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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Contexto da proposta

Justificação e objectivos da proposta•

O artigo 12.º do Regulamento (CE) n.º 2328/2003 do Conselho, que institui um 
regime de compensação dos custos suplementares gerados pela ultraperifericidade em 
relação ao escoamento de determinados produtos da pesca dos Açores, da Madeira,
das ilhas Canárias e dos departamentos franceses da Guiana e da Reunião, prevê que a 
Comissão apresente ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité Económico e 
Social Europeu um relatório sobre a aplicação das medidas previstas nesse 
regulamento, acompanhado, se for caso disso, de propostas de medidas necessárias 
para a consecução dos objectivos enunciados no mesmo regulamento.

Contexto geral•

A União Europeia concede, desde 1992, um apoio aos produtores de produtos da 
pesca das regiões ultraperiféricas, a fim de compensar os sobrecustos ligados ao 
transporte desses produtos para os distantes mercados do continente europeu e, 
assim, integrar melhor o sector das pescas dessas regiões no mercado interno. Depois 
dos Açores, Madeira e ilhas Canárias, esse apoio foi progressivamente alargado aos 
territórios franceses da Guiana (a partir de 1994) e da Reunião (a partir de 1998).

Disposições em vigor no domínio da proposta•

A actual base do apoio - Regulamento (CE) n.º 2328/2003, que prevê um montante 
global de 15 milhões de euros/ano - expira em 31 de Dezembro de 2006.

O relatório da Comissão, bem como o documento de trabalho dos seus serviços que o 
acompanha, prevê uma avaliação da aplicação do regime de compensação, com base 
nos dados na posse da Comissão e num estudo externo sobre os aspectos estruturais 
da política comum das pescas nas regiões ultraperiféricas. O relatório conclui que, 
dado o impacto positivo do regime no sector das pescas das regiões ultraperiféricas e 
a persistente necessidade de apoio, a recondução do regime para o período de 2007 a 
2013 deve ser encarada.

Contudo, tendo em conta a avaliação e as conclusões do estudo, é sugerido que a 
eficácia do regime de compensação seja melhorada através da introdução das 
seguintes alterações:

Definição e adaptação das listas de produtos da pesca elegíveis e respectivas –
quantidades e dos montantes das compensações por Estado-Membro, no limite 
de um montante anual fixo baseado nos montantes do regime actual, a fim de 
reforçar a pertinência e a flexibilidade do mesmo,

Introdução de salvaguardas para evitar níveis injustificados de compensação, –
tendo especialmente em conta a compensação das despesas de transporte, 
limitando a compensação a uma determinada percentagem das despesas de 
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transporte e outras despesas conexas e tomando em consideração, na 
determinação da compensação, outros tipos de intervenção pública,

Definição de condições de elegibilidade mais claras no que respeita aos –
beneficiários e aos produtos, a fim de garantir a melhor consecução dos 
objectivos do regime e a conformidade dos produtos objecto do apoio com a 
política comum das pescas,

Introdução de um relatório anual a elaborar pelos Estados-Membros e da –
exigência de garantir a criação de um sistema de execução que assegure a 
regularidade das operações,

Passagem do sistema de gestão financeira partilhada no quadro da secção –
Garantia do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola para um 
sistema de gestão centralizada directa a título do Fundo Europeu Agrícola de 
Garantia, em conformidade com o n.º 2, alínea f), do artigo 3.º do Regulamento 
(CE) n.º 1290/2005 relativo ao financiamento da política agrícola comum.

Há a notar que, neste contexto, as Directrizes para o exame dos auxílios estatais no 
sector das pescas e da aquicultura (2004/C229/03, JO C 229 de 14.9.2004, p. 5) 
permitem que os auxílios destinados a atender às necessidades das regiões 
ultraperiféricas sejam avaliados caso a caso e tendo em conta as desvantagens 
específicas reconhecidas no n.º 2 do artigo 299.º do Tratado. 

Coerência com outras políticas e objectivos da União•

A recondução do regime de compensação respeita o disposto no n.º 2 do artigo 299.º
do Tratado CE, que prevê medidas específicas para apoiar as regiões ultraperiféricas. 
Além disso, corresponde ao compromisso assumido pela Comissão na sua 
comunicação "Uma parceria reforçada para as regiões ultraperiféricas" de 26 de Maio 
de 2004 [COM (2004) 343 final], que identifica a redução dos sobrecustos nas 
regiões ultraperiféricas resultantes das suas desvantagens reconhecidas como uma das 
principais prioridades das acções da União para ajudar essas regiões a superar os 
problemas resultantes do seu afastamento.

2. Consulta das partes interessadas e avaliação do impacto

Consulta das partes interessadas•

A consulta dos agentes interessados do sector das pescas das regiões ultraperiféricas e 
dos representantes das administrações regionais e nacionais foi efectuada através das 
missões de informação realizadas para a elaboração do estudo sobre os aspectos 
estruturais da política comum das pescas nas regiões ultraperiféricas. Além disso, a 
Comissão organizou dois seminários a fim de informar e consultar essas entidades 
sobre o estudo. Um desses seminários, com o tema "As regiões ultraperiféricas e a 
pesca – perspectivas e especificidades", realizado em Novembro de 2005 na Reunião, 
França, teve por finalidade explicar os objectivos e a metodologia do estudo; o 
segundo seminário, realizado em Bruxelas em Janeiro de 2006, destinou-se a 
apresentar e discutir a parte factual do estudo.
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As respostas obtidas nas entrevistas e as discussões havidas nos seminários foram, em 
larga medida, tidas em conta no estudo elaborado pelos peritos externos.

Obtenção e utilização de competências especializadas•

Cf. supra.

Avaliação do impacto•

Dado que a proposta não representa uma iniciativa política importante mas apenas a 
recondução de um regime de apoio já existente, não foi considerado necessário 
realizar uma análise de impacto. Tal posição foi reforçada pela existência do estudo 
externo, cujo objectivo consistia em formular recomendações relativas, 
nomeadamente, ao futuro do regime de compensação.

3. elementos jurídicos da proposta

Síntese da acção proposta•

Propõe-se a recondução, para o período de 2007 a 2013, do regime comunitário de 
compensação dos custos suplementares ligados ao escoamento dos produtos da pesca 
de certas regiões ultraperiféricas, a fim de compensar os sobrecustos do seu 
transporte para o continente europeu.

Base jurídica•

Artigo 37.º e n.º 2 do artigo 299.º do Tratado CE.

Princípio da subsidiariedade•

O n.º 2 do artigo 299.º do Tratado CE exige que o Conselho adopte medidas 
específicas destinadas às regiões ultraperiféricas sob proposta da Comissão. 

Princípio da proporcionalidade•

A proposta respeita o princípio da proporcionalidade pelos motivos que seguidamente 
se indicam.

A proposta de recondução do regime de compensação introduz um grau mais elevado 
de proporcionalidade, uma vez que incumbe os Estados-Membros de determinar os 
produtos elegíveis, as quantidades e os montantes da compensação, no limite de um 
montante global fixo atribuído a cada Estado-Membro.

Graças a procedimentos simples de apresentação e aprovação, o encargo 
administrativo, quer para as autoridades nacionais e regionais dos Estados-Membros, 
quer para os serviços da Comissão, é mantido a um nível mínimo.

Escolha dos instrumentos•

Instrumentos propostos: regulamento.
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O recurso a outros meios não seria adequado pelo motivo que seguidamente se indica.

O n.º 2 do artigo 229.º do Tratado CE constituiu a base jurídica para este tipo de 
acção comunitária.

4. Incidência orçamental

Para o período de 2007 a 2013, está previsto um orçamento anual de cerca de 15 
milhões de euros, que será coberto pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia e 
aplicado mediante uma gestão centralizada directa.

5. Informações adicionais

Simplificação•

A proposta prevê a simplificação da legislação e dos procedimentos administrativos 
das autoridades públicas (nacionais ou da UE).

Os produtos da pesca elegíveis, as quantidades correspondentes e os montantes das 
compensações deixam de ser determinados ao nível do Conselho, passando a ser 
estabelecidos pelas autoridades nacionais/regionais no quadro de regras de 
elegibilidade gerais definidas no regulamento do Conselho.

As autoridades nacionais têm de enviar à Comissão as informações relativas à
determinação e à adaptação das listas de produtos elegíveis, das quantidades 
correspondentes e dos montantes das compensações. Se, nos dois meses seguintes a 
esse envio, a Comissão não reagir, tais elementos são considerados aceites.

A proposta insere-se no programa permanente da Comissão de actualização e 
simplificação do acervo comunitário.

Cláusula de reexame/revisão/caducidade•

A proposta inclui uma cláusula de reexame.

A proposta inclui uma cláusula de caducidade.
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1 Parecer de …….(JO…ou ainda não publicado no JO).
2 Parecer de …….(JO…ou ainda não publicado no JO).
3 JO L 345 de 31.12.2003, p. 34.

2006/0247 (CNS)

Proposta de

REGULAMENTO DO CONSELHO

que institui, para o período de 2007 a 2009, um regime de compensação dos custos 
suplementares ligados ao escoamento de determinados produtos da pesca dos Açores, da

Madeira, das ilhas Canárias e dos departamentos franceses da Guiana e da Reunião

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o artigo 37.º e 
o n.º 2 do artigo 299.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu1,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu2,

Considerando o seguinte:

(1) O sector das pescas nas regiões ultraperiféricas da Comunidade enfrenta dificuldades, 
designadamente custos suplementares ligados ao escoamento de determinados produtos 
da pesca, resultantes das desvantagens específicas reconhecidas no n.º 2 do artigo 299.º
do Tratado e, principalmente, das despesas de transporte para o continente europeu. 

(2) Para manter a competitividade de determinados produtos da pesca em relação a 
produtos similares de outras regiões da Comunidade, esta introduziu, a partir de 1992, 
medidas destinadas a compensar os referidos custos suplementares no sector das 
pescas. As medidas a aplicar no período de 2003 a 2006 foram definidas no 
Regulamento (CE) n.º 2328/20033. É necessário que, a partir de 2007, continuem a ser 
aplicadas, com base no relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e 
ao Comité Económico e Social Europeu, medidas destinadas a compensar os custos 
suplementares ligados ao escoamento de determinados produtos da pesca.

(3) Dadas as diferentes condições de escoamento nas regiões ultraperiféricas em causa, 
assim como as flutuações das capturas, das unidades populacionais e da procura dos 
mercados, há que conferir aos Estados-Membros em questão a tarefa de determinar os 
produtos da pesca elegíveis para compensação, as respectivas quantidades máximas e 
os montantes da compensação, no limite do montante global atribuído a cada Estado-
Membro.
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4 JO L 209 de 11.8.2005, p. 1.
5 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23. Decisão com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão 

2006/512/CE do Conselho (JO L 200 de 22.7.2006, p. 11).
6 JO L ...

(4) Os Estados-Membros devem ser autorizados a diferenciar a lista e as quantidades de 
produtos da pesca em causa, assim como o montante da compensação, no limite do 
montante global por Estado-Membro. Devem igualmente ser autorizados a adaptar os 
seus planos de compensação, se tal for justificado pela evolução das circunstâncias.

(5) Os Estados-Membros devem fixar os montantes das compensações a um nível que 
possibilite a compensação adequada dos custos suplementares, resultantes das 
desvantagens específicas das regiões ultraperiféricas e, em especial, das despesas de 
transporte dos produtos para o continente europeu. Para evitar a sobrecompensação, 
esses montantes devem ser proporcionais aos custos suplementares que a ajuda se 
destina a compensar e não devem, em caso algum, exceder uma determinada 
percentagem das despesas de transporte para o continente europeu e outras despesas 
conexas. Para tal, devem também ser tidos em conta outros tipos de intervenção 
pública que afecte o nível dos custos suplementares.

(6) Para atingir, de forma adequada, os objectivos do presente regulamento e garantir o 
respeito da política comum das pescas, o apoio deve ser limitado aos produtos da pesca 
capturados e transformados em conformidade com as regras aplicáveis.

(7) A fim de que o regime de compensação funcione eficaz e correctamente, os Estados-
Membros devem também velar por que os beneficiários da ajuda sejam 
economicamente viáveis e o sistema de execução assegure uma aplicação regular do 
regime.

(8) Com vista a permitir o acompanhamento adequado do regime de compensação, os 
Estados-Membros em causa devem apresentar relatórios anuais sobre o seu 
funcionamento.

(9) Para possibilitar a adopção de uma decisão relativamente à recondução do regime de 
compensação para além de 2013, a Comissão deve, em devido tempo antes do termo 
do regime, apresentar um relatório, baseado numa avaliação independente, ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité Económico e Social Europeu.

(10) As despesas comunitárias previstas para o regime de compensação devem ser realizadas 
no quadro do Fundo Europeu Agrícola de Garantia mediante uma gestão centralizada 
directa, em conformidade com o n.º 2, alínea f), do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º
1290/20054.

(11) As medidas necessárias para execução do presente regulamento serão aprovadas nos 
termos da Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as 
regras de exercício das competências de execução atribuídas à Comissão5.

(12) Para execução da gestão financeira centralizada directa, é aplicável o Regulamento 
(CE) n.º xxx/2006 da Comissão que estabelece as regras de execução da organização 
comum de mercado no sector dos produtos da pesca e da aquicultura6,
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7 JO L 17 de 21.1.2000, p. 22.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º
Objecto

O presente regulamento institui, para o período de 2007 a 2013, um regime (a seguir 
designado por "compensação") destinado a compensar os custos suplementares suportados 
pelos operadores definidos no artigo 3.º em ligação com o escoamento de determinados 
produtos da pesca das seguintes regiões devido às desvantagens específicas das mesmas :

Açores,–

Madeira,–

ilhas Canárias,–

Guiana francesa,–

Reunião.–

Artigo 2.º
Definições

Para efeitos do presente regulamento, é aplicável a definição de "produtos da pesca" 
estabelecida no artigo 1.º do Regulamento (CE) n.º 104/2000 do Conselho7. 

Artigo 3.º
Operadores

1. A compensação será paga aos operadores a seguir indicados que suportem custos 
suplementares ligados aos escoamento de produtos da pesca: 

a) Produtores;

b) Proprietários ou armadores de navios registados nos portos das regiões 
referidas no artigo 1.º que exerçam as suas actividades nessas regiões, ou as 
respectivas associações;

c) Operadores do sector da transformação ou da comercialização, ou as 
respectivas associações, que suportem custos suplementares ligados ao 
escoamento dos produtos em causa.

2. Os Estados-Membros em causa tomarão as medidas necessárias para garantir a 
viabilidade económica dos operadores que recebam a compensação. 

Artigo 4.º
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Produtos da pesca elegíveis

1. Cada Estado-Membro em causa determinará para as suas regiões referidas no artigo 
1.º a lista dos produtos da pesca e as quantidades correspondentes que serão elegíveis 
para a compensação. A lista de produtos da pesca e as quantidades correspondentes 
podem ser diferentes para cada uma das regiões de um Estado-Membro. 

2. Aquando do estabelecimento da lista e das quantidades referidas no n.º 1, os Estados-
Membros terão em conta todos os factores pertinentes, nomeadamente a necessidade 
de garantir que a compensação não dê origem a um aumento da pressão sobre as 
unidades populacionais biologicamente sensíveis, o nível dos custos suplementares e 
os aspectos qualitativos e quantitativos da produção e da comercialização.

3. Os produtos da pesca para os quais a compensação é concedida devem ter sido 
capturados e transformados de acordo com as regras da política comum das pescas 
em matéria de:

a) Conservação e gestão;

b) Rastreabilidade;

c) Normas de classificação. 

4. A compensação não será concedida para produtos da pesca que:

a) Tenham sido capturados por navios de países terceiros, com excepção dos 
navios de pesca que arvorem pavilhão da Venezuela e operem nas águas 
comunitárias;

b) Tenham sido capturados por navios de pesca comunitários que não estejam 
registados num porto de uma das regiões referidas no artigo 1.º;

c) Tenham sido importados de países terceiros;

d) Resultem de pesca ilícita, não declarada ou não regulamentada.

Artigo 5.º
Compensação

1. Cada Estado-Membro em causa determinará, para as suas regiões indicadas no artigo 
1.º, o nível da compensação para cada produto da pesca constante da lista referida no 
artigo 4.º. Esse nível pode variar dentro de uma mesma região ou entre diferentes 
regiões de um Estado-Membro. 

2. A compensação terá em conta:

a) Para cada produto da pesca, os custos suplementares resultantes das 
desvantagens específicas das regiões em causa, em especial as despesas de 
transporte para o continente europeu;

b) Qualquer outro tipo de intervenção pública que afecte o nível dos custos 
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suplementares.

3. A compensação dos custos suplementares será proporcional aos custos suplementares 
que se destina a compensar e não excederá 75% das despesas de transporte para o 
continente europeu e outras despesas conexas. 

4. O montante total da compensação por ano não excederá:

a) Açores e Madeira: 4 283 992 euros;

b) Ilhas Canárias: 5 844 076 euros;

c) Guiana francesa e Reunião: 4 868 700 euros.

Artigo 6.º
Adaptações

A fim de ter em conta a evolução das circunstâncias, os Estados-Membros em causa podem 
adaptar a lista e as quantidades de produtos da pesca elegíveis referidas no n.º 1 do artigo 4.º, 
bem como o nível de compensação referido no n.º 1 do artigo 5.º, desde que os montantes 
totais referidos no n.º 4 do artigo 5.º sejam respeitados.

Artigo 7.º
Apresentação de planos de compensação

1. Nos quatro meses seguintes à entrada em vigor do presente regulamento, os Estados-
Membros em causa comunicarão à Comissão a lista e as quantidades referidas no n.º 1 
do artigo 4.º e o nível de compensação referido no n.º 1 do artigo 5.º, a seguir 
conjuntamente designados por "plano de compensação". 

2. Se o plano de compensação não satisfizer os requisitos estabelecidos no presente 
regulamento, a Comissão, no prazo de dois meses, solicitará ao Estado-Membro que 
adapte o plano em conformidade. Nesse caso, o Estado-Membro comunicará à
Comissão o seu plano de compensação adaptado. 

3. Se a Comissão não reagir no prazo de dois meses a contar da recepção do plano de 
compensação referido nos n.ºs 1 e 2, o plano será considerado aprovado.

4. Se um Estado-Membro alterar o seu plano de compensação a título do artigo 6.º, 
comunicará o plano alterado à Comissão, sendo aplicável, mutatis mutandis, o 
procedimento estabelecido nos n.ºs 2 e 3 .

Artigo 8.º
Relatórios

1. Cada Estado-Membro em causa elaborará um relatório anual sobre a aplicação da 
compensação e comunicá-lo-á à Comissão até 30 de Abril de cada ano.

2. Até 31 de Dezembro de 2011, a Comissão, com base numa avaliação independente, 
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apresentará ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu um relatório sobre a aplicação da compensação, acompanhado, se 
necessário, de propostas legislativas.

Artigo 9.º
Disposições financeiras

1. As despesas suportadas pelos Estados-Membros a título do presente regulamento 
serão consideradas despesas referidas no n.º 2, alínea f), do artigo 3.º do Regulamento 
(CE) n.º 1290/2005 do Conselho.

2. Para execução do n.º 1, é aplicável o Regulamento (CE) n.º …/2006 da Comissão 
[que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.º 104/2000 do 
Conselho no que respeita ao financiamento das despesas relativas à organização 
comum de mercado no sector dos produtos da pesca e da aquicultura pelo Fundo 
Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA)].

Artigo10.º
Controlo

Os Estados-Membros adoptarão as disposições adequadas para garantir o cumprimento dos 
requisitos estabelecidos pelo presente regulamento e a regularidade das operações.

Artigo 11.º
Regras de execução

As regras de execução do presente regulamento podem ser adoptadas nos termos do n.º 2 do 
artigo 12.º.

Artigo 12.º
Comité

1. A Comissão é assistida pelo Comité de Gestão dos Produtos da Pesca (a seguir 
designado por "comité"). 

2. Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os artigos 4.º e 7.º
da Decisão 1999/468/CE.

O prazo referido no n.º 3 do artigo 4.º da Decisão 1999/468/CE é de um mês. 

3. O comité aprova o seu regulamento interno.

Artigo 13.º
Medidas transitórias

1. Se Estados-Membros tiverem apresentado à Comissão pedidos de modulação a título 
dos n.ºs 1 e 2 do artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 2328/2003 relativamente aos 
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quais não tenha sido tomada qualquer decisão até 31 de Dezembro de 2006, o artigo 
8.º do referido regulamento continuará aplicável a esses pedidos.

2. O disposto no artigo 9.º é aplicável às despesas suportadas pelos Estados-Membros a 
título do Regulamento (CE) n.º 2328/2003 e declaradas à Comissão após 15 de 
Outubro de 2006.

Artigo 14.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia.

O presente regulamento é aplicável de 1 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de 2013.

Feito em Bruxelas, 

Pelo Conselho
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FICHA FINANCEIRA

1. RUBRICA ORÇAMENTAL:

11 02 03

DOTAÇÕES: 15 milhões 
de euros

2. TÍTULO:

Projecto de regulamento do Conselho que institui, para o período de 2007 a 2013, um regime de 
compensação dos custos suplementares ligados ao escoamento de determinados produtos da pesca dos 
Açores, da Madeira, das ilhas Canárias e dos departamentos franceses da Guiana e da Reunião

3. BASE JURÍDICA:

Artigo 37.º e n.º 2 do artigo 299.º do Tratado CE

4. OBJECTIVOS DA MEDIDA:

Assegurar por sete anos (2007-2013), com eficiência reforçada, a continuação do regime de 
compensação dos custos suplementares ligados ao escoamento de determinados produtos da pesca das 
regiões ultraperiféricas. O regulamento actualmente em vigor (ver observação (1)) expira no final de 
2006.

5. INCIDÊNCIA FINANCEIRA PERÍODO DE 12 
MESES

(milhões de 
euros)

EXERCÍCIO EM 
CURSO 2006 
(milhões de 

euros)

EXERCÍCIO 
SEGUINTE

2007
(milhões de 

euros)

5.0 DESPESAS
– DO ORÇAMENTO DA CE 
(RESTITUIÇÕES/INTERVENÇÕES)
– DOS ORÇAMENTOS NACIONAIS
– OUTRAS

15 – 15

5.1 RECEITAS 
– RECURSOS PRÓPRIOS DA UNIÃO 
EUROPEIA (DIREITOS 
NIVELADORES/DIREITOS ADUANEIROS)
– NO PLANO NACIONAL

– – –

2008 2009 2010 2011
5.0.1 PREVISÕES DAS DESPESAS 15 15 15 15
5.1.1 PREVISÕES DAS RECEITAS – – – –

5.2 MÉTODO DE CÁLCULO:
Os limites máximos financeiros anuais previstos pelo presente regime são mantidos. São explicitamente 
mencionados no n.º 4 do artigo 5.° da proposta.

6.0 FINANCIAMENTO POSSÍVEL POR DOTAÇÕES INSCRITAS NO CAPÍTULO 
CORRESPONDENTE DO ORÇAMENTO EM EXECUÇÃO SIM/ NÃO

6.1 FINANCIAMENTO POSSÍVEL POR TRANSFERÊNCIA ENTRE CAPÍTULOS DO 
ORÇAMENTO EM EXECUÇÃO SIM/ NÃO

6.2 NECESSIDADE DE UM ORÇAMENTO SUPLEMENTAR SIM/ NÃO

6.3 DOTAÇÕES A INSCREVER NOS ORÇAMENTOS FUTUROS? SIM/ NÃO



PT 15 PT

OBSERVAÇÕES:
(1) A base jurídica do regime actual (2003-2006) é o Regulamento (CE) n.° 2328/2003 do Conselho que 

institui um regime de compensação dos custos suplementares gerados pela ultraperifericidade em 
relação ao escoamento de determinados produtos da pesca dos Açores, da Madeira, das ilhas Canárias e 
dos departamentos franceses da Guiana e da Reunião (JO L 345 de 31.12.2003, p. 34).

(2) A proposta não tem incidência no orçamento actual, ou seja, no orçamento de 2006, mas apenas a
partir de 2007. Na pendência da adopção do regulamento proposto, foi pedido um montante de 15 
milhões de euros na rubrica de reserva do APO 2007. As medidas são financiadas pelo Fundo Europeu 
Agrícola de Garantia (FEAGA) mediante gestão directa centralizada pela Comissão.
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