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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ta predlog uredbe izvira iz izvedbenega poročila, ki ga je Komisija predložila 30. novembra 
2006, da bi izpolnila, čeprav z zamudo, kar je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (ES) 
št. 2328/2003 z dne 22. decembra 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 regij1. Poročilo o 
izvajanju je temeljilo na zunanji študiji, objavljeni sredi septembra 2006, ki ugotavlja, da je 
sistem nadomestil za obdobje od 2003 do 2006 pripomogel k zmanjšanju dodatnih stroškov 
zaradi oddaljenosti ter pospešil razvoj in utrditev gospodarskih dejavnosti pred ribolovom in 
po njem, s čimer je pripomogel k stabilizaciji in celo povečanju zaposlenosti na območjih, 
kjer primanjkuje drugih gospodarskih možnosti. Naj navedemo primer industrije za 
konzerviranje tunov na Azorih, filejev tune in črnega morskega meča na Madeiri ter industrije 
kozic v Gvajani.  
Ta sistem je bil leta 1992 uveden za Azore, Madeiro in Kanarske otoke in je bil namenjen 
proizvajalcem, lastnikom ali upravljavcem plovil, registriranih v pristaniščih teh regij, ter 
upravljavcem v sektorju predelave ali trženja. Sistem je bil kasneje razširjen na francoska 
ozemlja Gvajane leta 1994, in Reuniona leta 1998, in je bil prvič obnovljen leta 2003 z 
Uredbo (ES) št. 2328/2003, ki je prenehala veljati 31. decembra 2006. V tem zadnjem 
obdobju so finančna sredstva za ta režim znašala 60 milijonov EUR, kar je okrog 15 
milijonov EUR na leto; treba je poudariti, da so bile napovedi izvrševanja proračuna visoke –
okrog 85 %, čeprav je bilo izvajanje Uredbe (ES) št. 2328/2003 ponekod premalo prožno. 
Najbolj oddaljene regije Skupnosti pri njihovem socialnem in gospodarskem razvoju ovirajo 
oddaljenost, otoška lega, majhnost trgov, geografska razpršenost, majhna površina ter težavna 
topografija in podnebje, ki so značilni zanje in ki na enak način vplivajo na ribiški sektor, ki je 
v nekaterih regijah ena od glavnih gospodarskih dejavnosti. Te ovire za razvoj so strukturne in 
stalne, zato je ob upoštevanju člena 299(2) Pogodbe in statusa najbolj oddaljenih regij ter 
glede na ugoden predlog o ohranitvi sedanjega sistema nadomestil in spremembe, ki bodo 
državam članicam omogočile več prožnosti pri njegovem izvajanju, težko razumeti, zakaj 
sistem ne bi smel ostati odprt kot pri programih POSEI – Kmetijstvo, tj. časovno neomejen. 
Na enak način bo treba obravnavati tudi omejitev finančnih nadomestil za dodatne stroške na 
(samo) 75 % dejanskih stroškov prevoza in s tem povezanih izdatkov ter preveliko 
osredotočenost sistema na stroške prevoza namesto na globalni logiki trženja, pri čemer bi 
bilo treba upoštevati stroške proizvodnje in trženja v najbolj oddaljenih regijah. V tem smislu
in ob upoštevanju povečanja teh stroškov, zlasti stroškov prevoza od leta 2003, ter prožnosti, 
ki bo zagotovljena s prihodnjim sistemom, bi bilo treba povečati predlagani finančni okvir, pri 
tem pa ohraniti sedanjo razdelitev med posameznimi državami članicami.
Poročevalec tudi poudarja, da bi morala prihodnja uredba pri nadomestilih za predelane 
proizvode uporabi rib še naprej omogočati uporabo rib, ulovljenih s plovili Skupnosti, če ulov 
lokalnih flot ne zadošča za oskrbo lokalne predelovalne industrije.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoje poročilo 
vključi naslednje predloge sprememb:

  
1 UL L 345 z dne 31.12.2003, str. 34.
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava -1 a (novo)

(-1) Najbolj oddaljene regije imajo krhka 
gospodarstva s stalnimi strukturnimi 
ovirami za njihov razvoj in malo možnostmi 
za gospodarsko diverzifikacijo, v katerih 
ribiški sektor in starodavne ribolovne 
skupnosti pomembno vplivajo na 
ohranjanje gospodarske dejavnosti in 
zaposlenosti v dejavnostih pred ribolovom 
in po njem ter na spodbujanje gospodarske 
in družbene kohezije.

Obrazložitev

Upoštevati je treba strukturne in stalne ovire za razvoj najbolj oddaljenih regij ter 
gospodarski in družbeni pomen ribiškega sektorja, ki je pogosto ena izmed maloštevilnih 
gospodarskih možnosti, s katerimi razpolagajo te regije, in ki prispeva h gospodarski in k 
družbeni koheziji.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava -1 b (novo)

(-1b) Upoštevati je treba posebne 
značilnosti in sektorske razlike, ki obstajajo 
med najbolj oddaljenimi regijami, glede na 
to, da imajo te regije različne potrebe.

Obrazložitev

Upoštevati je treba, da poleg skupnih težav, ki jih imajo najbolj oddaljene regije, med njimi 
obstajajo tudi precejšnje razlike, ki jih je treba upoštevati v tej uredbi in pri njenem izvajanju.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava -1 c (novo)

(-1c) Upoštevati je treba povečanje stroškov 
prevoza in z njim povezanih izdatkov zaradi 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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precejšnjega zvišanja cen nafte, zlasti po 
letu 2003, saj še bolj povečujejo dodatne 
stroške, ki so posledica oddaljenosti.

Obrazložitev

Treba je opozoriti na povečanje stroškov prevoza zaradi zvišanja cen nafte, ki je še povečala 
dodatne stroške, ki so posledica oddaljenosti.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 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.

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

Obrazložitev

V zvezi z najbolj oddaljenimi regijami bi bilo treba upoštevati tudi druge dejavnike, zlasti 
pomanjkanje ekonomije obsega in visoke stroške proizvodnje. Zato uredba ne bi smela biti 
posebej osredotočena samo na stroške prevoza, ampak upoštevati tudi druge stroške, ki 
nastanejo pri proizvodnji in trženju.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 5

(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 določenega deleža stroškov 
prevoza na evropsko celino in z njim 
povezanih stroškov. Zato je treba upoštevati 
tudi druge vrste javnih intervencij, ki 

(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 zlasti iz stroškov 
prevoza proizvodov v celinsko Evropo. Da 
bi se izognili čezmernim nadomestilom, 
mora biti njihova višina sorazmerna z 
dodatnimi stroški, kritimi iz pomoči. Zato je 
treba upoštevati tudi druge vrste javnih 
intervencij, ki vplivajo na višino dodatnih 
stroškov.
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vplivajo na višino dodatnih stroškov.

Obrazložitev

Nadomestilo bi moralo zadostovati za kritje dodatnih stroškov zaradi oddaljenosti v celoti, 
zlasti pri vprašanju gospodarske in družbene kohezije, državam članicam pa bi morala biti 
pri oceni nadomestila zagotovljena potrebna prožnost odločanja.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 5 a (novo)

(5a) Primerno je treba upoštevati 
gospodarski in družbeni pomen, ki ga imata 
mali priobalni ribolov in mali ribolov za 
najbolj oddaljene regije, ter potrebo po 
vzpostavitvi pogojev za njihov razvoj.

Obrazložitev

Uredba mora priznati tudi pomen, ki ga imata mali priobalni ribolov in mali ribolov za 
gospodarski razvoj teh regij, ter da je treba temu segmentu flote nameniti posebno podporo.

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 9

(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.

(9) Da se omogoči revizijo sistema 
nadomestil ob upoštevanju dejanskega 
napredka pri doseganju ciljev te uredbe, 
mora Komisija Evropskemu parlamentu, 
Evropskemu svetu in Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru predložiti 
poročilo, ki temelji na neodvisni oceni, po 
potrebi skupaj z zakonodajnimi predlogi.

Obrazložitev

Sistem, ki bo uveden, ne sme biti časovno omejen, saj je nadomestilo namenjeno odzivu na 
stalne strukturne ovire, ki so posledica oddaljenosti. Zato je težko razumeti, zakaj predlog v 
nasprotju z programom POSEI – Kmetijstvo (Uredba (ES) št. 247/2006) vključuje klavzulo o 
časovni omejitvi veljavnosti.

Predlog spremembe 8
Člen 1
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1. Ta uredba uvaja za obdobje 2007–2013
sistem za zagotavljanje nadomestila za 
dodatne stroške, ki jih imajo nosilci 
dejavnosti iz člena 3 pri trženju nekaterih 
ribiških proizvodov iz naslednjih regij zaradi 
posebne prikrajšanosti teh regij (v 
nadaljevanju „nadomestilo“):

1. Ta uredba uvaja sistem za zagotavljanje 
nadomestila za dodatne stroške, ki jih imajo 
nosilci dejavnosti iz člena 3 pri trženju 
nekaterih ribiških proizvodov iz naslednjih 
najbolj oddaljenih regij zaradi posebne 
prikrajšanosti teh regij (v nadaljevanju 
„nadomestilo“): 

Obrazložitev

Sistem, ki bo uveden, ne sme biti časovno omejen, saj je nadomestilo namenjeno odzivu na 
stalne strukturne ovire, ki so posledica oddaljenosti. Zato je težko razumeti, zakaj predlog v 
nasprotju z programom POSEI – Kmetijstvo (Uredba (ES) št. 247/2006) vključuje klavzulo o 
časovni omejitvi veljavnosti.

Predlog spremembe 9
Člen 3, odstavek 1

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

1. Nadomestilo se izplačuje naslednjim 
nosilcem dejavnosti, ki imajo dodatne 
stroške pri trženju ribiških proizvodov, ki so 
posledica oddaljenosti regij iz člena 1:

Obrazložitev

Dodatna obrazložitev ni potrebna.

Predlog spremembe 10
Člen 4, odstavek 4, točka (b)

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

b) ki so jih ujela ribiška plovila Skupnosti, ki 
niso registrirana v pristanišču ene od regij iz 
člena 1, razen pri uporabi rib, ulovljenih s 
plovili Skupnosti, če ulov v regijah, 
navedenih v členu 1, ne zadošča za oskrbo 
njihove predelovalne industrije,

Obrazložitev

Treba bi bilo ohraniti možnost, kot je bilo predvideno v prejšnjem sistemu, da v primeru, ko je 
ulov lokalnih flot premajhen, lokalno predelovalno industrijo oskrbijo plovila Skupnosti, saj 
to omogoča ohranjanje gospodarske dejavnosti in zaposlenosti v najbolj oddaljenih regijah.

Predlog spremembe 11
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Člen 5, odstavek 2

Nadomestilo upošteva: Nadomestilo upošteva:

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

a) za vsak ribiški proizvod dodatne stroške, 
ki nastanejo zaradi posebne prikrajšanosti 
zadevnih regij, zlasti stroške prevoza v 
celinsko Evropo in med regijami iz člena 1,

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

b) za vsak ribiški proizvod dodatne stroške, 
povezane z izdatki za prevoz znotraj vsake 
regije iz člena 1, ki so posledica geografske 
razpršenosti,
ba) kategorijo prejemnikov, pri čemer se 
posebna pozornost nameni malemu 
priobalnemu ribolovu in malemu ribolovu,
bb) vsako drugo obliko javne intervencije, ki 
vpliva na višino dodatnih stroškov.

Obrazložitev

Nadomestilo dodatnih stroškov mora upoštevati tudi trženje med najbolj oddaljenimi 
regijami. Predlog spremembe si prav tako prizadeva za upoštevanje višjih stroškov prevoza v 
geografsko razpršenih najbolj oddaljenih regijah, kot so Azori in Kanarski otoki, z namenom 
spodbuditve lokalnih trgov. Dodana je še ocena kategorije prejemnika, pri čemer se posebna 
pozornost nameni malemu priobalnemu ribolovu in malemu ribolovu.

Predlog spremembe 12
Člen 5, odstavek 3

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

3. Nadomestilo je sorazmerno z dodatnimi 
stroški, ki jih pokriva, in ne sme presegati 
85% stroškov prevoza na evropsko celino in 
med regijami iz člena 1 in z njim povezanih 
stroškov.

Vendar države članice lahko, če o tem 
obvestijo Komisijo, to omejitev presežejo v 
primerno utemeljenih posebnih primerih, 
ko gre za vprašanje gospodarske uspešnosti 
in je zgoraj navedeni ukrep potreben za 
ohranitev gospodarske dejavnosti in 
zaposlenost, ob upoštevanju načela 
izogibanja čezmernim nadomestilom.
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Obrazložitev

Predlaga se deset odstotno povečanje nadomestil za stroške prevoza in druge z njim povezane 
izdatke za boljšo nadomestitev dodatnih stroškov zaradi oddaljenosti v skladu s pravili 
strukturnih skladov, ki veljajo za te regije, ob zagotavljanju ustrezne prožnosti državam 
članicam pri določitvi višine nadomestil, ko gre za vprašanje gospodarske in družbene 
kohezije.

Predlog spremembe 13
Člen 5, odstavek 4

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 Reunion: 4 868 700
EUR

4. Skupni znesek nadomestila na leto ne 
presega:
a) Azori in Madeira: 4 855 314 EUR

b) Kanarski otoki: 6 623454 EUR
c) Francoska Gvajana in Reunion: 5 518 000
EUR

Obrazložitev

Ob ohranitvi deležev, ki bodo dodeljeni posameznim državam članicam, sta s tem predlogom 
spremembe letnemu celotnemu proračunu dodana 2 milijona evrov za kritje povečanja 
stroškov prevoza in energije od leta 2003 dalje in za upoštevanje nove prožnosti, ki jo 
zagotavlja uredba in ki bo omogočila boljšo absorpcijo sredstev. Celotni proračun se je tako 
povzpel s približno 15 milijonov evrov na približno 17 milijonov evrov, vendar je celo slednji 
znesek skromen v primerjavi s stalnimi strukturnimi ovirami, s katerimi se soočajo najbolj 
oddaljene regije; višji proračun bo pripomogel k cilju gospodarske in družbene kohezije.

Predlog spremembe 14
Člen 7, odstavki 1, 2 in 3

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“. 

1. V treh 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.

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

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

Obrazložitev

Za ustrezno in pravočasno izvajanje te uredbe v letu 2007 glede na zamudo Komisije pri 
predložitvi predloga in za pospešitev predložitve in odobritve načrtov nadomestil se predlaga 
skrajšanje vseh rokov za en mesec.

Predlog spremembe 15
Člen 7 a (novo)

Člen 7a
Državna pomoč

1. Komisija lahko za ribiške proizvode, za 
katere veljajo členi 87, 88 in 89 Pogodbe, 
odobri pomoč za delovanje sektorjev 
proizvodnje, predelave in trženja, 
namenjeno kompenzaciji posebnih ovir, s 
katerimi se sooča ribiška proizvodnja v 
najbolj oddaljenih regijah in ki so posledica 
oddaljenosti in otoške lege, ob upoštevanju 
člena 299(2) Pogodbe.

2. Države članice lahko odobrijo dodatna 
finančna sredstva za izvajanje načrtov 
nadomestil iz člena 7. V tem primeru 
morajo v skladu s to uredbo države članice 
državno pomoč prijaviti, Komisija pa 
odobriti kot del načrtov nadomestil. Tako 
prijavljena pomoč se ne obravnava kot 
pomoč, prijavljena v skladu s prvim 
stavkom člena 88(3) Pogodbe.

Obrazložitev

Kot v primeru programov POSEI – Kmetijstvo in ob upoštevanju omejitev najbolj oddaljenih 
regij, mora obstajati možnost, da se sredstva, predvidena v tej uredbi, dopolnijo z nacionalno 
državno pomočjo, ob upoštevanju pravnega okvira za državno pomoč na ravni Skupnosti.

Predlog spremembe 16
Člen 14, odstavek 2
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Uporablja se od 1. januarja 2007 do 
31. decembra 2013.

Uporablja se od 1. januarja 2007 dalje. 

Obrazložitev

Sistem, ki bo uveden, ne sme biti časovno omejen, saj je nadomestilo namenjeno odzivu na 
stalne strukturne ovire, ki so posledica oddaljenosti. Zato je težko razumeti, zakaj predlog v 
nasprotju z programom POSEI – Kmetijstvo (Uredba (ES) št. 247/2006) vključuje klavzulo o 
časovni omejitvi veljavnosti.


