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Införande av ett kompensationssystem för extra kostnader som uppstår i samband med 
saluföringen av vissa fiskeriprodukter från Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de franska 
departementen Guyana och Réunion under perioden 2007-2013

Förslag till förordning (KOM(2006)0740 – C6-0505/2006 – 2006/0247(COD))

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 17
Titeln

Förslag till rådets förordning om införande 
av ett kompensationssystem för extra 
kostnader som uppstår i samband med
saluföringen av vissa fiskeriprodukter från 
Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de 
franska departementen Guyana och Réunion 
under perioden 2007-2013

Förslag till rådets förordning om införande 
av ett kompensationssystem för extra 
kostnader som är en följd av läget i 
gemenskapens yttersta randområden för
saluföringen av vissa fiskeriprodukter från 
Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de 
franska departementen Guyana och Réunion

Or. pt

Motivering

Om det handlar om att förnya det nuvarande systemet för kompensation av extra kostnader 
som är en följd av läget i gemenskapens yttersta randområden för saluföringen av vissa 
fiskeriprodukter från vissa regioner i gemenskapens yttersta randområden, i enlighet med 
förordning (EG) nr 2328/2003 som upphörde att gälla den 31 december 2006, finns det ingen 
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anledning att ändra den tidigare titeln.

Eftersom ordningen är införd för att kompensera de extra kostnader som aktörerna har för 
saluföringen av fiskeriprodukter från de yttersta randområdena och som har sin grund i 
områdenas särskilt besvärliga förutsättningar, vilka dessutom inte förändras, bör ordningen 
inte vara tidsbegränsad.

Ändringsförslag från Margie Sudre

Ändringsförslag 18
Titeln

Förslag till rådets förordning om införande 
av ett kompensationssystem för extra 
kostnader som uppstår i samband med
saluföringen av vissa fiskeriprodukter från 
Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de 
franska departementen Guyana och Réunion 
under perioden 2007-2013

Förslag till rådets förordning om införande 
av ett kompensationssystem för extra 
kostnader som är en följd av läget i 
gemenskapens yttersta randområden vid
saluföringen av vissa fiskeriprodukter från 
Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de 
franska departementen Guyana och Réunion

Or. fr

Motivering

(Denna ändring gäller hela lagstiftningstexten. Om den antas måste tekniska ändringar göras 
i hela texten). Posei-fiske (det särskilda programmet för vissa regioner beroende på dessa 
regioners avsides läge och ökaraktär) bör vara en ordning som inte är tidsbegränsad, i likhet 
med Posei-jordbruk, eftersom de geografiska och strukturella svårigheter som motiverar 
tillämpningen och som har samband med det ultraperifera läget inte kan ändras.

Ändringsförslag från Margie Sudre

Ändringsförslag 19
Skäl 5a (nytt)

(5a) Leveranser från
gemenskapsmarknaden bör tillåtas, inom 
den nuvarande produktionskapacitetens 
gränser, när fångsterna från de 
ultraperifera regionernas fiskeflottor inte 
räcker för att försörja den lokala 
fiskeberedningsindustrin.

Or. fr

Motivering

Import från länder inom gemenskapen bör tillåtas när fångsterna från de ultraperifera 
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regionernas fiskeflottor inte räcker för att garantera lönsamhet i dessa regioners 
fiskeberedningsindustri. I sitt meddelande KOM (2006)0734 s. 9 skriver kommissionen att det 
”är tydligt att importen är nödvändig för vissa företag, med tanke på stordriftfördelar och för 
att hela företagskapaciteten skall kunna utnyttjas”.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 20
Skäl 7a (nytt)

(7a) För att kompensera de särskilda 
förutsättningar som råder för 
fiskeproduktionen i gemenskapens yttersta 
randområden på grund av den avlägsna 
belägenhet, övärldskaraktär, reducerade
areal och det bergiga landskap, klimat och 
ekonomiska beroende av ett litet antal 
produkter som karakteriserar dessa 
regioner, får undantag göras från 
kommissionens politik om att inte tillåta 
statliga stöd för verksamheten i 
produktions- , berednings- och 
saluföringssektorn för fiskeprodukter som 
räknas upp i bilaga I till fördraget.

Or. pt

Motivering

Detta skäl motsvarar förslaget till ny artikel 7a av föredraganden av yttrandet
(ändringsförslag nr 15).

I likhet med vad som gäller för Posei-jordbruk, inrättat genom rådets förordning (EG) 
nr 247/2006 av den 30 januari 2006, och som en parallell till detta, bör, med hänsyn tagen till 
de särskilda förutsättningar som anges i artikel 299.2 i fördraget och som karakteriserar de 
yttersta randområdena, ett system med undantag beviljas för dessa regioner när det gäller 
statliga stöd, så att det blir möjligt att komplettera kompensationssystemet med nationella 
stöd.

Ändringsförslag från Margie Sudre

Ändringsförslag 21
Skäl 7a (nytt)

(7a) Ett undantag får göras från 
kommissionens normala politik att inte 
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tillåta statliga stöd för verksamheten i 
produktions- , berednings- och 
saluföringssektorn för fiskeprodukter som 
räknas upp i fördraget, för att kompensera 
för de särskilda förutsättningar som råder 
för fiskeproduktionen i gemenskapens 
yttersta randområden på grund av 
områdenas avlägsna belägenhet, 
övärldskaraktär, ultraperifera läge, 
begränsade areal, bergiga landskap, klimat 
och ekonomiska beroende av ett litet antal 
produkter.

Or. fr

Motivering

Kommissionen bör tillämpa ett undantagssystem för regionerna i gemenskapens yttersta 
randområden när det gäller statsstöd inom fiskerisektorn, i likhet med de bestämmelser som 
ingår i den nyligen genomförda översynen av Posei-jordbruk.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 22
Skäl 9

(9) För att beslut skall kunna fattas om 
huruvida kompensationssystemet bör 
fortsätta att tillämpas efter 2013, bör 
kommissionen lämna in en på en oberoende 
utvärdering baserad rapport till 
Europaparlamentet, Europeiska rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén i god tid innan systemet löper ut.

(9) Senast den 31 december 2011 bör 
kommissionen lämna in en på en oberoende 
utvärdering baserad rapport om 
genomförandet av kompensationen, med en 
analys av hur den inverkat på 
förverkligandet av förordningens mål, 
åtföljd av lagstiftningsförslag, om så är 
nödvändigt, till Europaparlamentet, 
Europeiska rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén.

Or. pt

Motivering

I överensstämmelse med artikel 8.2 i detta förslag och med en liknande bestämmelse i 
förordningen om Posei-jordbruk.
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Ändringsförslag från Margie Sudre

Ändringsförslag 23
Skäl 9

(9) För att beslut skall kunna fattas om 
huruvida kompensationssystemet bör 
fortsätta att tillämpas efter 2013, bör 
kommissionen lämna in en på en oberoende 
utvärdering baserad rapport till 
Europaparlamentet, Europeiska rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén i god tid innan systemet löper ut.

(9) Kommissionen bör lämna in en på en 
oberoende utvärdering baserad rapport till 
Europaparlamentet, Europeiska rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén i god tid, för att visa vilken 
inverkan de åtgärder som genomförts inom 
ramen för förordningen haft.

Or. fr

Motivering

Posei-fiske (särskilt program för vissa regioner beroende på dessa regioners avsides läge och 
ökaraktär) bör vara en ordning som inte är tidsbegränsad, i likhet med Posei-jordbruk, 
eftersom de geografiska och strukturella svårigheter som motiverar tillämpningen och som 
har samband med det ultraperifera läget inte kan ändras.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 24
Artikel 3, punkt 1, inledningen

1. Kompensationen skall betalas ut till 
följande aktörer för vilka det uppstår extra 
kostnader i samband med saluföringen av 
fiskeriprodukter:

1. Kompensationen skall betalas ut till 
följande aktörer för vilka det uppstår extra 
kostnader som är en följd av läget i 
gemenskapens yttersta randområden för
saluföringen av fiskeriprodukter från de 
regioner som anges i artikel 1:

Or. pt

Motivering

I konsekvens med förslaget till ändrad titel för förordningen. Se ändringsförslag 17.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 25
Artikel 3, punkt 1, led c
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c) aktörer inom berednings- eller 
saluföringssektorn eller sammanslutningar 
av dessa, vilka drabbas av merkostnader i 
samband med saluföringen av de produkter 
som berörs.

c) aktörer inom berednings- eller 
saluföringssektorn eller sammanslutningar 
av dessa.

Or. pt

Motivering

Texten är överflödig eftersom det redan sagts i punkt 1.

Ändringsförslag från Pedro Guerreiro

Ändringsförslag 26
Artikel 3, punkt 1, led c

c) aktörer inom berednings- eller 
saluföringssektorn eller sammanslutningar 
av dessa, vilka drabbas av merkostnader i 
samband med saluföringen av de produkter 
som berörs.

c) aktörer inom berednings- eller 
saluföringssektorn eller sammanslutningar 
av dessa, vilka drabbas av merkostnader i 
samband med produktionen och
saluföringen av de produkter som berörs.

Or. pt

Motivering

Det finns andra faktorer som bör beaktas när det gäller regionerna i gemenskapens 
yttersta randområden, inte minst avsaknaden av storskalig ekonomi och de höga 
produktionskostnaderna. Därför bör man inte fokusera extra mycket endast på 
transportkostnaderna utan även ta hänsyn till andra kostnader för produktion och 
saluföring.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 27
Artikel 4, punkt 4a (ny)

4a. När fångsterna från fisket i de regioner 
som avses i artikel 1 inte räcker för att 
garantera verksamheten inom den lokala 
beredningsindustrin, skall dock, med 
avvikelse från artikel 4 b och som ett 
undantagsfall kompensation beviljas för 
fiskeriprodukter som fångats av fiskefartyg 
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från EU:s medlemsstater.

Or. pt

Motivering

För att förebygga problemen med de ofta förekommande otillräckliga fiskefångsterna på de 
fartyg som är registrerade i regionerna i gemenskapens yttersta randområden, och för att 
trygga normal verksamhet i den lokala industrin, bör det vara möjligt att bevilja 
kompensation även till fiskeriprodukter som fångats av fiskefartyg från gemenskapen som inte 
är registrerade i regionerna i gemenskapens yttersta randområden.

Ändringsförslag från Margie Sudre

Ändringsförslag 28
Artikel 4, punkt 4a (ny)

4a. Kompensation skall dock beviljas när 
de lokala fångsterna av fiskeriprodukter 
inte räcker för att garantera verksamheten 
inom den lokala beredningsindustrin, för 
leveranser av obearbetade fiskeriprodukter 
från Europeiska unionens medlemsländer.

Or. fr

Motivering

Import från länder inom gemenskapen bör tillåtas när fångsterna från de ultraperifera 
regionernas fiskeflottor inte räcker för att garantera lönsamhet i dessa regioners 
fiskeberedningsindustri. I sitt meddelande KOM(2006)0734 s. 9 skriver kommissionen att det 
”är tydligt att importen är nödvändig för vissa företag, med tanke på stordriftfördelar och för 
att hela företagskapaciteten skall kunna utnyttjas”.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 29
Artikel 5, punkt 2, led a

a) För varje fiskeriprodukt, de extra 
kostnader som är en följd av de särskilda 
nackdelarna i den berörda regionen, särskilt
utgifter för transport till den europeiska 
kontinenten.

a) För varje fiskeriprodukt, de extra 
kostnader som är en följd av de särskilda 
nackdelarna i den berörda regionen, till 
exempel utgifter för transport till den 
europeiska kontinenten.
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Or. pt

Motivering

Se ändringsförslag 5 från föredraganden.

Kompensationen bör utöver transportkostnaderna ta hänsyn till andra kostnader som 
påverkar hur höga de extra utgifterna blir. Och det är inte bara kostnaderna för transport till 
det europeiska fastlandet som bör beaktas utan även kostnaderna för transport mellan olika 
regioner i unionens yttersta randområden och transport mellan olika platser inom en region. 
I linje med målen i det särskilda programmet för kompensation av extrakostnader, föreslaget 
av kommissionen inom ramen för ett åtgärdspaket för unionens yttersta randområden: att 
minska tillgänglighetsproblemen för dessa regioner inte bara i förhållande till det europeiska 
fastlandet utan även regionerna sinsemellan och inom respektive territorium.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 30
Artikel 5, punkt 2, led b

b) Eventuella andra typer av offentliga 
åtgärder som påverkar de extra 
kostnadernas omfattning.

b) Eventuella andra typer av utgifter som 
påverkar de extra kostnadernas omfattning.

Or. pt

Motivering

Utöver transportkostnader finns det andra närliggande utgifter som bidrar till de 
extrakostnader som aktörerna måste bära för att kunna saluföra fiskeriprodukterna, till 
exempel extrakostnader för olivolja, salt, olja och andra råvaror som används inom 
beredningsindustrin. Även dessa kostnader bör beaktas i samband med kompensationen.

Ändringsförslag från Margie Sudre

Ändringsförslag 31
Artikel 5, punkt 3

3. Kompensationen för extra kostnader skall 
stå i proportion till de extra kostnader den är 
avsedd att väga upp och får inte överstiga 
75 % av kostnader för transport till den 
europeiska kontingenten.

3. Kompensationen för extra kostnader skall 
stå i proportion till de extra kostnader den är 
avsedd att väga upp.

Or. fr
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Motivering

Kompensationen bör inte endast grunda sig på transportkostnaderna och den bör inte heller 
begränsas till 75 % av de kostnaderna (det finns ingen begränsning i Posei-jordbruk), även 
om det är lämpligt att undvika överkompensation.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 32
Artikel 5, punkt 3

3. Kompensationen för extra kostnader skall 
stå i proportion till de extra kostnader den är 
avsedd att väga upp och får inte överstiga 
75 % av kostnader för transport till den 
europeiska kontingenten.

3. Kompensationen för extra kostnader skall 
stå i proportion till de extra kostnader den är 
avsedd att väga upp.

Or. pt

Motivering

I likhet med och som en parallell till reglerna för Posei-jordbruk bör det inte finnas någon 
maximigräns för kompensationen av extra kostnader.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 33
Artikel 6

De berörda medlemsstaterna får, i syfte att ta 
hänsyn till ändrade villkor, anpassa den 
förteckning över stödberättigande 
fiskeriprodukter och de kvantiteter av dessa 
som avses i artikel 4.1 samt den
kompensationsnivå som avses i artikel 5.1, 
förutsatt att de totala belopp som avses i 
artikel 5.4 iakttas.

1. De berörda medlemsstaterna får, i syfte att 
ta hänsyn till ändrade villkor, anpassa den 
förteckning över stödberättigande 
fiskeriprodukter och de kvantiteter av dessa 
som avses i artikel 4.1 samt den 
kompensationsnivå som avses i artikel 5.1, 
förutsatt att de totala belopp som avses i 
artikel 5.4 iakttas.

2. De anpassningar som avses i punkt 1 
kan bestå av en justering av kvantiteterna 
avseende stödberättigande fiskeriprodukter, 
eller en anpassning av respektive 
kompensationsnivå, genomförd i en region 
eller mellan regioner som tillhör en 
medlemsstat.
3. För att ta hänsyn till ändrade villkor får 
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kommissionen, efter att ha tagit emot 
information från de berörda 
medlemsstaterna, justera kvantiteterna 
avseende stödberättigande fiskeriprodukter 
och även anpassa respektive 
kompensationsnivå mellan de olika 
medlemsstaterna.
Anpassningen skall göras inom ramen för 
det totala kompensationsbelopp per år som 
fastställts av budgetmyndigheten och utan 
att det påverkar respektive 
fördelningsfaktor i enlighet med de 
ekonomiska belopp som föreskrivs i 
artikel 5.4.
Dessutom bör anpassningen ta hänsyn till 
bland annat situationen för biologiskt 
känsliga bestånd, de extra kostnadernas 
nivå och kvalitativa och kvantitativa 
aspekter på produktion och saluföring.

Or. pt

Motivering

Medlemsstaterna ges ökad flexibilitet när det gäller att fastställa och anpassa 
förteckningarna över stödberättigande fiskeriprodukter och motsvarande kvantiteter, liksom 
nivån på kompensationsstödet, inom ramen för ett bestämt årligt belopp. Den ökade 
flexibiliteten kan bestå i att en justering kan göras inom en region eller mellan olika regioner 
som tillhör samma medlemsstat, så länge totalbeloppet och respektive fördelningsfaktor inte 
ändras. Detta bör även tillämpas på anpassningen mellan olika medlemsstater, för att den 
kompensation som ges genom denna förordning skall användas på bästa möjliga sätt.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 34
Artikel 7, punkt 1

1. Inom fyra månader från denna 
förordnings ikraftträdande skall de berörda 
medlemsstaterna meddela kommissionen 
den förteckning och de kvantiteter som avses 
i artikel 4.1 samt den kompensationsnivå 
som avses i artikel 5.1, (nedan gemensamt 
kallade kompensationsplanen).

1. Inom fyra månader från denna 
förordnings ikraftträdande skall de berörda 
medlemsstaterna meddela kommissionen 
den förteckning och de kvantiteter som avses 
i artikel 4.1, den kompensationsnivå som 
avses i artikel 5.1 samt en detaljerad 
förteckning över bestämmelser som skall 
tillämpas för att se till att föreskrifterna i 
artiklarna 4.2, 4.3 och 4.4. efterlevs, (nedan 
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gemensamt kallade kompensationsplanen).

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att endast lagligt fångad fisk skall kunna få kompensation enligt 
förordningen.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 35
Artikel 7, punkt 4

4. Om en medlemsstat gör ändringar i 
enlighet med artikel 6, skall den meddela 
kommissionen sin ändrade
kompensationsplan och de förfaranden som 
fastställs i punkterna 2 och 3 skall gälla i 
tillämpliga delar.

4. Om en medlemsstat gör ändringar i 
enlighet med artikel 6, skall den meddela 
kommissionen sin ändrade 
kompensationsplan och den ändrade planen 
skall anses godkänd om kommissionen inte 
opponerar sig inom fyra veckor från den 
dag då den mottogs.

Or. pt

Motivering

Ett snabbare förfarande bör föreskrivas för de fall då kompensationsplanerna behöver 
ändras.

Ändringsförslag från Margie Sudre

Ändringsförslag 36
Artikel 7, punkt 4

4. Om en medlemsstat gör ändringar i 
enlighet med artikel 6, skall den meddela 
kommissionen sin ändrade 
kompensationsplan och de förfaranden som 
fastställs i punkterna 2 och 3 skall gälla i 
tillämpliga delar.

4. Om en medlemsstat gör ändringar i 
enlighet med artikel 6, skall den meddela 
kommissionen sin ändrade 
kompensationsplan. Om kommissionen inte 
opponerar sig inom fyra veckor från den 
dag då den ändrade kompensationsplanen 
mottogs, skall planen anses godkänd.

Or. fr
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Motivering

Detta förenklade och förkortade förfarande bör göra det möjligt att lättare reagera när 
förutsättningarna ändras.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 37
Artikel 8, punkt 1

1. Varje berörd medlemsstat skall upprätta 
en årlig rapport om genomförandet av
kompensationen och meddela kommissionen 
denna senast den 30 april varje år.

1. Varje berörd medlemsstat skall upprätta 
en årlig rapport om genomförandet av 
kompensationen och meddela kommissionen 
denna senast den 30 juni varje år.

Or. pt

Motivering

Ändringen föreslås på grund av svårigheterna att få fram statistiska uppgifter före utgången 
av det första kvartalet.

Ändringsförslag från Margie Sudre

Ändringsförslag 38
Artikel 8, punkt 1

1. Varje berörd medlemsstat skall upprätta 
en årlig rapport om genomförandet av 
kompensationen och meddela kommissionen 
denna senast den 30 april varje år.

1. Varje berörd medlemsstat skall upprätta 
en årlig rapport om genomförandet av 
kompensationen och meddela kommissionen 
denna senast den 30 juni varje år.

Or. fr

Motivering

Vissa medlemsstater behöver mer tid för att utarbeta en rapport baserad på korrekta 
uppgifter.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 39
Artikel 8, punkt 2

2. Senast 31 december 2011 skall 
kommissionen lämna en på en oberoende 

2. Senast 31 december 2011, och därefter 
vart femte år, skall kommissionen lämna en 
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utvärdering baserad rapport till 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén om 
genomförandet av kompensationen, åtföljd 
av lagstiftningsförslag, om så är nödvändigt.

på en oberoende utvärdering baserad rapport 
till Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén om 
genomförandet av kompensationen, åtföljd 
av lagstiftningsförslag, om så är nödvändigt.

Or. pt

Motivering

Eftersom hänvisningarna till perioden 2007–2013 och sista giltighetsdatum har tagits bort 
bör det finnas en bestämmelse om översyn liknande den som finns för Posei-jordbruk.

Ändringsförslag från Margie Sudre

Ändringsförslag 40
Artikel 8, punkt 2

2. Senast 31 december 2011 skall 
kommissionen lämna en på en oberoende 
utvärdering baserad rapport till 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén om 
genomförandet av kompensationen, åtföljd 
av lagstiftningsförslag, om så är nödvändigt.

2. Senast 31 december 2011, och därefter 
vart femte år, skall kommissionen lämna en 
på en oberoende utvärdering baserad rapport 
till Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén om 
genomförandet av kompensationen, åtföljd 
av lagstiftningsförslag, om så är nödvändigt.

Or. fr

Motivering

Posei-fiske (särskilt program för vissa regioner beroende på dessa regioners avsides läge och 
ökaraktär) bör vara en ordning som inte är tidsbegränsad, i likhet med Posei-jordbruk, 
eftersom de geografiska och strukturella svårigheter som motiverar tillämpningen och som 
har samband med det ultraperifera läget inte kan ändras. Därför önskas en regelbunden 
rapport från kommissionen.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 41
Artikel 10

Medlemsstaterna skall anta lämpliga 
bestämmelser för att säkerställa 
förenligheten med de krav som fastställs i 
denna förordning och ett korrekt 
genomförande av åtgärderna.

Medlemsstaterna skall anta lämpliga 
bestämmelser för att säkerställa 
förenligheten med de krav som fastställs i 
denna förordning och ett korrekt 
genomförande av åtgärderna. Bestämmelser 
om fiskeriprodukternas spårbarhet skall 
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vara tillräckligt detaljerade så att produkter 
som inte är stödberättigande kan 
identifieras.

Or. en

Motivering

Mer detaljerade krav bör införas för att se till att endast lagliga fiskeriprodukter kan omfattas 
av kompensationssystemet.


