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Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 17
Titlu

Propunere de regulament al Consiliului de 
instituire a unui regim de compensare a 
costurilor suplimentare suportate la 
comercializarea anumitor produse pescăreşti 
din Azore, Madeira, Insulele Canare şi din 
departamentele franceze Guiana şi Réunion, 
pentru perioada 2007-2013

Propunere de regulament al Consiliului de 
instituire a unui regim de compensare a 
costurilor suplimentare generate de situaţia 
ultraperiferică la comercializarea anumitor 
produse pescăreşti din Azore, Madeira, 
Insulele Canare şi din departamentele 
franceze Guiana şi Réunion

Or. pt

Justification

S'agissant de reconduire le régime actuel de compensation des surcoûts induits par 
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l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des RUP, prévu par le 
règlement (CE) n° 2328/2003, qui est arrivé à échéance le 31 décembre 2006, il n'y a pas de 
raison de changer d'en changer le titre.

En outre, comme le régime institué est destiné à compenser les surcoûts supportés par les 
opérateurs dans l'écoulement des produits de la pêche de ces RUP en raison de leurs 
handicaps particuliers qui sont permanents, le régime ne doit pas être limité dans le temps.

Amendament depus de Margie Sudre

Amendamentul 18
Titlu

Propunere de regulament al Consiliului de 
instituire a unui regim de compensare a 
costurilor suplimentare suportate la 
comercializarea anumitor produse pescăreşti 
din Azore, Madeira, Insulele Canare şi din
departamentele franceze Guiana şi Réunion, 
pentru perioada 2007-2013

Propunere de regulament al Consiliului de 
instituire a unui regim de compensare a 
costurilor suplimentare generate de situaţia 
ultraperiferică la comercializarea anumitor 
produse pescăreşti din Azore, Madeira, 
Insulele Canare şi din departamentele 
franceze Guiana şi Réunion

Or. fr

Justification

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif. En cas d'adoption, des 
modifications techniques devront être apportées à l'ensemble du texte). Le régime POSEI 
pêche (Programme d'option spécifique à l'éloignement et à l'insularité) doit être un régime 
non-limité dans le temps, à l'instar du POSEI agriculture, étant donné que les contraintes 
géographiques et structurelles liées à l'ultrapériphérie qui justifient son application ne sont 
pas modifiables.

Amendament depus de Margie Sudre

Amendamentul 19
Considerentul 5a (nou)

(5a) Aprovizionarea pe piaţa comunitară 
trebuie autorizată în limita capacităţii 
actuale de producţie, atunci când capturile 
flotelor de pescuit din regiunile 
ultraperiferice nu sunt suficiente pentru 
aprovizionarea industriei locale de 
transformare a peştelui.



AM\655523RO.doc 3/14 PE 386.314v01-00

RO

Or. fr

Justification

Le recours à l'importation intracommunautaire devra être autorisé lorsque les captures des 
flottes des RUP sont insuffisantes pour garantir la rentabilité des structures transformatrices 
du poisson dans ces régions. La Commission indique dans son rapport COM(2006)0734, p. 9, 
que "certaines industries sont tributaires des importations pour réaliser des économies 
d’échelle et pour exploiter les entreprises à leur pleine capacité".

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 20
Considerentul 7a (nou)

(7a) Pentru a compensa constrângerile 
specifice producţiei piscicole cu care se 
confruntă regiunile ultraperiferice, cauzate 
de depărtare, caracterul insular şi 
ultraperiferic, suprafaţa redusă, relief, 
climă şi dependenţa economică de un 
număr mic de produse, care caracterizează 
aceste regiuni, se poate acorda o derogare 
de la politica practicată de Comisie privind 
neautorizarea ajutoarelor de stat de 
exploatare în sectoarele producţiei, 
transformării şi comercializării produselor 
pescăreşti prevăzute în anexa I la Tratat.

Or. pt

Justification

Considérant correspondant à la proposition de nouvel article 7 bis du rapporteur 
(amendement 15).

À l'instar du POSEI agriculture, établi par le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil, et 
parallèlement à ce régime, compte tenu des contraintes particulières qui caractérisent les 
régions ultrapériphériques, énoncées à l'article 299, paragraphe 2, du traité, un régime 
d'exception devra être accordé aux RUP en ce qui concerne les aides d'État, en permettant de 
compléter le régime de compensation par des aides nationales.
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Amendament depus de Margie Sudre

Amendamentul 21
Considerentul 7a (nou)

(7a) Pentru a compensa constrângerile 
specifice producţiei piscicole cu care se 
confruntă regiunile ultraperiferice, cauzate 
de depărtare, caracterul insular şi 
ultraperiferic, suprafaţa redusă, relief, 
climă şi dependenţa economică de un 
număr mic de produse, care caracterizează 
aceste regiuni, se poate acorda o derogare 
de la politica practicată de Comisie privind 
neautorizarea ajutoarelor de stat de 
exploatare în sectoarele producţiei, 
transformării şi comercializării produselor 
pescăreşti prevăzute în Tratat.

Or. fr

Justification

La Commission européenne devra ouvrir un régime d'exception pour les RUP en ce qui 
concerne les aides d'État dans le secteur de la pêche, à l'instar des dispositions prévues dans 
la récente révision du POSEI agriculture.

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 22
Considerentul 9

(9) Pentru a permite adoptarea unei decizii 
privind continuarea regimului de 
compensare după 2013, Comisia ar trebui să 
prezinte Parlamentului European, 
Consiliului şi Comitetului Economic şi 
Social European, în timp util, înainte de 
încheierea duratei regimului, un raport 
bazat pe o evaluare independentă.

(9) Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European, Consiliului şi 
Comitetului Economic şi Social European, 
până la 31 decembrie 2011, un raport bazat 
pe o evaluare independentă privind 
aplicarea compensaţiei, raport în care să 
fie analizat impactul acesteia asupra 
realizării obiectivelor prezentului 
regulament, însoţit, dacă este necesar, de 
propuneri legislative adecvate.

Or. pt
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Justification

Le présent amendement est en cohérence avec les dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de 
la présente proposition et à mettre en parallèle avec les dispositions similaires du règlement 
relatif au POSEI agriculture.

Amendament depus de Margie Sudre

Amendamentul 23
Considerentul (9)

(9) Pentru a permite adoptarea unei decizii 
privind continuarea regimului de 
compensare după 2013, Comisia ar trebui să 
prezinte Parlamentului European, 
Consiliului şi Comitetului Economic şi 
Social European, în timp util, înainte de 
încheierea duratei regimului, un raport 
bazat pe o evaluare independentă.

(9) Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European, Consiliului şi 
Comitetului Economic şi Social European, 
în timp util, un raport bazat pe o evaluare 
independentă, pentru a demonstra impactul 
acţiunilor realizate în cadrul prezentului 
regulament.

Or. fr

Justification

Le régime POSEI pêche (Programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité) 
doit être un régime non limité dans le temps, à l'instar du POSEI agriculture, étant donné que 
les contraintes géographiques et structurelles liées à l'ultrapériphérie qui justifient son 
application ne sont pas modifiables.

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 24
Articolul 3 alineatul (1) teza introductivă

(1) Se plăteşte o compensaţie următorilor 
agenţi economici care suportă costuri 
suplimentare la comercializarea produselor 
pescăreşti:

(1) Se plăteşte o compensaţie următorilor 
agenţi economici care suportă costuri 
suplimentare generate de situaţia 
ultraperiferică la comercializarea 
produselor pescăreşti din regiunile
menţionate la articolul 1:

Or. pt
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Justification

En cohérence avec le titre proposé pour le règlement. Voir l'amendement 17.

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 25
Articolul 3 alineatul (1) litera (c)

c) agenţii economici din sectorul 
transformării sau al comercializării, în nume 
propriu sau în asociaţii, care suportă costuri 
suplimentare la comercializarea produselor 
în cauză.

c) agenţii economici din sectorul 
transformării sau al comercializării, în nume 
propriu sau în asociaţii.

Or. pt

Justification

Texte redondant, qui figure déjà dans la phrase introductive du paragraphe 1.

Amendament depus de Pedro Guerreiro

Amendamentul 26
Articolul 3 alineatul (1) litera (c)

c) agenţii economici din sectorul 
transformării sau al comercializării, în nume 
propriu sau în asociaţii, care suportă costuri 
suplimentare la comercializarea produselor 
în cauză.

c) agenţii economici din sectorul 
transformării sau al comercializării, în nume 
propriu sau în asociaţii, care suportă costuri 
suplimentare la producţia şi la
comercializarea produselor în cauză.

Or. pt

Justification

D'autres facteurs doivent être pris en compte, en ce qui concerne les régions 
ultrapériphériques, notamment le manque d'économies d'échelle et les coûts élevés de 
production. C'est pourquoi, il ne faut pas se focaliser de façon exagérée sur les seuls coûts de 
transport et il convient de tenir compte d'autres coûts de production et d'écoulement.



AM\655523RO.doc 7/14 PE 386.314v01-00

RO

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 27
Articolul 4 alineatul (4a) (nou)

(4a) Cu toate acestea, prin derogare de la 
alineatul (4) litera (b), atunci când 
pescuitul în regiunile menţionate la 
articolul 1 nu este suficient pentru a 
asigura activitatea industriei locale de 
transformare, se acordă, în mod 
excepţional, o compensaţie pentru 
produsele pescăreşti care au fost capturate 
de nave de pescuit comunitare.

Or. pt

Justification

Pour remédier à l'insuffisance fréquente de la pêche des flottes immatriculées dans les RUP 
et assurer l'activité normale des industries locales, il devra être possible d'attribuer 
également la compensation aux produits de la pêche prélevés par des navires de pêche 
communautaires qui ne sont pas immatriculés dans les RUP.

Amendament depus de Margie Sudre

Amendamentul 28
Articolul 4 alineatul (4a) (nou)

(4a) Cu toate acestea, în cazul în care 
produsele pescăreşti capturate local nu 
sunt suficiente pentru a asigura activitatea 
uzinelor locale de transformare, se acordă 
o compensaţie pentru aprovizionarea cu 
produse pescăreşti netransformate 
provenind din state membre ale Uniunii 
Europene.

Or. fr

Justification

Le recours à l'importation intracommunautaire devra être autorisé lorsque les captures des 
flottes des RUP sont insuffisantes pour garantir la rentabilité des structures transformatrices 
du poisson dans ces régions. La Commission indique dans son rapport COM(2006)0734, p. 9, 
que "certaines industries sont tributaires des importations pour réaliser des économies 
d’échelle et pour exploiter les entreprises à leur pleine capacité".
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Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 29
Articolul 5 alineatul (2) litera (a)

a) pentru fiecare produs pescăresc, de 
costurile suplimentare cauzate de 
dezavantajele specifice regiunilor în cauză, 
în special de cheltuielile de transport către 
continentul european;

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. pt

Justification

Voir amendement 5 du rapporteur.

La compensation doit tenir compte d'autres dépenses qui influencent le niveau des surcoûts, 
en plus des frais de transport. En outre, dans ces frais de transport, il convient de ne pas se 
focaliser uniquement sur l'acheminement vers le continent européen, mais de tenir compte 
également des transports entre les RUP et à l'intérieur des RUP. Du reste, cette démarche est 
conforme aux objectifs du programme spécifique de compensation des surcoûts, proposé par 
la Commission dans le cadre du partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques: 
réduction du déficit d’accessibilité de ces régions non seulement par rapport au continent 
européen mais aussi entre les régions ultrapériphériques et à l’intérieur de leur territoire.

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 30
Articolul 5 alineatul (2) litera (b)

b) de orice alt tip de intervenţie publică care 
are efect asupra nivelului costurilor 
suplimentare.

b) de orice alt tip de cheltuieli care au efect 
asupra nivelului costurilor suplimentare.

Or. pt

Justification

Outre les frais de transport, il existe d'autres dépenses connexes, qui contribuent aux surcoûts 
supportés par les opérateurs dans l'écoulement des produits de la pêche – par exemple, les 
coûts supplémentaires que représentent le sel, les huiles et les autres matières premières 
utilisées dans la transformation du poisson – et qui doivent également être prises en 
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considération dans la compensation.

Amendament depus de Margie Sudre

Amendamentul 31
Articolul 5 alineatul (3)

(3) Compensarea costurilor suplimentare 
este proporţională cu costurile suplimentare 
pe care urmăreşte să le compenseze şi nu 
depăşeşte 75% din cheltuielile de transport 
către continentul european şi alte cheltuieli 
conexe.

(3) Compensarea costurilor suplimentare 
este proporţională cu costurile suplimentare 
pe care urmăreşte să le compenseze.

Or. fr

Justification

La compensation ne doit pas se fonder uniquement sur les coûts de transport et ne doit pas se 
limiter à 75 % de ces coûts (il n'y a pas de limite dans le POSEI agriculture), même s'il est 
admis qu'il convient d'éviter une surcompensation.

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 32
Articolul 5 alineatul (3)

(3) Compensarea costurilor suplimentare 
este proporţională cu costurile suplimentare 
pe care urmăreşte să le compenseze şi nu 
depăşeşte 75% din cheltuielile de transport 
către continentul european şi alte cheltuieli 
conexe.

(3) Compensarea costurilor suplimentare 
este proporţională cu costurile suplimentare 
pe care urmăreşte să le compenseze.

Or. pt

Justification

Il convient de ne pas prévoir de plafond pour la compensation des surcoûts, par analogie et 
parallèlement avec le POSEI agriculture.
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Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 33
Articolul 6

Pentru a ţine seama de evoluţia 
circumstanţelor, statele membre în cauză pot 
să ajusteze lista şi cantităţile de produse 
pescăreşti eligibile menţionate la articolul 4 
alineatul (1), precum şi nivelul de 
compensare menţionat la articolul 5 alineatul 
(1), cu condiţia să respecte cuantumurile 
totale menţionate la articolul 5 alineatul (4).

(1) Pentru a ţine seama de evoluţia 
circumstanţelor, statele membre în cauză pot 
să ajusteze lista şi cantităţile de produse 
pescăreşti eligibile menţionate la articolul 4 
alineatul (1), precum şi nivelul de 
compensare menţionat la articolul 5 alineatul 
(1), cu condiţia să respecte cuantumurile 
totale menţionate la articolul 5 alineatul (4).

(2) Adaptările menţionate la alineatul (1) 
pot consta în modularea  cantităţilor de 
produse pescăreşti eligibile pentru 
compensare, precum şi a nivelului respectiv 
de compensare, modulare efectuată în 
cadrul unei regiuni sau între regiuni 
aparţinând aceluiaşi stat membru.
(3) Pentru a ţine seama de evoluţia 
circumstanţelor, Comisia poate, în urma 
informaţiilor primite de la statele membre 
interesate, să moduleze cantităţile de 
produse pescăreşti eligibile pentru 
compensare, precum şi nivelul respectiv de 
compensare, între diferitele state membre.
Modularea se efectuează în limita 
cuantumului anual total al compensaţiei, 
stabilit de autoritatea bugetară şi fără a 
aduce atingere cheii de repartizare 
respective, în conformitate cu valorile 
financiare prevăzute la articolul 5 alineatul 
(4).
În plus, modularea trebuie să ţină seama, 
în special, de situaţia stocurilor sensibile 
din punct de vedere biologic, de nivelul 
costurilor suplimentare şi de aspectele 
calitative şi cantitative ale producţiei şi ale 
comercializării.

Or. pt

Justification

Il s'agit d'accorder davantage de souplesse aux États membres dans la définition et 
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l'adaptation des listes de produits de la pêche et des quantités correspondantes admissibles 
au bénéfice de la compensation, ainsi que du niveau de la compensation, dans la limite d'un 
montant total annuel fixé. Cette souplesse peut consister en une modulation à l'intérieur d'une 
région ou entre des régions appartenant à un même État membre, moyennant le respect du 
plafond fixé et de la clé de répartition. Elle concerne la modulation entre les différents États 
membres, en vue d'optimiser la compensation prévue au présent règlement.

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 34
Articolul 7 alineatul (1)

(1) În termen de patru luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, statele 
membre în cauză comunică Comisiei lista şi 
cantităţile menţionate la articolul 4 alineatul 
(1) şi nivelul de compensare menţionat la 
articolul 5 alineatul (1), denumite în 
continuare în comun „planul de 
compensare”.

(1) În termen de patru luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, statele 
membre în cauză comunică Comisiei lista şi 
cantităţile menţionate la articolul 4 alineatul 
(1), nivelul de compensare menţionat la 
articolul 5 alineatul (1) şi o listă detaliată a 
măsurilor ce urmează să fie aplicate pentru 
a se garanta respectarea dispoziţiilor 
articolului 4 alineatele (2), (3) şi (4), 
denumite în continuare în comun „planul de 
compensare”.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à garantir que seuls les poissons pêchés en toute légalité 
puissent bénéficier des compensations prévues dans le règlement.

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 35
Articolul 7 alineatul (4)

(4) În cazul în care un stat membru îşi 
modifică planul de compensare în temeiul 
articolului 6, acesta comunică planul 
modificat Comisiei, în acest caz aplicându-
se, mutatis mutandis, procedura prevăzută 
la alineatele (2) şi (3).

(4) În cazul în care un stat membru îşi 
modifică planul de compensare în temeiul 
articolului 6, acesta comunică planul 
modificat Comisiei, planul de compensare 
fiind considerat aprobat în absenţa unei 
reacţii din partea Comisiei în termen de 
patru săptămâni de la primirea acestuia.

Or. pt
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Justification

Il convient de prévoir une procédure plus rapide dans le cas d'une modification du dispositif 
de compensation.

Amendament depus de Margie Sudre

Amendamentul 36
Articolul 7 alineatul (4)

(4) În cazul în care un stat membru îşi 
modifică planul de compensare în temeiul 
articolului 6, acesta comunică planul 
modificat Comisiei, în acest caz aplicându-
se, mutatis mutandis, procedura prevăzută 
la alineatele (2) şi (3).

(4) În cazul în care un stat membru îşi 
modifică planul de compensare în temeiul 
articolului 6, acesta comunică planul 
modificat Comisiei, planul de compensare 
fiind considerat aprobat în absenţa unei 
reacţii din partea Comisiei în termen de 
patru săptămâni de la primirea acestuia.

Or. fr

Justification

Cette procédure simplifiée et raccourcie doit permettre une meilleure réactivité face à 
l'"évolution des circonstances".

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 37
Articolul 8 alineatul (1)

(1) Fiecare stat membru interesat elaborează 
un raport anual privind aplicarea 
compensării şi îl transmite Comisiei până la 
30 aprilie a fiecărui an.

(1) Fiecare stat membru interesat elaborează 
un raport anual privind aplicarea 
compensării şi îl transmite Comisiei până la 
30 iunie a fiecărui an.

Or. pt

Justification

Cet amendement tient compte de la difficulté de disposer des données statistiques avant la fin 
du premier trimestre.
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Amendament depus de Margie Sudre

Amendamentul 38
Articolul 8 alineatul (1)

(1) Fiecare stat membru interesat elaborează 
un raport anual privind aplicarea 
compensării şi îl transmite Comisiei până la 
30 aprilie a fiecărui an.

(1) Fiecare stat membru interesat elaborează 
un raport anual privind aplicarea 
compensării şi îl transmite Comisiei până la 
30 iunie a fiecărui an.

Or. fr

Justification

Certains États membres ont besoin de davantage de temps pour élaborer leur rapport sur la 
base d'informations solides.

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 39
Articolul 8 alineatul (2)

(2) Până la 31 decembrie 2011, Comisia 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului şi Comitetului Economic şi 
Social European un raport privind aplicarea 
compensării, pe baza unei evaluări 
independente, însoţit, dacă este necesar, de 
propuneri legislative.

(2) Până la 31 decembrie 2011 şi apoi din 
cinci în cinci ani, Comisia prezintă 
Parlamentului European, Consiliului şi 
Comitetului Economic şi Social European 
un raport privind aplicarea compensării, pe 
baza unei evaluări independente, însoţit, 
dacă este necesar, de propuneri legislative.

Or. pt

Justification

Cet amendement fait suite à l'élimination des référence à la période 2007-2013 et de la clause 
de caducité, ainsi qu'à l'insertion d'une clause de révision, à l'instar du POSEI agriculture.

Amendament depus de Margie Sudre

Amendamentul 40
Articolul 8 alineatul (2)

(2) Până la 31 decembrie 2011, Comisia 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului şi Comitetului Economic şi 

(2) Până la 31 decembrie 2011 şi apoi din 
cinci în cinci ani, Comisia prezintă 
Parlamentului European, Consiliului şi 
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Social European un raport privind aplicarea 
compensării, pe baza unei evaluări 
independente, însoţit, dacă este necesar, de 
propuneri legislative.

Comitetului Economic şi Social European 
un raport privind aplicarea compensării, pe 
baza unei evaluări independente, însoţit, 
dacă este necesar, de propuneri legislative.

Or. fr

Justification

Le régime POSEI pêche (Programme d'option spécifique à l'éloignement et à l'insularité) doit 
être un régime non-limité dans le temps, à l'instar du POSEI agriculture, étant donné que les 
contraintes géographiques et structurelles liées à l'ultrapériphérie qui justifient son 
application ne sont pas modifiables. Il est par conséquent demandé un rapport périodique à 
la Commission.

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 41
Articolul 10

Statele membre adoptă dispoziţii adecvate 
pentru a asigura respectarea cerinţelor 
enunţate în prezentul regulament şi 
regularitatea operaţiunilor.

Statele membre adoptă dispoziţii adecvate 
pentru a asigura respectarea cerinţelor 
enunţate în prezentul regulament şi 
regularitatea operaţiunilor. Dispoziţiile 
privind trasabilitatea produselor pescăreşti 
sunt suficient de detaliate pentru a permite 
identificarea produselor care nu sunt 
eligibile pentru compensare.

Or. en

Justification

Il convient d'introduire des exigences plus détaillées, afin de veiller à ce que seuls les 
produits légaux de la pêche puissent faire l'objet des compensations.


