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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 30.11.2006
COM(2006) 740 τελικό

2006/0247 (CNS)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση από το 2007 έως το 2013 καθεστώτος αντιστάθμισης του επιπλέον κόστο
υς που συνεπάγεται για την εμπορία ορισμένων προϊόντων αλιείας ο εξόχως απόκεντρος
χαρακτήρας των Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων και των γαλλικών διαμε

ρισμάτων της Γουιάνας και της Ρεϋνιόν

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Πλαίσιο της πρότασης

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης•

Το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2328/2003 του Συμβουλίου της 22ας Δεκε
μβρίου 2003 για τη θέσπιση καθεστώτος αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους που σ
υνεπάγεται ο εξόχως απόκεντρος χαρακτήρας των Αζορών, της Μαδέρας, των Κανα
ρίων Νήσων και των γαλλικών διαμερισμάτων της Γουιάνας και της Ρεϋνιόν για τη
διάθεση ορισμένων αλιευτικών προϊόντων, προβλέπει ότι η Επιτροπή υποβάλλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοιν
ωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στ
ον εν λόγω κανονισμό, η οποία ενδεχομένως συνοδεύεται από προτάσεις για τις ανα
γκαίες προσαρμογές που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων οι οποίοι αναφέρ
ονται στον εν λόγω κανονισμό.

Γενικό πλαίσιο•

Από το 1992, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τους παραγωγούς αλιευτικών προϊόντω
ν στις εξόχως απόκεντρες περιοχές προκειμένου να αντισταθμιστεί το επιπλέον κόστ
ος της μεταφοράς προϊόντων αλιείας στις απομακρυσμένες αγορές της ηπειρωτικής
Ευρώπης και με τον τρόπο αυτό να ενσωματωθεί καλύτερα στην εσωτερική αγορά ο
τομέας της αλιείας των εν λόγω περιοχών. Το καθεστώς επεκτάθηκε σταδιακά από τ
ις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες Νήσους στα γαλλικά εδάφη της Γουιάνας (α
πό το 1994 και μετά) και της Ρεϋνιόν (από το 1998 και μετά).

Ισχύουσες διατάξεις στον τομέα που αφορά η πρόταση•

Η σημερινή βάση για την ενίσχυση, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, που προβλ
έπει συνολικό κονδύλιο 15 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου
2006.

Η έκθεση της Επιτροπής και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της
Επιτροπής περιέχουν αξιολόγηση της εφαρμογής του καθεστώτος αντιστάθμισης βά
σει των δεδομένων που διαθέτει η Επιτροπή καθώς και εξωτερικής μελέτης σχετικά
με τις «διαρθρωτικές πτυχές της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στις εξόχως απόκεντρ
ες περιοχές». Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να εξεταστεί η συνέχι
ση του καθεστώτος για την περίοδο 2007-2013 εν όψει της θετικής επίπτωσης του κ
αθεστώτος στον τομέα της αλιείας των εξόχως απόκεντρων περιοχών και τη συνεχιζ
όμενη ανάγκη για παροχή στήριξης.

Ωστόσο, βάσει της αξιολόγησης και των πορισμάτων της μελέτης, προτείνεται να βε
λτιωθεί η αποτελεσματικότητα του καθεστώτος αντιστάθμισης με την εισαγωγή των
ακόλουθων τροποποιήσεων στο υφιστάμενο καθεστώς:

Καθορισμός και προσαρμογές καταλόγων επιλέξιμων αλιευτικών προϊόντων κ–
αι των αντίστοιχων ποσοτήτων και των αντισταθμιστικών ποσών που χορηγού
ν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο σταθερού ετήσιου ποσού με βάση τις κατανομές
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του υφιστάμενου καθεστώτος, προκειμένου να αυξηθεί η συνάφεια και η ευελι
ξία του καθεστώτος.

Καθιέρωση διασφαλίσεων για να αποφευχθούν αδικαιολόγητα επίπεδα αντιστά–
θμισης, με εστίαση της αντιστάθμισης στο κόστος μεταφοράς, με περιορισμό τ
ης αντιστάθμισης σε προκαθορισμένο ποσοστό του κόστους μεταφοράς και άλ
λων συναφών δαπανών και με τον συνυπολογισμό για τον προσδιορισμό της α
ντιστάθμισης άλλων τύπων δημόσιας παρέμβασης.

Ορισμός σαφέστερων όρων επιλεξιμότητας για τους δικαιούχους και τα προϊό–
ντα, προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη επίτευξη των στόχων του καθεστ
ώτος και συμμόρφωση των ενισχυόμενων προϊόντων με την Κοινή Αλιευτική
Πολιτική.

Εισαγωγή υποχρέωσης για ετήσια υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη και τ–
ης απαίτησης να εξασφαλιστεί η συγκρότηση συστήματος υλοποίησης που θα
διασφαλίζει την κανονικότητα των πράξεων.

Αλλαγή του συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης από την επιμερισμένη δι–
αχείριση στο πλαίσιο του τμήματος εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Τ
αμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων σε άμεση κεντρική διαχείριση στο π
λαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρ
ο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμ
βουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής
πολιτικής.

Πρέπει να σημειωθεί στο πλαίσιο αυτό ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για την εξέτα
ση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
(2004/C229/03, ΕΕ C 229 της 14.9.2004, σ.5) επιτρέπουν την αξιολόγηση της ενίσχ
υσης για την κάλυψη των αναγκών των εξόχως απόκεντρων περιοχών ανάλογα με τ
ην περίπτωση και βάσει των ιδιαίτερων μειονεκτημάτων που αναγνωρίζονται στο άρ
θρο 299 παράγραφος 2 της συνθήκης. 

Συνέπεια με τις λοιπές πολιτικές και τους λοιπούς στόχους της Ένωσης•

Η συνέχιση του καθεστώτος αντιστάθμισης συνάδει με το άρθρο 299 παράγραφος 2 
της συνθήκης που προβλέπει ειδικά μέτρα για την ενίσχυση των εξόχως απόκεντρων
περιοχών. Ευθυγραμμίζεται επίσης με τη δέσμευση της Επιτροπής που αναλήφθηκε
με την ανακοίνωση της 26ης Μαΐου 2004 σχετικά με μία ενισχυμένη εταιρική σχέση
για τις άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες (COM(2004) 343 τελικό), στην οποία εν
τοπίζεται η μείωση του επιπλέον κόστους των εξόχως απόκεντρων περιοχών λόγω τ
ων διαπιστωμένων μειονεκτημάτων τους ως μια από τις κύριες προτεραιότητες των
δραστηριοτήτων της Ένωσης προκειμένου να βοηθηθούν οι εν λόγω περιοχές να ξε
περάσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από τον απομεμακρυσμένο τους χαρακτ
ήρα.

2. Διαβούλευση με τα ενδιαφερομενα μερη και αξιολογηση των επιπτώσεων

Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη•
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Πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους παράγοντες του αλιευτι
κού κλάδου στις εξόχως απόκεντρες περιοχές καθώς και με αντιπροσώπους περιφερ
ειακών και εθνικών διοικήσεων στο πλαίσιο διερευνητικών αποστολών για την εξωτ
ερική μελέτη σχετικά με τις «διαρθρωτικές πτυχές της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές». Επιπλέον, η Επιτροπή διοργάνωσε δύο σεμινάρι
α για να τους πληροφορήσει και να ζητήσει τις απόψεις τους για την εν λόγω μελέτ
η. Το ένα πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2005 στη γαλλική Ρεϋνιόν, με θέμα
«εξόχως απόκεντρες περιοχές και αλιεία – προοπτικές και ιδιαίτερα ζητήματα» προκ
ειμένου να αναλυθούν οι στόχοι και η μεθοδολογία της μελέτης, και το άλλο στις Β
ρυξέλλες, τον Ιανουάριο του 2000, προκειμένου να παρουσιαστεί και να συζητηθεί τ
ο αντικειμενικό τμήμα της μελέτης.

Οι απαντήσεις από συνεντεύξεις και οι συζητήσεις στο πλαίσιο του σεμιναρίου ελήφ
θησαν υπόψη σε μεγάλο βαθμό στη μελέτη που πραγματοποίησαν οι εξωτερικοί εμπ
ειρογνώμονες.

Συγκέντρωση και αξιοποίηση εμπειρογνωμοσύνης•

Βλέπε παραπάνω.

Αξιολόγηση επιπτώσεων•

Δεν εξετάσθηκε το ενδεχόμενο πραγματοποίησης αξιολόγησης των επιπτώσεων δεδ
ομένου ότι η πρόταση δεν αποτελεί μείζονα πολιτική πρωτοβουλία αλλά απλή παρά
ταση υφιστάμενου καθεστώτος στήριξης. Δεν φάνηκε επίσης να απαιτείται λόγω της
εξωτερικής μελέτης, σκοπός της οποίας ήταν να διατυπώσει προτάσεις εκτός των άλ
λων και για το μέλλον του καθεστώτος αντιστάθμισης.

3. Νομικά στοιχεια της προτασης

Σύνοψη της προτεινόμενης δράσης•

Προτείνεται να συνεχιστεί η κοινοτική αντιστάθμιση για το επιπλέον κόστος που συ
νεπάγεται η εμπορία αλιευτικών προϊόντων σε ορισμένες εξόχως απόκεντρες περιοχ
ές κατά την περίοδο 2007-2013, προκειμένου να αντισταθμιστεί το επιπλέον κόστος
μεταφοράς των εν λόγω προϊόντων στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Νομική βάση•

Άρθρα 37 και 299 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ

Αρχή της επικουρικότητας•

Το άρθρο 299 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ απαιτεί από το Συμβούλιο να θεσπίσ
ει ειδικά μέτρα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές βάσει πρότασης της Επιτροπής. 

Αρχή αναλογικότητας•

Η πρόταση είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας για τον (τους) ακόλουθ
ο (-ους) λόγο (-ους).
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Με την πρόταση για τη συνέχιση του καθεστώτος αντιστάθμισης εισάγεται υψηλότε
ρος βαθμός αναλογικότητας καθώς ο καθορισμός των επιλέξιμων προϊόντων, των π
οσοτήτων και των αντισταθμιστικών ποσών επαφίεται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο
καθορισμένης κατανομής ανά κράτος μέλος.

Η διοικητική επιβάρυνση τόσο για τις εθνικές και περιφερειακές αρχές των κρατών
μελών όσο και για την Επιτροπή διατηρείται σε ελάχιστα επίπεδα με την πρόβλεψη
απλών διαδικασιών υποβολής και έγκρισης.

Επιλογή των μέσων•

Προτεινόμενα μέσα: Κανονισμός.

Άλλα μέσα δεν θα ήταν κατάλληλα για τον(τους) ακόλουθο(ους) λόγο(ους).

Βάση για κοινοτικές δράσεις τέτοιου τύπου αποτελεί το άρθρο 299 παράγραφος 2 τη
ς συνθήκης.

4. Δημοσιονομικές επιπτώσεις

Προβλέπεται για την περίοδο 2007-2013 ετήσιος προϋπολογισμός περίπου 15 εκατο
μμυρίων ευρώ. Θα καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και θ
α υλοποιηθεί με άμεση κεντρική διαχείριση.

5. Πρόσθετες πληροφορίες

Απλοποίηση•

Η πρόταση προβλέπει την απλούστευση της νομοθεσίας καθώς και την απλούστευσ
η των διοικητικών διαδικασιών για τις δημόσιες αρχές (της ΕΕ ή τις εθνικές).

Τα επιλέξιμα αλιευτικά προϊόντα, οι ποσότητες και τα αντισταθμιστικά ποσά δεν κα
θορίζονται πλέον στο επίπεδο του Συμβουλίου αλλά θα ορίζονται από τις εθνικές / π
εριφερειακές αρχές στο πλαίσιο των γενικών κανόνων επιλεξιμότητας που θεσπίζοντ
αι με τον κανονισμό του Συμβουλίου.

Οι εθνικές αρχές οφείλουν να υποβάλουν τις πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμ
ό και την προσαρμογή των επιλέξιμων προϊόντων, των ποσοτήτων και των αντισταθ
μιστικών ποσών στην Επιτροπή, πληροφορίες που θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτ
ές εφόσον η Επιτροπή δεν αντιδράσει εντός 2 μηνών από την υποβολή τους.

Η πρόταση περιλαμβάνεται στο κυλιόμενο πρόγραμμα της Επιτροπής για την επικαι
ροποίηση και την απλούστευση του κοινοτικού κεκτημένου. Ρήτρα επανεξέτασης /
αναθεώρησης / λήξης ισχύος

Η πρόταση περιλαμβάνει ρήτρα επανεξέτασης.•

Η πρόταση περιλαμβάνει ρήτρα λήξης της ισχύος.
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(Επικυρωμένη αιτιολογική έκθεση – Πρωτότυπο:



EL 8 EL

1 Γνώμη της … (ΕΕ…ή δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην ΕΕ)
2 Γνώμη της …. (ΕΕ…ή δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην ΕΕ)
3 ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 34.

2006/0247 (CNS)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση από το 2007 έως το 2013 καθεστώτος αντιστάθμισης του επιπλέον κόστο
υς που συνεπάγεται για την εμπορία ορισμένων προϊόντων αλιείας ο εξόχως απόκεντρος
χαρακτήρας των Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων και των γαλλικών διαμε

ρισμάτων της Γουιάνας και της Ρεϋνιόν

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37 και το άρθρο
299 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Ο τομέας της αλιείας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας αντιμετωπίζει
δυσκολίες, ιδίως το επιπλέον κόστος που συνεπάγονται για την εμπορία ορισμένων α
λιευτικών προϊόντων τα ιδιαίτερα μειονεκτήματα που αναγνωρίζονται στο άρθρο 299 
παράγραφος 2 της συνθήκης και που οφείλονται κυρίως στο κόστος μεταφοράς προς
την ηπειρωτική Ευρώπη. 

(2) Προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα ορισμένων αλιευτικών προϊόντων σ
ε σχέση με παρόμοια προϊόντα από άλλες περιοχές της Κοινότητας, η Κοινότητα θέσπ
ισε από το 1992 μέτρα για να αντισταθμίσει το επιπλέον αυτό κόστος στον τομέα της
αλιείας. Τα μέτρα που ισχύουν για την περίοδο 2003-2006 καθορίζονται στον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 2328/20033. Απαιτείται από το 2007 και μετά να συνεχιστεί η εφαρμο
γή μέτρων για να αντισταθμιστεί το επιπλέον κόστος εμπορίας ορισμένων αλιευτικών
προϊόντων βάσει έκθεσης της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλι
ο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

(3) Λόγω των διαφορετικών συνθηκών εμπορίας στις εν λόγω εξόχως απόκεντρες περιοχ
ές, των διακυμάνσεων στα αλιεύματα και τα αποθέματα καθώς και στη ζήτηση της αγ
οράς, πρέπει να αφεθεί στα εμπλεκόμενα κράτη μέλη ο καθορισμός των αλιευτικών π
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4 ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1.
5 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία φορά με την απόφαση

ροϊόντων που είναι επιλέξιμα για αντιστάθμιση, των συναφών μέγιστων ποσοτήτων κ
αι των αντισταθμιστικών ποσών στο πλαίσιο της συνολικής κατανομής ανά κράτος μέ
λος.

(4) Πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να διαφοροποιήσουν τον κατάλογο και τις ποσότ
ητες των εν λόγω αλιευτικών προϊόντων και το ύψος της αντιστάθμισης στο πλαίσιο τ
ης συνολικής κατανομής ανά κράτος μέλος. Πρέπει επίσης να τους επιτραπεί να προσ
αρμόσουν τα σχετικά προγράμματα αντιστάθμισης εφόσον αυτό δικαιολογείται από τ
ην αλλαγή των συνθηκών.

(5) Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν το αντισταθμιστικό ποσό σε επίπεδο που να επι
τρέπει την ορθή αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους το οποίο προκύπτει από τα ιδιαίτ
ερα μειονεκτήματα των εξόχως απόκεντρων περιοχών και ιδίως από τις δαπάνες μετα
φοράς των προϊόντων στην ηπειρωτική Ευρώπη. Προς αποφυγή υπερβολικής αντιστά
θμισης, το ποσό πρέπει να είναι ανάλογο προς το επιπλέον κόστος που καλύπτει η ενί
σχυση και να μην υπερβαίνει σε καμία περίπτωση προκαθορισμένο ποσοστό του κόστ
ους μεταφοράς στην ηπειρωτική Ευρώπη και των συναφών δαπανών. Προς το σκοπό
αυτό, πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη άλλοι τύποι δημόσιας παρέμβασης που επ
ιδρούν στο επίπεδο του επιπλέον κόστους.

(6) Για να επιτευχθούν με σωστό τρόπο οι στόχοι του παρόντος κανονισμού και να εξασ
φαλιστεί η συμμόρφωση με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, η στήριξη πρέπει να περιο
ρίζεται σε αλιευτικά προϊόντα που αλιεύονται και μεταποιούνται σύμφωνα με τους κα
νόνες της εν λόγω πολιτικής.

(7) Προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά και ορθά το καθεστώς αντιστάθμισης, 
τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν ότι οι λαμβάνοντες την ενίσχυση είναι
οικονομικά βιώσιμοι και ότι το σύστημα υλοποίησης επιτρέπει την τακτική εφαρμογή
του καθεστώτος.

(8) Για να γίνει δυνατή η ορθή παρακολούθηση του καθεστώτος αντιστάθμισης, τα εμπλε
κόμενα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλουν ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την υλοποίησή
του.

(9) Για να διευκολυνθεί η λήψη απόφασης σχετικά με το κατά πόσον πρέπει να συνεχιστε
ί ή όχι το καθεστώς αντιστάθμισης μετά το 2013, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει εγκ
αίρως πριν από τη λήξη του καθεστώτος έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συ
μβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

(10) Η κοινοτική δαπάνη που προβλέπεται για το καθεστώς αντιστάθμισης πρέπει να υλοπ
οιηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων με άμεση κεντρι
κή διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (Ε
Κ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου4.

(11) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να θ
εσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου
1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανα
τίθενται στην Επιτροπή5.
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2006/512/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).
6 ΕΕ L ……..
7 ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22

(12) Για την εφαρμογή της άμεσης κεντρικής οικονομικής διαχείρισης πρέπει να ισχύει ο κ
ανονισμός (ΕΚ) αριθ. xxx/2006 της Επιτροπής6 περί καθορισμού λεπτομερών κανόνω
ν για την εφαρμογή της κοινής οργάνωσης των αγορών για προϊόντα αλιείας και υδατ
οκαλλιέργειας.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει για την περίοδο 2007 έως 2013 καθεστώς παροχής αντιστάθμι
σης του επιπλέον κόστους που συνεπάγεται, για τους επιχειρηματίες, οι οποίοι ορίζονται στο
άρθρο 3, η εμπορία ορισμένων αλιευτικών προϊόντων από τις εξής περιφέρειες, ως αποτέλεσ
μα των ιδιαίτερων μειονεκτημάτων τους (το οποίο στο εξής αναφέρεται ως «αντιστάθμιση»):

Αζόρες,–

Μαδέρα,–

Κανάριοι Νήσοι,–

Γαλλική Γουιάνα,–

Ρεϋνιόν–

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται ο ορισμός για τα «αλιευτικά προϊό
ντα» που αναφέρεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου7. 

Άρθρο 3
Επιχειρηματίες

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

(α) παραγωγοί,

(β) πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές σκαφών νηολογημένων σε λιμένες των περιφερειών
που αναφέρονται στο άρθρο 1, οι οποίοι ασκούν τις δραστηριότητές τους στις
περιφέρειες αυτές, ή οι ενώσεις τους, και

(γ) επιχειρήσεις του κλάδου μεταποίησης και εμπορίας, ή οι ενώσεις τους, που επι
βαρύνονται με επιπλέον κόστος κατά την εμπορία των σχετικών προϊόντων.
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2. Τα οικεία κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν την οικονομική βιωσι
μότητα των επιχειρηματιών που λαμβάνουν την αντιστάθμιση. 

Άρθρο 4
Επιλέξιμα αλιευτικά προϊόντα

1. Κάθε εμπλεκόμενο κράτος μέλος καθορίζει για τις δικές του περιφέρειες που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 τον κατάλογο των αλιευτικών προϊόντων και τις ποσότητες των
εν λόγω προϊόντων που είναι επιλέξιμες για την αντιστάθμιση. Ο κατάλογος των αλι
ευτικών προϊόντων και οι ποσότητες μπορούν να διαφοροποιηθούν για κάθε μια από
τις περιφέρειες που ανήκουν στο ίδιο κράτος μέλος. 

2. Κατά την κατάρτιση του καταλόγου και τον προσδιορισμό των ποσοτήτων που ανα
φέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη όλους τους σχετικού
ς παράγοντες, ιδίως την ανάγκη εξασφάλισης ότι η αντιστάθμιση δεν έχει ως αποτέλ
εσμα αυξημένη πίεση σε βιολογικώς ευαίσθητα αποθέματα, το ύψος του επιπλέον κ
όστους καθώς και ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές της παραγωγής και της εμπορίας.

3. Τα αλιευτικά προϊόντα για τα οποία χορηγείται αντιστάθμιση πρέπει να έχουν αλιευ
θεί και μεταποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής σχε
τικά με:

(α) τη διατήρηση και τη διαχείριση,

(β) την ιχνηλασιμοτητα,

(γ) τα πρότυπα ταξινόμησης. 

4. Δεν χορηγείται αντιστάθμιση για προϊόντα τα οποία:

(α) έχουν αλιευθεί από σκάφη τρίτων χωρών, εξαιρουμένων των σκαφών που φέρ
ουν σημαία Βενεζουέλας και αναπτύσσουν δραστηριότητα σε κοινοτικά ύδατ
α,

(β) έχουν αλιευθεί από κοινοτικά σκάφη που δεν είναι νηολογημένα σε λιμένα μια
ς από τις περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 1,

(γ) έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες,

(δ) προέρχονται από παράνομη, λαθραία ή άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία.

Άρθρο 5
Αντιστάθμιση

1. Κάθε εμπλεκόμενο κράτος μέλος ορίζει για τις οικείες περιφέρειες που αναφέρονται
στο άρθρο 1 το ύψος της αντιστάθμισης για κάθε αλιευτικό προϊόν του καταλόγου π
ου αναφέρεται στο άρθρο 4. Το ποσό αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί για μεμονωμέ
νες περιφέρειες ή μεταξύ περιφερειών που ανήκουν το ίδιο κράτος μέλος. 
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2. Η αντιστάθμιση λαμβάνει υπόψη:

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

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

3. The compensation to the additional costs shall be proportional to the additional costs 
it intends to off-set and shall not exceed 75 % of the transport and other related costs 
to the European continent.

4. Το συνολικό ετήσιο ποσό της αντιστάθμισης δεν υπερβαίνει:

(α) για τις Αζόρες και τη Μαδέρα : τα 4.283.992 ευρώ.

(β) για τις Κανάριες Νήσους : τα 5.844.076 ευρώ.

(γ) για τη Γαλλικά Γουιάνα και τη Ρεϋνιόν: τα 4.868.700 ευρώ.

Άρθρο 6
Προσαρμογές

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

Άρθρο 7
Υποβολή προγραμμάτων αντιστάθμισης

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

2. Εντός δύο μηνών, σε περίπτωση που το πρόγραμμα αντιστάθμισης δεν ικανοποιεί τι
ς απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή ζητά από το κ
ράτος μέλος να προσαρμόσει αναλόγως το πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση, το κ
ράτος μέλος υποβάλλει το προσαρμοσμένο πρόγραμμα αντιστάθμισης στην Επιτροπ
ή. 

3. Εάν η Επιτροπή δεν αντιδράσει εντός της περιόδου των δύο μηνών μετά την παραλα
βή του προγράμματος αντιστάθμισης που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, το
πρόγραμμα αντιστάθμισης θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.
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4. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εισάγει τροποποιήσεις βάσει του άρθρου 6, υποβ
άλλει το τροποποιημένο πρόγραμμα αντιστάθμισης στην Επιτροπή και ισχύει κατ’ α
ναλογία η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3.

Άρθρο 8
Έκθεση

1. Κάθε εμπλεκόμενο κράτος μέλος καταρτίζει ετήσια έκθεση σχετικά με την υλοποίησ
η της αντιστάθμισης και την υποβάλλει στην Επιτροπή μέχρι τις 30 Απριλίου εκάστο
υ έτους.

2. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, η Επιτροπή, βάσει ανεξάρτητης αξιολ
όγησης, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ε
υρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με την υλοποίηση της αντισ
τάθμισης, η οποία συνοδεύεται εάν απαιτείται από νομοθετικές προτάσεις.

Άρθρο 9
Δημοσιονομικές διατάξεις

1. Οι δαπάνες που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμ
ό εντάσσονται στις δαπάνες του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμ
ού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ισχύει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/2006 της Ε
πιτροπής [περί καθορισμού λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 104/2000 όσον αφορά τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τ
αμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) των δαπανών που σχετίζονται με την κοινή οργάνωση τω
ν αγορών για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας].

Άρθρο 10
Έλεγχος

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλες διατάξεις για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και την κανονικότητα των πράξεων.

Άρθρο 11
Λεπτομέρειες εφαρμογής

Λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού μπορούν να θεσπιστούν σύμφωνα με τη
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.

Άρθρο 12
Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχείρισης αλιευτικών προϊόντων (που
στο εξής καλείται «επιτροπή»). 
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2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 τη
ς απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης
1999/468/ΕΚ ανέρχεται σε ένα μήνα. 

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 13
Μεταβατικές ρυθμίσεις

1. Εάν τα κράτη μέλη έχουν υποβάλλει στην Επιτροπή αιτήματα προσαρμογής βάσει τ
ου άρθρου 8 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, επί των οπ
οίων δεν έχει ληφθεί απόφαση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006, το άρθρο 8 του εν λόγ
ω κανονισμού συνεχίζει να ισχύει για τις αιτήσεις αυτές.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 9 εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούν τα κράτη
μέλη βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2328/2003 και οι οποίες δηλώνονται στην Ε
πιτροπή μετά τις 15 Οκτωβρίου 2006.

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημε
ρίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Βρυξέλλες, 

Για το Συμβούλιο
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ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
1. ΚΟΝΔΥΛΙ:

11 02 03
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:
15 εκατομμύρια ευρώ

2. ΤΙΤΛΟΣ:
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση από το 2007 έως το 2013 καθεστώτος αντιστάθμι
σης του επιπλέον κόστους εμπορίας ορισμένων αλιευτικών προϊόντων αλιείας από τις Αζόρες, τη Μαδέ
ρα, τις Κανάριες Νήσους και τα γαλλικά διαμερίσματα της Γουιάνας και της Ρεϋνιόν

3. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ:
Άρθρα 37 και 299 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ

4. ΣΤΟΧΟΙ:
Η εξασφάλιση επί επταετία (2007-2013), με αυξημένη αποτελεσματικότητα, της συνέχισης του καθεστ
ώτος αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους που συνεπάγεται η εμπορία ορισμένων προϊόντων αλιείας απ
ό τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Ο κανονισμός που ισχύει σήμερα (βλέπε παρατήρηση 1) λήγει στο τ
έλος του 2006. 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 12 
MΗΝΩΝ

(σε εκατομμ. 
EUR)

ΤΡΕΧΟΝ ΟΙΚΟ
ΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

2006
(σε εκατομμ. 
EUR)

ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚ
ΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟ
Σ 2007
(σε εκατομμ. 
EUR)

5.0 ΔΑΠΑΝΕΣ
– ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚ
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ)
– ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
– ΛΟΙΠΑ

15 – 15

5.1 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
– ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΚ
(ΕΙΣΦΟΡΕΣ / ΔΑΣΜΟΙ)
– ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

– – –

2008 2009 2010 2011
5.0.1 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 15 15 15 15
5.1.1 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ – – – –
5.2 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

Διατηρούνται τα ετήσια δημοσιονομικά ανώτατα όρια που προβλέπονται στο παρόν καθεστώς. Αναφέρ
ονται αναλυτικά στο άρθρο 5 παράγραφος 4 της πρότασης. 

6.0 ΔΥΝΑΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚ
Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ

6.1 ΔΥΝΑΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ
Ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ

6.2 ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ
6.3 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛ

ΟΓΙΣΜΟΥΣ
ΝΑΙ/ ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
(1) Η νομική βάση του παρόντος καθεστώτος (2003-2006) είναι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2328/2003 του
Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2003 για τη θέσπιση καθεστώτος αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους που
συνεπάγεται ο εξόχως απόκεντρος χαρακτήρας των Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων και των γαλ
λικών διαμερισμάτων της Γουιάνας και της Ρεϋνιόν για τη διάθεση ορισμένων αλιευτικών προϊόντων (ΕΕ
L345 της 31.12.2003, σ. 34).
(2) Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον τρέχοντα προϋπολογισμό, δηλαδή στον προϋπολογισμό του
2006, αλλά μόνο στον προϋπολογισμό του 2007 και τους μεταγενέστερους. Έχει ζητηθεί η εγγραφή ποσού 15 
εκατομμυρίων EUR στη γραμμή του αποθεματικού για τον ΠΣΠ 2007 εν αναμονή της έγκρισης του προτεινόμ
ενου κανονισμού. Τα μέτρα χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), με κ
εντρική άμεση διαχείριση από την Επιτροπή.


