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Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση από το 2007 έως το 2013 
καθεστώτος αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους που συνεπάγεται για την εμπορία 
ορισμένων προϊόντων αλιείας ο εξόχως απόκεντρος χαρακτήρας των Αζορών, της Μαδέρας, 
των Καναρίων Νήσων και των γαλλικών διαμερισμάτων της Γουιάνας και της Ρεϋνιόν

Πρόταση κανονισμού (COM(2006)0740 – C6-0505/2006 – 2006/0247(CNS))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 17
Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που 
αφορά τη θέσπιση από το 2007 έως το 
2009 καθεστώτος αντιστάθμισης του 
επιπλέον κόστους που συνεπάγεται για την 
εμπορία ορισμένων προϊόντων αλιείας ο 
εξόχως απόκεντρος χαρακτήρας των 
Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων 
Νήσων και των γαλλικών διαμερισμάτων 
της Γουιάνας και της Ρεϋνιόν.

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που 
αφορά τη θέσπιση καθεστώτος 
αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους που 
προκύπτει για την εμπορία ορισμένων 
προϊόντων αλιείας των Αζορών, της 
Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων και των 
γαλλικών διαμερισμάτων της Γουιάνας και 
της Ρεϋνιόν από την εξόχως απόκεντρη 
θέση τους.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Επειδή το ζητούμενο είναι η παράταση του προβλεπόμενου από τον Κανονισμό ΕΚ/2328/2003 
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ισχύοντος καθεστώτος αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους που συνεπάγεται για την εμπορία 
ορισμένων προϊόντων αλιείας ο εξόχως απόκεντρος χαρακτήρας ορισμένων ΕΑΠ,  το οποίο 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει ο τίτλος του. 

Πέραν τούτου, εφόσον το θεσπισθέν καθεστώς αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του επιπλέον 
κόστους που βαρύνει τους επιχειρηματίες για την εμπορία των προϊόντων αυτών των ΕΑΠ 
λόγω των ειδικών διαρθρωτικών περιορισμών οι οποίοι είναι μόνιμοι, το καθεστώς δεν πρέπει 
να περιορίζεται χρονικά.  

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 18
Titre

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που 
αφορά τη θέσπιση από το 2007 έως το 2013 
καθεστώτος αντιστάθμισης του επιπλέον 
κόστους που συνεπάγεται για την εμπορία 
ορισμένων προϊόντων αλιείας ο εξόχως 
απόκεντρος χαρακτήρας των Αζορών, της 
Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων και των 
γαλλικών διαμερισμάτων της Γουιάνας και 
της Ρεϋνιόν.

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που 
αφορά τη θέσπιση καθεστώτος 
αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους που 
προκύπτει για την εμπορία ορισμένων 
προϊόντων αλιείας των Αζορών, της 
Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων και των 
γαλλικών διαμερισμάτων της Γουιάνας και 
της Ρεϋνιόν από την εξόχως απόκεντρη 
θέση τους

Or. fr

Αιτιολόγηση

(Η τροποποίηση αυτή ισχύει για ολόκληρο το νομοθετικό κείμενο. Εάν εγκριθεί, πρέπει να
επέλθουν τεχνικές τροποποιήσεις στο σύνολό του). Το καθεστώς POSEI Αλιεία (Πρόγραμμα
ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων
περιφερειών) δεν πρέπει να περιορίζεται χρονικά, όπως άλλωστε το POSEI Γεωργία, 
δεδομένου ότι οι γεωγραφικοί και διαρθρωτικοί περιορισμοί που απορρέουν από την εξόχως 
απόκεντρη θέση, και οι οποίοι δικαιολογούν την εφαρμογή του, δεν είναι αναστρέψιμοι. 

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

(5 α) Πρέπει να επιτρέπεται ο εφοδιασμός
της κοινοτικής αγοράς, εντός των ορίων 
του σημερινού δυναμικού παραγωγής, όταν 
τα αλιεύματα των αλιευτικών στόλων των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών δεν 
επαρκούν για τον εφοδιασμό της τοπικής 
βιομηχανίας μεταποίησης ιχθύων. 
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις όπου τα αλιεύματα των στόλων των ΑΕΠ δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν
τη διατήρηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων μεταποίησης ιχθύων στις περιοχές αυτές, 
πρέπει να επιτρέπονται οι ενδοκοινοτικές εισαγωγές. Η Επιτροπή αναφέρει στην έκθεσή της 
COM(2006)0734, σελ. 9, ότι "για ορισμένες βιομηχανίες οι εισαγωγές είναι απαραίτητες για 
την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και για την αξιοποίηση ολόκληρου του δυναμικού της 
επιχείρησης".

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

(7α) Για την αντιστάθμιση των ειδικών 
δυσκολιών τις οποίες έχει να 
αντιμετωπίσει η ιχθυοπαραγωγή στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, που 
απορρέουν από τη μεγάλη απόσταση, τον 
νησιωτικό χαρακτήρα, τη γεωγραφική 
θέση, τη μικρή έκταση, τη μορφολογία, 
το κλίμα και την οικονομική εξάρτηση 
από μικρό αριθμό προϊόντων, που 
χαρακτηρίζουν τις περιοχές αυτές, μπορεί 
να εγκριθεί μία παρέκκλιση από την 
πάγια πολιτική της Επιτροπή που δεν 
επιτρέπει τη χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων στους τομείς της παραγωγής 
και της εμπορίας των αλιευτικών 
προϊόντων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι της Συνθήκης. 

Αιτιολόγηση

Αιτιολογική σκέψη που αντιστοιχεί στην πρόταση νέου Άρθρου 7 α του συντάκτη γνωμοδότησης 
(Τροπολογία αριθ. 15). 

Όπως ακριβώς προβλέπει και το πρόγραμμα ΡΟSΕΙ Γεωργία, που θεσπίσθηκε με τον 
Κανονισμό του Συμβουλίου ΕΚ/347/2006, της 30 Ιανουαρίου 2006, και παράλληλα με αυτό, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά διαρθρωτικά προβλήματα για τα οποία γίνεται λόγος στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 299 της Συνθήκης, τα οποία αντιμετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, πρέπει να παραχωρηθεί στις ΑΕΠ καθεστώς εξαίρεσης σ' ό,τι αφορά τις κρατικές 
ενισχύσεις, το οποίο θα τους εξασφαλίζει τη δυνατότητα να συμπληρώνουν το καθεστώς 
αντιστάθμισης με εθνικές ενισχύσεις.. 
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Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

(7α) Για την αντιστάθμιση των ειδικών 
δυσκολιών τις οποίες έχει να 
αντιμετωπίσει η ιχθυοπαραγωγή στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, που 
απορρέουν από τη μεγάλη απόσταση, τον 
νησιωτικό χαρακτήρα, τη γεωγραφική 
θέση, τη μικρή έκταση, τη μορφολογία, 
το κλίμα και την οικονομική εξάρτηση 
από μικρό αριθμό προϊόντων, που 
χαρακτηρίζουν τις περιοχές αυτές, μπορεί 
να εγκριθεί μία παρέκκλιση από την 
πάγια πολιτική της Επιτροπής που δεν 
επιτρέπει τη χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων στους τομείς της παραγωγής 
και της εμπορίας των αλιευτικών 
προϊόντων που απαριθμούνται στη 
Συνθήκη. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καθιερώσει καθεστώς εξαίρεσης για τις ΑΕΠ σ'ό,τι αφορά
τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της αλιείας, αντίστοιχο με τις διατάξεις του πρόσφατα 
αναθεωρηθέντος POSEI -Γεωργία. 

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Για να διευκολυνθεί η λήψη απόφασης
σχετικά με το κατά πόσον πρέπει να
συνεχιστεί ή όχι το καθεστώς
αντιστάθμισης μετά το 2013, η Επιτροπή
πρέπει να υποβάλλει εγκαίρως πριν από τη
λήξη του καθεστώτος έκθεση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο
και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή

(9) Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, η
Επιτροπή πρέπει να έχει υποβάλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο
και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την
εφαρμογή του καθεστώτος αντιστάθμισης, 
στην οποία θα αναλύεται ο αντίκτυπός του
στην επίτευξη των στόχων του παρόντος
κανονισμού, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, 
από τις κατάλληλες νομοθετικές
προτάσεις. 
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Or. pt

Αιτιολόγηση

Σε συνάφεια με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της παρούσας πρότασης και σε
αντιστοιχία με την παρόμοια διάταξη του κανονισμού για το POSEI Γεωργία. 

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Για να διευκολυνθεί η λήψη απόφασης 
σχετικά με το κατά πόσον πρέπει να 
συνεχιστεί ή όχι το καθεστώς 
αντιστάθμισης μετά το 2013, η Επιτροπή 
πρέπει να υποβάλλει εγκαίρως πριν από τη 
λήξη του καθεστώτος έκθεση, βασιζόμενη 
σε ανεξάρτητη αξιολόγηση, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή.

(9) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει 
εγκαίρως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
έκθεση, βασιζόμενη σε ανεξάρτητη 
αξιολόγηση, που θα δεικνύει τον 
αντίκτυπο των δράσεων που διεξήχθησαν 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το καθεστώς POSEI Αλιεία (Πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και
νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών) δεν πρέπει να περιορίζεται χρονικά, όπως 
άλλωστε το POSEI Γεωργία, δεδομένου ότι οι γεωγραφικοί και διαρθρωτικοί περιορισμοί που 
απορρέουν από την εξόχως απόκεντρη θέση, και οι οποίοι δικαιολογούν την εφαρμογή του, δεν 
είναι αναστρέψιμοι. 

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 24
Άρθρο 3, παράγραφος 1, εισαγωγική πρόταση

1. Η αντιστάθμιση καταβάλλεται στους εξής 
επιχειρηματίες που επιβαρύνονται με 
επιπλέον κόστος κατά την εμπορία 
αλιευτικών προϊόντων: 

1. Η αντιστάθμιση καταβάλλεται στους εξής 
επιχειρηματίες που επιβαρύνονται με
επιπλέον κόστος κατά την εμπορία 
αλιευτικών προϊόντων το οποίο οφείλεται 
στον εξόχως απόκεντρο χαρακτήρα των 
περιφερειών που αναφέρονται στο άρθρο 
1.: 

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Σε συνάφεια με τον τίτλο που προτείνεται για τον Κανονισμό. Βλέπε τροπολογία αριθ. 17.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 25
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

γ) επιχειρήσεις του κλάδου μεταποίησης 
και εμπορίας, ή οι ενώσεις τους, που 
επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος κατά 
την εμπορία των σχετικών προϊόντων.

γ) επιχειρήσεις του κλάδου μεταποίησης 
και εμπορίας, ή οι ενώσεις τους.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Πλεονασμός, εφόσον το αυτό αναφέρεται ήδη στην παράγραφο 1.

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 26
Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

γ) επιχειρήσεις του κλάδου μεταποίησης 
και εμπορίας, ή οι ενώσεις τους, που 
επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος κατά 
την εμπορία των σχετικών προϊόντων.

γ) επιχειρήσεις του κλάδου μεταποίησης 
και εμπορίας, ή οι ενώσεις τους, που 
επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος για την 
παραγωγή και την εμπορία των σχετικών 
προϊόντων.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σχετικά με τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, συγκεκριμένα η έλλειψη οικονομικών κλίμακας και το υψηλό κόστος 
παραγωγής. Για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να γίνεται εστίαση ειδικά στο κόστος μεταφοράς και 
μόνον αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλες δαπάνες που βαρύνουν την παραγωγή και την 
εμπορία.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 27
Άρθρο 4, παράγραφος 4 α (νέα)
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4 α. Ωστόσο, κατά παρέκκλισιν από το 
εδάφιο β της παραγράφου 4, στην 
περίπτωση που, τα αλιευτικά προϊόντα που 
παράγονται στις περιοχές που 
απαριθμούνται στο άρθρο 1, δεν επαρκούν 
για την εξασφάλιση της λειτουργίας των 
τοπικών μεταποιητικών βιομηχανιών του 
τομέα, μπορεί, κατ'εξαίρεσιν, να χορηγηθεί 
αντιστάθμιση για τα αλιευτικά προϊόντα 
που αλιεύθηκαν από κοινοτικά αλιευτικά 
σκάφη. 

Or. pt

Αιτιολόγηση

Για να αντισταθμιστεί η συχνή ανεπάρκεια αλιευμάτων από τα σκάφη που είναι νηολογημένα
στις ΑΕΠ και να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία των τοπικών μεταποιητικών βιομηχανιών, 
πρέπει να είναι δυνατή η χορήγηση της αντιστάθμισης και σε αλιευτικά προϊόντα που έχουν
αλιευθεί από κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που δεν είναι νηολογημένα σε ΑΕΠ. 

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 28
Άρθρο 4, παράγραφος 4 α (νέα)

4 α. Ωστόσο, εάν τα αλιευτικά προϊόντα 
που αλιεύονται επί τόπου δεν επαρκούν για 
την εξασφάλιση της λειτουργίας των 
τοπικών μεταποιητικών βιομηχανιών του 
τομέα, χορηγείται αντιστάθμιση για τον 
εφοδιασμό σε μη μεταποιημένα αλιευτικά 
προϊόντα προερχόμενα από κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις όπου τα αλιεύματα των στόλων των ΑΕΠ δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν
την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων μεταποίησης ιχθύων στις περιοχές αυτές, πρέπει να
επιτρέπονται οι ενδοκοινοτικές εισαγωγές. Η Επιτροπή αναφέρει στην έκθεσή της 
COM(2006)0734, σελ. 9, ότι "για ορισμένες βιομηχανίες οι εισαγωγές είναι απαραίτητες για 
την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και για την αξιοποίηση ολόκληρου του δυναμικού της 
επιχείρησης".
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Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 29
Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο α)

(α) για κάθε αλιευτικό προϊόν, το 
επιπλέον κόστος που προκύπτει από τα 
ιδιαίτερα μειονεκτήματα των σχετικών 
περιφερειών, ιδίως τα έξοδα μεταφοράς 
προς την ηπειρωτική Ευρώπη,

(α) για κάθε αλιευτικό προϊόν, το 
επιπλέον κόστος που προκύπτει από τα 
ιδιαίτερα μειονεκτήματα των σχετικών 
περιφερειών, συγκεκριμένα τα έξοδα 
μεταφοράς προς την ηπειρωτική Ευρώπη,

Or. pt

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία αριθ. 5 του εισηγητή. 
Η αντιστάθμιση πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη άλλες δαπάνες που επηρεάζουν το επίπεδο 
του επιπλέον κόστους, εκτός των εξόδων μεταφοράς. Μεταξύ αυτών όχι μόνον τα έξοδα 
μεταφοράς προς την ηπειρωτική Ευρώπη αλλά, επίσης, μεταξύ των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών καθώς και εντός αυτών. Προσέτι, σύμφωνα με τους στόχους του ειδικού 
προγράμματος για την αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους που υπέβαλε η Επιτροπή στο πλαίσιο 
της ενισχυμένης εταιρικής σχέσης για τις ΑΕΠ: μείωση του ελλείμματος προσβασιμότητας των 
περιοχών αυτών όχι μόνο σε σχέση με την ηπειρωτική Ευρώπη αλλά, επίσης, μεταξύ τους και 
εντός τους.
.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 30
Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο β)

(β) κάθε άλλο τύπο δημόσιας 
παρέμβασης που επηρεάζει το ύψος του 
επιπλέον κόστους.

ββ) κάθε άλλο τύπο δαπανών που επηρεάζει 
το ύψος του επιπλέον κόστους.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Εκτός από το κόστος μεταφοράς, υπάρχουν και άλλες συναφείς δαπάνες που συντελούν στην
αύξηση του κόστους που επιβαρύνει τους επιχειρηματίες για τη διάθεση των αλιευτικών
προϊόντων - π.χ., το αυξημένο κόστος για το ελαιόλαδο, το αλάτι, το έλαιο και άλλες πρώτες
ύλες που χρησιμοποιούνται για τη μεταποίηση των αλιευμάτων - τα οποία η αντιστάθμιση
πρέπει επίσης να λάβει υπόψη.
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Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 31
Άρθρο 5, παράγραφος 3

3. Η αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους 
είναι ανάλογη προς το επιπλέον κόστος 
που προορίζεται να αντισταθμίσει και δεν 
υπερβαίνει το 75% των εξόδων 
μεταφοράς προς την ηπειρωτική 
Ευρώπη και τα λοιπά συναφή έξοδα. 

3. Η αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους 
είναι ανάλογη προς το επιπλέον κόστος 
που προορίζεται να αντισταθμίσει.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αντιστάθμιση δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο στο κόστος μεταφοράς και δεν πρέπει να
περιορίζεται στο 75 % των δαπανών αυτών (δεν υπάρχει τέτοιο όριο στο POSEI Γεωργία), 
μολονότι είναι δεκτό ότι πρέπει να αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 32
Άρθρο 5, παράγραφος 3

3. Η αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους 
είναι ανάλογη προς το επιπλέον κόστος που 
προορίζεται να αντισταθμίσει και δεν 
υπερβαίνει το 75% των εξόδων μεταφοράς 
προς την ηπειρωτική Ευρώπη και τα λοιπά 
συναφή έξοδα. 

3. Η αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους 
είναι ανάλογη προς το επιπλέον κόστος που 
προορίζεται να αντισταθμίσει.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να προβλέπεται κάποιο ανώτατο όριο για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους, 
όπως δεν προβλέπεται και από το POSEI Γεωργία. 

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 33
Άρθρο 6

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να 
προσαρμόσουν τον κατάλογο και τις 
ποσότητες των επιλέξιμων αλιευτικών 

1. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν 
να προσαρμόσουν τον κατάλογο και τις 
ποσότητες των επιλέξιμων αλιευτικών 
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προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 και το ύψος της 
αντιστάθμισης που αναφέρεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη μεταβολές των συνθηκών υπό τον 
όρο ότι εφαρμόζονται τα συνολικά ποσά που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4.

προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 και το ύψος της 
αντιστάθμισης που αναφέρεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη μεταβολές των συνθηκών υπό τον 
όρο ότι εφαρμόζονται τα συνολικά ποσά που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4.

2. Οι προσαρμογές για τις οποίες γίνεται 
λόγος στην παράγραφο 1 μπορούν να 
συνίστανται στη διαφοροποίηση των 
ποσοτήτων των επιλέξιμων για την 
αντιστάθμιση αλιευτικών προϊόντων  
καθώς και στη διαφοροποίηση του ύψους 
της αντιστάθμισης και να αφορά  είτε μια 
περιοχή είτε περισσότερες περιοχές ενός 
κράτους μέλους. 
3. Η Επιτροπή, για να λαμβάνει υπόψη την 
εξέλιξη των συγκυριών μπορεί, βάσει των 
πληροφοριών που θα λαμβάνει από τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, να 
διαφοροποιεί τις ποσότητες των 
επιλέξιμων για την αντιστάθμιση 
αλιευτικών προϊόντων, καθώς και το ύψος 
της αντιστάθμισης μεταξύ των διαφόρων 
κρατών μελών.
Η διαφοροποίηση θα γίνεται εντός των
ορίων του συνολικού ετήσιου ύψους της
αντιστάθμισης που ορίζεται από τη
δημοσιονομική αρχή και υπό την
επιφύλαξη της κλείδας κατανομής 
σύμφωνα με τα ποσά που προβλέπονται 
από την παράγραφο 4 του άρθρου 5.
Πέραν αυτών, η διαφοροποίηση πρέπει να
λαμβάνει υπόψη, συγκεκριμένα, την
κατάσταση των βιολογικώς ευαίσθητων
αποθεμάτων αλιευμάτων, το επίπεδο του
επιπλέον κόστους και τις ποιοτικές και 
ποσοτικές πτυχές της παραγωγής και της 
εμπορίας.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να δοθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς εκείνα είναι
που θα ορίζουν για τις περιφέρειές τους και θα προσαρμόζουν ανάλογα τα επιλέξιμα αλιευτικά
προϊόντα και τις ποσότητές τους καθώς και το ύψος της αντιστάθμισης, εντός των ορίων της
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ετήσιας ενίσχυσης· η δε διαφοροποίηση των ποσών της αντιστάθμισης θα είναι δυνατή εντός
της αυτής περιφέρειας ή μεταξύ περιφερειών που ανήκουν σε ένα κράτος μέλος, τηρουμένων
πάντοτε των ορίων αυτών και της αντίστοιχης κλείδας κατανομής· τούτο θα ισχύει επίσης για τη
διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, για την καλύτερη αξιοποίηση της
αντιστάθμισης που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 34
Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα 
εμπλεκόμενα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή τον κατάλογο και τις ποσότητες 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
καθώς και το ύψος της αντιστάθμισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, τα 
οποία στο εξής καλούνται από κοινού 
«πρόγραμμα αντιστάθμισης»

1. Εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα 
εμπλεκόμενα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή τον κατάλογο και τις ποσότητες 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
καθώς και το ύψος της αντιστάθμισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, τα 
οποία στο εξής καλούνται από κοινού 
«πρόγραμμα αντιστάθμισης» καθώς και 
λεπτομερή κατάλογο μέτρων τα οποία 
πρέπει να εφαρμοστούν για να 
εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων 
των άρθρων 4, παρ. 2, 4, παρ. 3 και 4 παρ. 
4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει ότι μόνον τα προϊόντα που έχουν αλιευθεί με 
νόμιμο τρόπο μπορούν να επωφεληθούν της αντιστάθμισης στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού. 

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 35
Άρθρο 7, παράγραφος 4

4. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος 
εισαγάγει τροποποιήσεις βάσει του άρθρου 
6, υποβάλλει το τροποποιημένο 
πρόγραμμα αντιστάθμισης στην Επιτροπή 
και ισχύει κατ’ αναλογία η διαδικασία 
που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 

4. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος 
εισαγάγει τροποποιήσεις βάσει του άρθρου 
6, υποβάλλει το τροποποιημένο 
πρόγραμμα αντιστάθμισης στην Επιτροπή. 
Εάν η Επιτροπή δεν αντιδράσει εντός 
τεσσάρων εβδομάδων μετά την 
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3. παραλαβή του τροποποιημένου 
προγράμματος, αυτό  θεωρείται ότι έχει 
εγκριθεί. 

Or. pt

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλεφθεί ταχύτερη διαδικασία για την περίπτωση τροποποίησης των
προγραμμάτων αντιστάθμισης. 

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 36
Άρθρο 7, παράγραφος 4

4. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος 
εισαγάγει τροποποιήσεις βάσει του άρθρου 
6, υποβάλλει το τροποποιημένο 
πρόγραμμα αντιστάθμισης στην Επιτροπή 
και ισχύει κατ’ αναλογία η διαδικασία 
που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 
3.

4. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος 
εισαγάγει τροποποιήσεις βάσει του άρθρου 
6, υποβάλλει το τροποποιημένο 
πρόγραμμα αντιστάθμισης στην Επιτροπή. 
Εάν η Επιτροπή δεν αντιδράσει εντός 
τεσσάρων εβδομάδων μετά την 
παραλαβή του τροποποιημένου 
προγράμματος, αυτό  θεωρείται ότι έχει 
εγκριθεί. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η απλοποιημένη και συντομευμένη αυτή διαδικασία αναμένεται ότι θα εξασφαλίσει καλύτερη
δυνατότητα αντίδρασης σε περίπτωση "αλλαγής της συγκυρίας".

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 37
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Κάθε εμπλεκόμενο κράτος μέλος 
καταρτίζει ετήσια έκθεση σχετικά με την 
υλοποίηση της αντιστάθμισης και την 
υποβάλλει στην Επιτροπή μέχρι τις 30 
Απριλίου εκάστου έτους.

1. Κάθε εμπλεκόμενο κράτος μέλος 
καταρτίζει ετήσια έκθεση σχετικά με την 
υλοποίηση της αντιστάθμισης και την 
υποβάλλει στην Επιτροπή μέχρι τις 30 
Ιουνίου εκάστου έτους.
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Or. pt

Αιτιολόγηση

Επειδή είναι δύσκολο να υπάρχουν στατιστικά στοιχεία πριν το τέλος του πρώτου τριμήνου του
έτους. 

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 38
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Κάθε εμπλεκόμενο κράτος μέλος 
καταρτίζει ετήσια έκθεση σχετικά με την 
υλοποίηση της αντιστάθμισης και την 
υποβάλλει στην Επιτροπή μέχρι τις 30 
Απριλίου εκάστου έτους.

1. Κάθε εμπλεκόμενο κράτος μέλος 
καταρτίζει ετήσια έκθεση σχετικά με την 
υλοποίηση της αντιστάθμισης και την 
υποβάλλει στην Επιτροπή μέχρι τις 30 
Ιουνίου εκάστου έτους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να μπορέσουν να καταρτίσουν έκθεση  
βασιζόμενη σε έγκυρες πηγές ενημέρωσης. 

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 39
Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 το 
αργότερο, η Επιτροπή, βάσει ανεξάρτητης 
αξιολόγησης, υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 
και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με την 
υλοποίηση της αντιστάθμισης, η οποία 
συνοδεύεται εάν απαιτείται από 
νομοθετικές προτάσεις.

2. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 το 
αργότερο, εν συνεχεία δε ανά πενταετία, η 
Επιτροπή, βάσει ανεξάρτητης 
αξιολόγησης, υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 
και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με την 
υλοποίηση της αντιστάθμισης, η οποία 
συνοδεύεται εάν απαιτείται από 
νομοθετικές προτάσεις.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Κατόπιν της απάλειψης των αναφορών στην περίοδο 2007-2013 και της ρήτρας λήξης ισχύος, 
πρέπει να προβλεφθεί μία ρήτρα αναθεώρησης, αντίστοιχη με αυτή του POSEI Γεωργία..
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Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 40
Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 το 
αργότερο, η Επιτροπή, βάσει ανεξάρτητης 
αξιολόγησης, υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 
και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με την 
υλοποίηση της αντιστάθμισης, η οποία 
συνοδεύεται εάν απαιτείται από 
νομοθετικές προτάσεις.

2. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 το 
αργότερο, εν συνεχεία δε ανά πενταετία, η 
Επιτροπή, βάσει ανεξάρτητης 
αξιολόγησης, υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 
και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με την 
υλοποίηση της αντιστάθμισης, η οποία 
συνοδεύεται εάν απαιτείται από 
νομοθετικές προτάσεις.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το καθεστώς POSEI Αλιεία (Πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και
νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών) δεν πρέπει να περιορίζεται χρονικά, όπως 
άλλωστε το POSEI Γεωργία, δεδομένου ότι οι γεωγραφικοί και διαρθρωτικοί περιορισμοί που 
απορρέουν από την εξόχως απόκεντρη θέση, και οι οποίοι δικαιολογούν την εφαρμογή του, δεν 
είναι αναστρέψιμοι. Συνεπώς, ζητείται από την Επιτροπή η σύνταξη περιοδικής έκθεσης. 

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 41
Άρθρο 10

Member States shall adopt appropriate 
provisions to ensure compliance with the 
requirements set out in this Regulation and 
the regularity of operations.

Member States shall adopt appropriate 
provisions to ensure compliance with the 
requirements set out in this Regulation and 
the regularity of operations. Οι διατάξεις οι
σχετικές με την ανιχνευσιμότητα των
αλιευτικών προϊόντων πρέπει να είναι
αρκετά λεπτομερείς ώστε να επιτρέπουν
τον εντοπισμό των προϊόντων τα οποία δεν
είναι επιλέξιμα για αντιστάθμιση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθιερωθούν λεπτομερέστερες διατάξεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι μόνο τα
προϊόντα που έχουν αλιευθεί νομίμως μπορούν να καλύπτονται από τις αντισταθμίσεις. 


