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KORT BEGRUNDELSE

Dette forslag til forordning er et opfølgning af den gennemførelsesrapport, som 
Kommissionen med nogen forsinkelse fremlagde den 30.11.2006 i medfør af bestemmelserne 
i artikel 12 i Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003 om en ordning for godtgørelse af de 
meromkostninger ved afsætning af visse fiskerivarer fra Azorerne, Madeira, De Kanariske 
Øer og de franske oversøiske departementer Guyana og Réunion, der er en følge af disse 
områders beliggenhed i Fællesskabets yderste periferi. Gennemførelsesrapporten er blevet 
udarbejdet på grundlag af en ekstern undersøgelse offentliggjort i midten af september 2006, 
hvori man konkluderede, at godtgørelsesordningen for perioden 2003-2006 havde bidraget til 
at nedbringe meromkostningerne som følge af en beliggenhed i Fællesskabets yderste periferi 
og til at fremme udviklingen og konsolideringen af økonomiske aktiviteter i både de øvre og 
de nedre led af forsyningskæden og således bidrage til at stabilisere eller endog øge 
beskæftigelsen i områder, hvor økonomiske alternativer er sjældne. Som eksempel nævnes 
tunkonserveringsindustrien på Azorerne, tun- og sværdfiskfiletindustrien på Madeira og 
rejeindustrien i Guyana.

Denne ordning blev indført i 1992 for at hjælpe producenter, ejere eller redere af fartøjer 
indregistreret i havne på Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer samt operatører inden for 
forarbejdnings- eller afsætningsindustrien. Denne ordning blev efterfølgende udvidet til de 
franske territorier Guyana i 1994 og Réunion i 1998. Den blev videreført første gang i 2003 i 
form af forordning (EF) nr. 2328/2003, der udløb den 31. december 2006. I denne sidste 
periode blev der afsat 60 mio. euro til denne ordning, dvs. 15 mio. euro om året. De høje 
overslag over gennemførelsen - næsten 85 % - skal understreges til trods for en manglende 
fleksibilitet i anvendelsen af forordning (EF) nr. 2328/2003.

Regionerne i Fællesskabets yderste periferi står over for problemer med social og økonomisk 
udvikling, som følge af den fjerne beliggenhed, deres status som øsamfund, deres ringe areal 
og de vanskelige topografiske og klimatiske forhold, der er kendetegnende for dem; disse 
problemer føles ligeledes i fiskerisektoren, der i nogle af disse regioner er en af de vigtigste 
økonomiske aktiviteter. Disse hindringer for udviklingen er af strukturel og permanent 
karakter; i lyset af traktatens artikel 299, stk. 2, og deres status som regioner i Fællesskabets 
yderste periferi, og selv om forslaget om opretholdelse af den nuværende godtgørelsesordning 
og de ændringer, der giver medlemsstaterne større fleksibilitet i anvendelsen af den, kan man 
undre sig over, at denne ordning ikke ligesom landbrugsafsnittet POSEI er åben, dvs. uden 
tidsbegrænsning. Man kan ligeledes undre sig over loftet over den finansielle godtgørelse af 
meromkostningerne, der (kun) er på 75 % af de reelle transportomkostninger og andre dermed 
forbundne omkostninger, og over den overdrevne fokusering på transportomkostninger 
snarere end på den samlede afsætning, hvilket ville indebære, at der blev taget hensyn til 
produktions- og markedsføringsomkostningerne i regionerne i Fællesskabets yderste periferi. 
Af denne grund og på grund af stigningen i disse omkostninger, navnlig 
transportomkostningerne siden 2003, samt på grund af den fremtidige ordnings større 
fleksibilitet, vil det være nødvendigt at øge den foreslåede bevillingsramme, samtidig med at 
den eksisterende fordeling mellem medlemsstaterne opretholdes. 

Den rådgivende ordfører minder om, at den fremtidige forordning, når der er tale om
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godtgørelse til forarbejdede produkter, fortsat bør omfatte en bestemmelse om, at der kan 
anvendes fisk fanget af fællesskabsfartøjer, når de lokale flåders fangster ikke er 
tilstrækkelige til at forsyne forarbejdningsindustrien.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning – 1 (ny)

(-1) Regionerne i Fællesskabets yderste 
periferi har sårbare økonomier, der er 
præget af permanente, strukturelle 
faktorer, som begrænser deres udvikling og 
indebærer få muligheder for økonomisk 
diversificering, og fiskerisektoren og de
gamle fiskersamfund spiller en vigtig rolle i 
opretholdelsen af den økonomiske aktivitet 
og beskæftigelsen i de øvre og nedre lag af 
afsætningskæden og i fremme af den 
økonomiske og sociale samhørighed

Begrundelse

Det er nødvendigt at tage hensyn til de permanente, strukturelle faktorer, der begrænser 
udviklingen i regionerne i Fællesskabets yderste periferi, samt fiskerisektorens 
socioøkonomiske betydning i denne sammenhæng, idet den i mange henseender har 
repræsenteret et af de sjældne alternativer for disse regioner og har bidraget til den 
økonomiske og sociale samhørighed.

Ændringsforslag 2
Betragtning – 1 a (ny)

(-1a) Det er nødvendigt at tage hensyn til de 
særlige karakteristika og de sektorbestemte 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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forskelle, der findes mellem regionerne i 
Fællesskabets yderste periferi, da de har 
forskellige behov.

Begrundelse

Det er nødvendigt at tage hensyn til den omstændighed, at regionerne i Fællesskabets yderste 
periferi, selv om de er fælles om en række problemer, frembyder betydelige forskelle, der bør 
tages i betragtning i den nuværende forordning og i forbindelse med gennemførelsen af 
denne.

Ændringsforslag 3
Betragtning – 1 b (ny)

(-1b) Det er nødvendigt at tage hensyn til 
stigningen i transportomkostningerne og de 
dermed forbundne udgifter, der navnlig har 
fundet sted siden 2003 og skyldes den 
kraftige stigning i oliepriserne, der øger de 
meromkostninger, der er forbundet med at 
være beliggende i Fællesskabets yderste 
periferi 

Begrundelse

Det er nødvendigt at lægge vægt på stigningen i transportomkostninger som følge af den 
kraftige stigning i oliepriserne, der har øget de meromkostninger, der er forbundet med at 
være beliggende i Fællesskabets yderste periferi.

Ændringsforslag 4
Betragtning 1

(1) Fiskerisektoren i EF's fjernområder er i 
vanskeligheder og har især meromkostninger 
ved afsætning af visse fiskevarer som følge 
af disse områders særlige ulemper, der er 
anerkendt i artikel 299, stk. 2, i EF-traktaten, 
hovedsagelig på grund af 
transportomkostningerne til det europæiske 
fastland.

(1) Fiskerisektoren i EF's fjernområder er i 
vanskeligheder og har især meromkostninger 
ved produktion og afsætning af visse 
fiskevarer som følge af disse områders 
særlige ulemper, der er anerkendt i artikel 
299, stk. 2, i EF-traktaten, hovedsagelig på 
grund af transportomkostningerne til især 
det europæiske fastland.

Begrundelse

Der bør tages hensyn til andre faktorer for så vidt angår regionerne i Fællesskabets yderste 
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periferi, navnlig manglende stordriftsfordele og høje produktionsomkostninger. Derfor bør 
der ikke i overdreven grad fokuseres på transportomkostningerne alene, og det er nødvendigt 
at tage hensyn til andre produktions- og afsætningsomkostninger.

Ændringsforslag 5
Betragtning 5

(5) Medlemsstaterne bør fastsætte 
godtgørelsen således, at der sikres en 
passende udligning af de meromkostninger, 
der skyldes de særlige ulemper i 
fjernområderne og især omkostningerne ved 
transport af varerne til det europæiske 
fastland. For at undgå overkompensation bør 
beløbet være proportionalt med de 
meromkostninger, som støtten udligner, og 
den bør under ingen omstændigheder 
overstige en vis del af 
transportomkostningerne til det europæiske  
fastland og andre dermed forbundne 
omkostninger. I den forbindelse bør der i 
godtgørelsen også tages hensyn til andre 
former for offentlig intervention, som har 
indvirkning på meromkostningernes 
størrelse.

(5) Medlemsstaterne bør fastsætte 
godtgørelsen således, at der sikres en 
passende udligning af de meromkostninger, 
der skyldes de særlige ulemper i 
fjernområderne og især omkostningerne ved 
transport af varerne til det europæiske 
fastland. For at undgå overkompensation bør 
beløbet være proportionalt med de 
meromkostninger, som støtten udligner. I 
den forbindelse bør der i godtgørelsen også 
tages hensyn til andre former for offentlig 
intervention, som har indvirkning på 
meromkostningernes størrelse.

Begrundelse

Godtgørelsen skal dække samtlige meromkostninger ved at være beliggende i Fællesskabets 
yderste periferi, navnlig når den økonomiske og sociale samhørighed står på spil, ved at sikre 
den nødvendige fleksibilitet til at træffe beslutninger, som medlemsstaterne bør have i 
forbindelse med evalueringen af godtgørelsen.

Ændringsforslag 6
Betragtning 5 a (ny)

(5a) Der bør tages behørigt hensyn til det 
mindre kystfiskeris og det  ikkeindustrielle 
fiskeris socioøkonomiske betydning i 
regionerne i Fællesskabets yderste periferi 
og til behovet for at skabe de nødvendige 
vilkår for udvikling af dette fiskeri.
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Begrundelse

Det er vigtigt, at forordningen ligeledes anerkender den betydning, som det mindre kystfiskeri 
og det ikkeindustrielle fiskeri har for disse regioners økonomiske udvikling, og behovet for at 
yde særlig støtte til dette segment af fiskerflåden.

Ændringsforslag 7
Betragtning 9

(9) For at gøre det muligt at træffe 
beslutning om, hvorvidt 
godtgørelsesordningen bør videreføres efter 
2013, bør Kommissionen i god tid, inden 
ordningen udløber, forelægge en rapport for 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
baseret på en uvildig evaluering.

(9) For at gøre det muligt at revidere
godtgørelsesordningen under hensyntagen 
til videreførelsen af den nuværende 
forordnings målsætninger, bør 
Kommissionen i god tid, inden ordningen 
udløber, forelægge en rapport for Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg baseret på 
en uvildig evaluering og om nødvendigt 
ledsaget af forslag til lovgivning.

Begrundelse

Den ordning, der indføres, bør ikke være tidsbegrænset, da denne godtgørelse sigter mod at 
overvinde de permanente strukturelle hindringer, der er forbundet med at være beliggende i 
Fællesskabets yderste periferi. Derfor er det uforståeligt, at der i modsætning til 
landbrugsafsnittet under POSEI (forordning (EF) nr. 247/2006) findes en udløbsklausul.

Ændringsforslag 8
Artikel 1

1. Ved denne forordning indføres der for 
perioden 2007-2013 en ordning for 
godtgørelse af de meromkostninger, som 
aktørerne omhandlet i artikel 3 har ved 
afsætning af visse fiskevarer fra følgende 
områder på grund af de særlige ulemper i 
disse områder (i det følgende benævnt 
"godtgørelsen"):

1. Ved denne forordning indføres der en 
ordning for godtgørelse af de 
meromkostninger, som aktørerne omhandlet 
i artikel 3 har ved afsætning af visse 
fiskevarer fra følgende områder i den 
yderste periferi på grund af de særlige 
ulemper i disse områder (i det følgende 
benævnt "godtgørelsen"):

Begrundelse

Den ordning, der indføres, bør ikke være tidsbegrænset, da denne godtgørelse sigter mod at 
overvinde de permanente strukturelle hindringer, der er forbundet med at være beliggende i 
Fællesskabets yderste periferi. Derfor er det uforståeligt, at der i modsætning til 
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landbrugsafsnittet under POSEI (forordning (EF) nr. 247/2006) findes en udløbsklausul.

Ændringsforslag 9
Artikel 3, stk. 1

1. Godtgørelsen ydes til følgende aktører, 
der har meromkostninger ved afsætning af 
fiskevarer:

1. Godtgørelsen ydes til følgende aktører, 
der har meromkostninger ved afsætning af 
fiskevarer på grund af, at de i artikel 1 
nævnte regioner er beliggende i 
Fællesskabets yderste periferi:

b) ejere eller brugere af fartøjer, som er 
registreret i havne i de i artikel 1 nævnte 
områder,

b) ejere eller brugere af fartøjer, som er 
registreret i havne i de i artikel 1 nævnte 
områder,

Begrundelse

Dette ændringsforslag kræver ingen begrundelse.

Ændringsforslag 10
Artikel 4, stk. 4, litra b

b) fanget af EF-fiskerfartøjer, som er 
registreret i en anden havn end den, der er
omhandlet i artikel 1

b) fanget af EF-fiskerfartøjer, som er 
registreret i en anden havn end den, der er 
omhandlet i artikel 1 undtagen anvendelse 
af fisk fanget af fællesskabsfartøjer, når 
fangsten i de i artikel 1 nævnte regioner 
ikke er tilstrækkelig til at forsyne deres 
forarbejdningsindustri

Begrundelse

Som det var tilfældet med den tidligere ordning, bør bestemmelsen om, at fællesskabsfartøjer 
regelmæssigt kan forsyne den lokale forarbejdningsindustri, såfremt de lokale flåders 
fangster er utilstrækkelige, opretholdes, således at den økonomiske aktivitet og beskæftigelsen 
i disse regioner opretholdes.

Ændringsforslag 11
Artikel 5, stk. 2

2. Ved fastsættelse af godtgørelsen tages der 
hensyn til følgende:

Ved fastsættelse af godtgørelsen tages der 
hensyn til følgende:

a) meromkostningerne som følge af de 
særlige ulemper i de pågældende områder, 

a) meromkostningerne som følge af de 
særlige ulemper i de pågældende områder, 
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især omkostningerne ved transport til det 
europæiske fastland, pr. fiskevare

især omkostningerne ved transport til det 
europæiske fastland og mellem de i artikel 1 
nævnte regioner, pr. fiskevare

b) enhver anden form for offentlig 
intervention, der påvirker 
meromkostningernes størrelse.

b) meromkostningerne ved transport i de i 
artikel 1 nævnte regioner, som skyldes den 
spredte geografiske beliggenhed, pr. 
fiskevare
ba) der lægges særlig vægt på det mindre 
kystfiskeri og det ikkeindustrielle fiskeri for 
hver type modtager;
bb) enhver anden form for offentlig 
intervention, der påvirker 
meromkostningernes størrelse

Begrundelse

Godtgørelsen af meromkostningerne skal ligeledes tage hensyn til afsætningen mellem 
regionerne i Fællesskabets yderste periferi. Dette ændringsforslag sigter ligeledes mod at 
tage hensyn til meromkostningerne ved transport mellem regionerne i Fællesskabets yderste 
periferi indbyrdes, der er forbundet med den store geografiske spredning, som det er tilfældet 
med Azorerne og De Kanariske Øer, for at fremme det lokale marked. Hertil kommer 
ligeledes en hensyntagen til typen af støttemodtager, idet der lægges særlig vægt på det 
mindre kystfiskeri og det ikkeindustrielle fiskeri.

Ændringsforslag 12
Artikel 5, stk. 3

3. Godtgørelsen for meromkostningerne skal 
være proportionelle med de 
meromkostninger, den skal udligne, og må 
ikke overstige 75 % af 
transportomkostningerne til det europæiske 
fastland og andre dermed forbundne 
omkostninger.

3. Godtgørelsen for meromkostningerne skal 
være proportionelle med de 
meromkostninger, den skal udligne, og må 
ikke overstige 85 % af 
transportomkostningerne til det europæiske 
fastland og mellem de i artikel 1 nævnte 
regioner og andre dermed forbundne 
omkostninger.

Medlemsstaterne kan imidlertid overskride 
denne grænse i behørigt begrundede 
tilfælde, hvis de underretter Kommissionen 
herom, såfremt sektorens økonomiske 
levedygtighed og den økonomiske aktivitet 
og beskæftigelsen er i fare, samtidig med at 
princippet om, at omkostningerne ikke må 
overkompenseres, overholdes.
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Begrundelse

Det foreslås, at godtgørelsesprocenten for transportomkostninger og andre dermed forbundne 
omkostninger øges med 10 % for bedre at godtgøre de meromkostninger, der er forbundet 
med at være beliggende i Fællesskabets yderste periferi, i overensstemmelse med 
strukturfondsforordningerne for disse regioner, ved at sikre den nødvendige fleksibilitet i 
medlemsstaternes beslutningstagning ved evalueringen af godtgørelsen, når den økonomiske 
og sociale samhørighed er i fare.

Ændringsforslag 13
Artikel 5, stk. 4

4. Den samlede godtgørelse pr. år må ikke 
overstige:

4. Den samlede godtgørelse pr. år må ikke 
overstige:

a) for Azorerne og Madeira: EUR 4 283 992 a) for Azorerne og Madeira: EUR 4 855 314
b) for De Kanariske Øer: EUR 5 844 076 b) for De Kanariske Øer: EUR 6 623 545
c) Fransk Guyana og Réunion: EUR 4 868 
700

c) Fransk Guyana og Réunion: EUR 
5 518 000

Begrundelse

Den årlige finansieringsramme øges med 2 mio. euro, idet fordelingsnøglen mellem 
medlemsstaterne opretholdes, for at tage hensyn til stigningen i transport- og 
energiomkostningerne siden 2003 og for at tage hensyn til den nye fleksibilitet, som 
forordningen frembyder, og som muliggør en bedre udnyttelse af bevillingerne. Det er 
nødvendigt at minde om, at finansieringsrammen således stiger fra 15 mio. euro til næsten 17 
mio. euro, et beløb, der, selv om det ikke er særlig højt, tager hensyn til de permanente 
strukturelle hindringer, der karakteriserer regionerne i Fællesskabets yderste periferi, 
alligevel bidrager til målet om økonomisk og social samhørighed.

Ændringsforslag 14
Artikel 7, stk. 1-3

1. De berørte medlemsstater meddeler senest 
fire måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden Kommissionen listen og 
mængderne, jf. artikel 4, stk. 1, og 
godtgørelsens størrelse, jf. artikel 5, stk. 1, i 
det følgende benævnt "godtgørelsesplanen".

1. De berørte medlemsstater meddeler senest 
tre måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden Kommissionen listen og 
mængderne, jf. artikel 4, stk. 1, og 
godtgørelsens størrelse, jf. artikel 5, stk. 1, i 
det følgende benævnt "godtgørelsesplanen".

2. Hvis godtgørelsesplanen ikke opfylder 
kravene i denne forordning, anmoder 
Kommissionen inden to måneder
medlemsstaten om at foretage de 
nødvendige justeringer. I så fald indsender 

2. Hvis godtgørelsesplanen ikke opfylder 
kravene i denne forordning, anmoder 
Kommissionen inden en måned
medlemsstaten om at foretage de 
nødvendige justeringer. I så fald indsender 
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medlemsstaten sin justerede 
godtgørelsesplan til Kommissionen.

medlemsstaten sin justerede 
godtgørelsesplan til Kommissionen.

3. Hvis Kommissionen ikke har reageret 
senest to måneder efter modtagelse af 
godtgørelsesplanen omhandlet i stk. 1 og 2, 
anses godtgørelsesplanen for godkendt.

3. Hvis Kommissionen ikke har reageret 
senest en måned efter modtagelse af 
godtgørelsesplanen omhandlet i stk. 1 og 2, 
anses godtgørelsesplanen for godkendt.

Begrundelse

For at muliggøre en god gennemførelse i rette tid af denne forordning i 2007 i lyset af 
Kommissionens forsinkelse med at fremlægge sit forslag og for at fremskynde præsentationen 
og godkendelsen af godtgørelsesbestemmelserne foreslås det, at alle fristerne nedsættes med 
en måned.

Ændringsforslag 15
Artikel 7 a (ny)

Artikel 7a.
Statsstøtte

1. For de fiskeriprodukter, som traktatens 
artikel 87, 88 og 89 gælder for, kan 
Kommissionen give tilladelse til driftsstøtte 
til produktion, forarbejdning og afsætning 
for at afhjælpe de særlige ulemper, der 
påhviler fiskeriproduktionen i 
fjernområderne som følge af deres fjerne
beliggenhed, status som øsamfund og 
beliggenhed i EU’s yderste periferi i medfør 
af traktatens artikel 299, stk. 2.
2. Medlemsstaterne kan indrømme ekstra 
finansiering til gennemførelsen af de i 
artikel 7 omhandlede 
godtgørelsesordninger. I dette tilfælde skal 
medlemsstaterne indberette statsstøtten til 
Kommissionen, som skal godkende den i 
overensstemmelse med nærværende 
forordning, som en del af de nævnte 
godtgørelsesbestemmelser. Den således 
meddelte støtte anses for at være meddelt 
som omhandlet i traktatens artikel 88, stk. 
3, første punktum.



Ekstern oversættelse
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Begrundelse

Parallelt med bestemmelserne i landbrugsafsnittet under POSEI og under hensyntagen til 
begrænsningerne i regionerne i Fællesskabets yderste periferi, er det nødvendigt at sikre 
muligheden for at supplere de i denne forordning omhandlede foranstaltninger med en 
supplerende statsstøtte under hensyntagen til de retlige rammer for statsstøtten på 
fællesskabsplan.

Ændringsforslag 16
Artikel 14, afsnit 2

Den anvendes i perioden 1. januar 2007 - 31. 
december 2013.

Den anvendes fra 1. januar 2007.

Begrundelse

Den indførte ordning bør ikke være tidsbegrænset, da denne godtgørelse sigter mod at 
overvinde de permanente strukturelle hindringer, der er forbundet med en beliggenhed i 
Fællesskabets yderste periferi. Derfor er det uforståeligt, at der i modsætning til 
landbrugsafsnittet under POSEI (forordning (EF) nr. 247/2006) findes en udløbsklausul.
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