su nutolimu, tuo, kad tie regionai 
yra salos, ir jų atokumu, gali leisti teikti 
valstybės pagalbą žvejybos produktų, 
kuriems taikomi Sutarties 87, 88 ir 89 
straipsniai, gamybos, perdirbimo ir 
prekybos sektoriams.
2. Valstybės narės gali teikti papildomą 
finansavimą kompensavimo planams, 
numatytiems 7 straipsnyje, taikyti. Šiuo 
atveju valstybės narės apie teikiamą 
valstybės pagalbą turi pranešti Komisijai, 
kuri, kaip numatyta šiame reglamente, turi 
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pritarti tokiai pagalbai, kaip minėtųjų 
kompensavimo priemonių daliai. Taip 
pranešus apie pagalbą  laikoma, kad 
pranešimas buvo pateiktas, kaip numatyta 
Sutarties 88 straipsnio 3 dalies pirmajame 
sakinyje.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į POSEI žemės ūkio programos nuostatas ir atokiausiems regionams kylančias 
kliūtis reikėtų užtikrinti galimybę šiame reglamente numatytas priemones papildyti valstybės 
pagalba laikantis su valstybės pagalbos teikimu susijusių Bendrijos teisės nuostatų.

Pakeitimas 16
14 straipsnio 2 pastraipa

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 
2013 m. gruodžio 31 d.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Pagrindimas

Sistemos nereikėtų riboti laiko požiūriu, jeigu skiriant kompensacijas siekiama įveikti 
nuolatines struktūrines kliūtis, susijusias su atokumu. Tada neaišku, kodėl esama galiojimo 
pabaigos sąlygos, nors ji netaikoma POSEI žemės ūkio programoms (Reglamentas (EB) 
Nr. 247/2006). 
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