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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα πρόταση κανονισμού προήλθε από την έκθεση που υπέβαλε η Επιτροπή στις 
30/11/2006, εφαρμόζοντας, με κάποια καθυστέρηση σημειωθήτω, το άρθρο 12 του 
κανονισμού (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 γαλλικών 
διαμερισμάτων της Γουϊάνας και της Ρεϋνιόν1 για τη διάθεση ορισμένων αλιευτικών 
προϊόντων.  Η εν λόγω έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων στηρίζεται σε 
εξωτερική μελέτη που δημοσιεύθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου 2006, η οποία καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι το καθεστώς αντιστάθμισης για την περίοδο 2003-2006 συνέβαλε στη 
μείωση του επιπλέον κόστους που έχει σχέση με τη φύση της εξόχως απόκεντρης περιοχής 
και ευνόησε την ανάπτυξη και την εδραίωση των οικονομικών δραστηριοτήτων τόσο από την 
προκαταρκτική τους φάση όσο και στην καταληκτική, συντελώντας με τον τρόπο αυτό στη 
σταθεροποίηση, έως και την ανάπτυξη της απασχόλησης σε περιοχές όπου οι εναλλακτικές 
δυνατότητες είναι περιορισμένες. Ως παραδείγματα αναφέρονται η βιομηχανία 
κονσερβοποίησης τόνου στις Αζόρες, τα φιλέτα τόνου και το μαύρο σπαθόψαρο στη Μαδέρα 
και η βιομηχανία γαρίδας στην Γουϊάνα.
Το καθεστώς αυτό καθιερώθηκε το 1992 για τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Καναρίους 
Νήσους με αποδέκτες τους παραγωγούς, τους πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές σκαφών 
νηολογημένων σε λιμένες των εν λόγω περιφερειών, καθώς και τις επιχειρήσεις του κλάδου 
της μεταποίησης και της εμπορίας.  Το καθεστώς, εν συνεχεία, επεκτάθηκε στα γαλλικά 
διαμερίσματα της Γουϊάνας, το 1994, και της Ρεϋνιόν, το 1998, ανανεώθηκε για πρώτη φορά 
το 2003, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 23282003 του οποίου η ισχύς έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2006. Κατά την τελευταία αυτή περίοδο, το καθεστώς χρηματοδοτήθηκε με 60 
εκατ. ευρώ, περίπου 15 εκατ. ευρώ ετησίως, αναμένεται ότι το ποσοστό εκτέλεσης θα ανέλθει 
στο 85% περίπου της συνολικής επιλέξιμης χρηματοδότησης, παρόλον ότι διαπιστώθηκε 
κάποια έλλειψη ευελιξίας στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2328/2003.
Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας2 πάσχουν από εγγενή μειονεκτήματα που 
απορρέουν από τον νησιωτικό χαρακτήρα, την απομόνωσή τους, τη στενότητα των αγορών 
τους, τη γεωγραφική τους διάσπαση, την μικρή έκταση και τη δύσκολη μορφολογία και 
κλίμα τους, τα οποία περιορίζουν όχι μόνον την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξή τους αλλά, 
εξίσου, τον τομέα της αλιείας που αποτελεί, σε ορισμένες εξ αυτών, μία από τις κύριες 
οικονομικές δραστηριότητες. Τα εμπόδια αυτά στην ανάπτυξη είναι διαρθρωτικά και μόνιμα 
και, για τον λόγο αυτό - λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 2 του άρθρου 299 της Συνθήκης 
και το καθεστώς των εξόχως απόκεντρων περιοχών -  και ακριβώς επειδή ο συντάκτης 
γνωμοδότησης θεωρεί θετική τόσο την πρόταση για τη διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος 
των αντισταθμίσεων όσο και τις τροποποιήσεις που προσδίδουν μεγαλύτερη ευελιξία στα 
κράτη μέλη για την εφαρμογή του, δεν κατανοεί γιατί το καθεστώς δεν παραμένει ανοιχτό, 
όπως στην περίπτωση των προγραμμάτων ΡΟSΕΙ - Γεωργία, δηλαδή χωρίς χρονικό όριο. 
Ερωτήματα προκαλεί επίσης το όριο της χρηματοδοτικής αντιστάθμισης του επιπλέον 
κόστους στο 75 % (μόνο) του πραγματικού κόστους μεταφοράς και των συναφών δαπανών, 
καθώς επίσης η υπερβολική εστίασή του στις δαπάνες μεταφοράς· γιατί όχι στο πλαίσιο της 
όλης διαδικασίας διάθεσης στο εμπόριο, που θα συνεπαγόταν να ληφθούν επίσης υπόψη το 

  
1 ΕΕΕΚ L 345 της 31.12.2003, σ. 34.
2 Οι περιοχές που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 299 της Συνθήκης είναι τα Υπερπόντια Γαλλικά 
Διαμερίσματα, οι Αζόρες, η Μαδέρα και οι Κανάριοι Νήσοι.
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κόστος παραγωγής και εμπορίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές; Από το πρίσμα αυτό και 
λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των δαπανών αυτών - ιδίως δε των δαπανών μεταφοράς από 
το 2003- καθώς και την ευελιξία που θα προσφέρει το μελλοντικό σύστημα, είναι απαραίτητο 
να αυξηθεί η προτεινόμενη συνολική χρηματοδότηση, διατηρώντας την ισχύουσα κλείδα 
κατανομής ανά κράτος μέλος.
Ο συντάκτης γνωμοδότησης υπενθυμίζει επίσης ότι στον μελλοντικό κανονισμό πρέπει να 
διατηρηθεί, στην περίπτωση της αντιστάθμισης για τα μεταποιημένα προϊόντα, η προσφυγή 
στη χρήση αλιευμάτων που έχουν αλιευθεί από κοινοτικά σκάφη, τα οποία όμως δεν είναι 
νηολογημένα σε λιμένα μιας από τις ΑΕΠ, όταν τα αλιεύματα που έχουν αλιευθεί από τους 
τοπικούς στόλους δεν επαρκούν για τον εφοδιασμό της μεταποιητικής βιομηχανίας των 
ενδιαφερόμενων περιοχών. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Aιτιολογική σκέψη -1α (νέα)

(-1α) Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές 
χαρακτηρίζονται από εύθραυστη 
οικονομία, μόνιμους διαρθρωτικούς 
περιορισμούς και περιορισμένες 
δυνατότητες οικονομικής διαφοροποίησης· 
στις περιοχές αυτές ο τομέας της αλιείας 
και οι πατροπαράδοτες αλιευτικές 
κοινότητες διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στη διατήρηση της οικονομικής 
δραστηριότητας και της απασχόλησης, 
τόσο από την προκαταρκτική όσο και στην 
καταληκτική της φάση, καθώς και στην 
προαγωγή της οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο οι μόνιμοι και διαρθρωτικοί περιορισμοί στην ανάπτυξη των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών, όσο και η κοινωνικο-οικονομική σημασία του αλιευτικού τομέα 
που πολλές φορές αποτελεί μία από τις ελάχιστες εναλλακτικές λύσεις για την οικονομία αυτών 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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των περιοχών,  με τη συμβολή του στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. 

Τροπολογία 2
Aιτιολογική σκέψη -1β (νέα)

(-1β) Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες και οι τομεακές διαφορές 
που υπάρχουν μεταξύ των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, δεδομένου ότι οι 
ανάγκες τους είναι διαφορετικές. 

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές όσο και αν έχουν νa
αντιμετωπίσουν πολλά κοινά προβλήματα, δεν παύουν να έχουν και σημαντικές διαφορές τις 
οποίες ο παρών κανονισμός και η εφαρμογή του πρέπει να λάβουν υπόψη. 

Τροπολογία 3
Aιτιολογική σκέψη -1γ (νέα)

(-1γ)Πρέπει να ληφθεί υπόψη η αύξηση του 
κόστους μεταφοράς και των συναφών 
δαπανών, που παρατηρούνται κυρίως μετά 
το 2003, συνεπεία της σημαντικής αύξησης 
των τιμών του πετρελαίου που επιβαρύνουν 
περαιτέρω το επιπλέον κόστος λόγω της 
εξόχως απόκεντρης θέσης. 

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπογραμμισθεί η αύξηση του μεταφορικού κόστους συνεπεία της αύξησης
των τιμών του πετρελαίου που επιβαρύνει περαιτέρω το επιπλέον κόστος που οφείλεται στην 
εξόχως απόκεντρη θέση. 

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 1

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

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

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σχετικά με τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, συγκεκριμένα η έλλειψη οικονομικών κλίμακας και το υψηλό κόστος 
παραγωγής. Για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να γίνεται εστίαση ειδικά στο κόστος μεταφοράς και 
μόνον αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλες δαπάνες που βαρύνουν την παραγωγή και την 
εμπορία. 

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν το 
αντισταθμιστικό ποσό σε επίπεδο που να 
επιτρέπει την ορθή αντιστάθμιση του 
επιπλέον κόστους το οποίο προκύπτει από 
τα ιδιαίτερα μειονεκτήματα των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών και ιδίως από τις 
δαπάνες μεταφοράς των προϊόντων στην 
ηπειρωτική Ευρώπη. Προς αποφυγή 
υπερβολικής αντιστάθμισης, το ποσό πρέπει 
να είναι ανάλογο προς το επιπλέον κόστος 
που καλύπτει η ενίσχυση και να μην 
υπερβαίνει σε καμία περίπτωση 
προκαθορισμένο ποσοστό του κόστους 
μεταφοράς στην ηπειρωτική Ευρώπη και 
των συναφών δαπανών. Προς το σκοπό 
αυτό, πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη 
άλλοι τύποι δημόσιας παρέμβασης που 
επιδρούν στο επίπεδο του επιπλέον κόστους.

(5) Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν το 
αντισταθμιστικό ποσό σε επίπεδο που να 
επιτρέπει την ορθή αντιστάθμιση του 
επιπλέον κόστους το οποίο προκύπτει από 
τα ιδιαίτερα μειονεκτήματα των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών και ιδίως από τις 
δαπάνες μεταφοράς των προϊόντων στην 
ηπειρωτική Ευρώπη. Προς αποφυγή 
υπερβολικής αντιστάθμισης, το ποσό πρέπει 
να είναι ανάλογο προς το επιπλέον κόστος 
που καλύπτει η ενίσχυση. Προς το σκοπό 
αυτό, πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη 
άλλοι τύποι δημόσιας παρέμβασης που 
επιδρούν στο επίπεδο του επιπλέον κόστους.

Αιτιολόγηση

Η αντιστάθμιση πρέπει να μπορεί να καλύψει συνολικά το επιπλέον κόστος που συνδέεται με 
την εξόχως απόκεντρη θέση, ακριβώς επειδή το διακυβευόμενο είναι η οικονομική και 
κοινωνική συνοχή, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη ευελιξία των αποφάσεων των κρατών 
μελών κατά την εκτίμηση της αντιστάθμισης. 

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

(5α)Πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η 
κοινωνικο-οικονομική σημασία της 
παράκτιας αλιείας και της αλιείας μικρής 
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κλίμακας για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές καθώς και η ανάγκη δημιουργίας 
των προϋποθέσεων για την ανάπτυξή τους. 

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό ο κανονισμός να αναγνωρίσει επίσης τη σημασία της παράκτιας αλιείας και 
της αλιείας μικρής κλίμακας για την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών αυτών καθώς  και την 
ανάγκη στήριξης αυτής της μερίδας του στόλου με ιδιαίτερο τρόπο. 

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Για να διευκολυνθεί η λήψη απόφασης 
σχετικά με το κατά πόσον πρέπει να 
συνεχιστεί ή όχι το καθεστώς
αντιστάθμισης μετά το 2013, η Επιτροπή 
πρέπει να υποβάλλει εγκαίρως πριν από τη 
λήξη του καθεστώτος έκθεση, βασιζόμενη 
σε ανεξάρτητη αξιολόγηση, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή.

(9) Για να διευκολυνθεί η αναθεώρηση του 
καθεστώτος αντιστάθμισης, η Επιτροπή 
πρέπει να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή έκθεση, βασιζόμενη σε 
ανεξάρτητη αξιολόγηση, συνοδευόμενη, εάν 
είναι απαραίτητο, από νομοθετικές 
προτάσεις. 

Αιτιολόγηση

Το θεσπιζόμενο καθεστώς δεν πρέπει να περιορίζεται χρονικά, λαμβανομένου υπόψη ότι η 
αντιστάθμιση αυτή αποσκοπεί να αντιμετωπίσει μόνιμα διαρθρωτικά εμπόδια που πηγάζουν 
από την εξόχως απόκεντρη θέση. Ούτε είναι δυνατόν να κατανοηθεί, στο πλαίσιο αυτό, ο 
σκοπός μιας ρήτρας εκπνοής, η οποία δεν υπάρχει στο ΡΟSEIΜΑ - Γεωργία [κανονισμός (ΕΚ) 
247/2006].

Τροπολογία 8
Άρθρο 1

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

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει καθεστώς 
παροχής αντιστάθμισης του επιπλέον 
κόστους που συνεπάγεται, για τους 
επιχειρηματίες, οι οποίοι ορίζονται στο 
άρθρο 3, η εμπορία ορισμένων αλιευτικών 
προϊόντων από τις εξής εξόχως απόκεντρες
περιφέρειες, ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερων 
μειονεκτημάτων τους (το οποίο στο εξής 
αναφέρεται ως «αντιστάθμιση»):
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Αιτιολόγηση

Το θεσπιζόμενο καθεστώς δεν πρέπει να περιορίζεται χρονικά, λαμβανομένου υπόψη ότι η 
αντιστάθμιση αυτή αποσκοπεί να αντιμετωπίσει μόνιμα διαρθρωτικά εμπόδια που πηγάζουν 
από την εξόχως απόκεντρη θέση. Ούτε είναι δυνατόν να κατανοηθεί, στο πλαίσιο αυτό, ο 
σκοπός μιας ρήτρας εκπνοής, η οποία δεν υπάρχει στο ΡΟSEIΜΑ - Γεωργία [κανονισμός (ΕΚ) 
247/2006].

Τροπολογία 9
Άρθρο 3, παράγραφος 1

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

1. Η αντιστάθμιση καταβάλλεται στους εξής 
επιχειρηματίες που επιβαρύνονται με 
επιπλέον κόστος κατά την εμπορία 
αλιευτικών προϊόντων το οποίο οφείλεται 
στον εξόχως απόκεντρο χαρακτήρα των 
περιφερειών που αναφέρονται στο άρθρο 
1.: 

Αιτιολόγηση

Προκύπτει από την ανάγνωση 

Τροπολογία 10
Άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο (β)

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

β) έχουν αλιευθεί από κοινοτικά σκάφη που 
δεν είναι νηολογημένα σε λιμένα μιας από 
τις περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 
1, με εξαίρεση όταν γίνεται χρήση 
αλιευμάτων που έχουν αλιευθεί από 
κοινοτικά σκάφη, στις περιπτώσεις που τα 
αλιεύματα των περιφερειών που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 δεν επαρκούν για 
τον εφοδιασμό της μεταποιητικής 
βιομηχανίας. 

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί η προβλεπόμενη από το προηγούμενο καθεστώς δυνατότητα - στην 
περίπτωση που τα αλιεύματα των τοπικών στόλων δεν επαρκούν - τακτικού εφοδιασμού της 
τοπικής μεταποιητικής βιομηχανίας από κοινοτικά σκάφη, ώστε να εξασφαλισθεί η διατήρηση 
της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης στις περιφέρειες αυτές. 
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Τροπολογία 11
Άρθρο 5, παράγραφος 2

Η αντιστάθμιση λαμβάνει υπόψη: Η αντιστάθμιση λαμβάνει υπόψη:

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

(α) για κάθε αλιευτικό προϊόν, το 
επιπλέον κόστος που προκύπτει από τα 
ιδιαίτερα μειονεκτήματα των σχετικών 
περιφερειών, ιδίως τα έξοδα μεταφοράς 
προς την ηπειρωτική Ευρώπη και μεταξύ 
των περιφερειών που αναφέρονται στο 
άρθρο 1·
(β) για κάθε αλιευτικό προϊόν, το 
επιπλέον κόστος που προκύπτει από τα 
έξοδα μεταφοράς στο εσωτερικό κάθε 
περιοχής από τις αναφερόμενες στο άρθρο 
1, το οποίο απορρέει από τη γεωγραφική 
διασπορά·
βα) τον τύπο των αποδεκτών, δεδομένου 
ότι δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην 
παράκτια αλιεία και στην αλιεία  μικρής 
κλίμακας· 

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

ββ) κάθε άλλο τύπο δημόσιας παρέμβασης 
που επηρεάζει το ύψος του επιπλέον 
κόστους.

Αιτιολόγηση

Η αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη την εμπορία μεταξύ 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Η τροπολογία αποσκοπεί επίσης στο να ληφθεί υπόψη το 
κόστος μεταφοράς που είναι αυξημένο στις εξόχως απόκεντρες περιοχές λόγω της μεγάλης 
γεωγραφικής διασποράς, όπως είναι η περίπτωση των Αζορών και των Καναρίων, ώστε να 
προωθηθεί η τοπική αγορά. Ας προστεθεί, επίσης, η αξιολόγηση του τύπου του αποδέκτη, 
δεδομένου ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην παράκτια αλιεία και στην αλιεία μικρής 
κλίμακας. 

Τροπολογία 12
Άρθρο 5, παράγραφος 3

3. Η αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους 
είναι ανάλογη προς το επιπλέον κόστος που 
προορίζεται να αντισταθμίσει και δεν 
υπερβαίνει το 75% των εξόδων μεταφοράς 

3. Η αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους 
είναι ανάλογη προς το επιπλέον κόστος που 
προορίζεται να αντισταθμίσει και δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 85% των εξόδων 
μεταφοράς προς την ηπειρωτική Ευρώπη
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προς την ηπειρωτική Ευρώπη καθώς και μεταξύ των περιφερειών που 
αναφέρονται στο άρθρο 1·
Ωστόσο, σε ειδικές περιπτώσεις δεόντως 
αιτιολογημένες, τα κράτη μέλη μπορούν να 
υπερβαίνουν το όριο αυτό, αφού
ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή, όταν 
διακυβεύεται η οικονομική βιωσιμότητα 
του τομέα και η διατήρηση της 
οικονομικής δραστηριότητας και της 
απασχόλησης, τηρώντας την αρχή της μη 
επικάλυψης. 

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες αύξηση της αντιστάθμισης των δαπανών 
μεταφοράς και των συναφών δαπανών για την καλύτερη αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους 
που οφείλεται στην άκρως απόκεντρη γεωγραφική θέση, σε ευθυγράμμιση με τους κανονισμούς 
των Διαρθρωτικών Ταμείων για τις περιοχές αυτές, εξασφαλίζοντας αφετέρου στα κράτη μέλη 
τη δέουσα ευελιξία απόφασης όσον αφορά την εκτίμηση της αντιστάθμισης, όταν το 
διακυβευόμενο είναι η οικονομική και κοινωνική συνοχή.

Τροπολογία 13
Άρθρο 5, παράγραφος 4

4. Το συνολικό ετήσιο ποσό της 
αντιστάθμισης δεν υπερβαίνει:

4. συνολικό ετήσιο ποσό της αντιστάθμισης 
δεν υπερβαίνει:

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

(α) για τις Αζόρες και τη Μαδέρα :
τα 4.855.314 ευρώ.

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

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

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

(γ) για τη Γαλλικά Γουιάνα και τη 
Ρεϋνιόν: τα 5.518.000 ευρώ.

Αιτιολόγηση

Αυξάνεται το συνολικό ετήσιο ποσό κατά 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ διατηρείται η κλείδα 
κατανομής μεταξύ των κρατών μελών, για να αντιμετωπισθεί η αύξηση του κόστους μεταφορών 
και ενέργειας, από το 2003, και λαμβάνοντας υπόψη την ευελιξία που παρέχει ο νέος 
κανονισμός, που θα καταστήσει δυνατή την καλύτερη απορρόφηση των κονδυλίων. Πρέπει να 
τονισθεί ότι το συνολικό ποσό ανέρχεται από 15 εκατομμύρια ευρώ σε 17, παραμένοντας 
ωστόσο ανεπαρκές, ακόμα και μετά την αύξηση, εάν ληφθούν υπόψη οι μόνιμοι διαρθρωτικοί 
περιορισμοί των εξόχως απόκεντρων περιοχών, για να συμβάλει στον στόχο της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής. 



PA\651547EL.doc 11/13 PE 384.518v01-00

EL

Τροπολογία 14
Άρθρο 7, παράγραφοι 1,2, 3

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

1. Εντός τριών μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα 
εμπλεκόμενα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή τον κατάλογο και τις ποσότητες 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
καθώς και το ύψος της αντιστάθμισης που 
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 τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, η Επιτροπή ζητά από το κράτος 
μέλος να προσαρμόσει αναλόγως το 
πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση, το 
κράτος μέλος υποβάλλει το προσαρμοσμένο 
πρόγραμμα αντιστάθμισης στην Επιτροπή.

2. Εντός μηνός, σε περίπτωση που το 
πρόγραμμα αντιστάθμισης δεν ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, η Επιτροπή ζητά από το κράτος 
μέλος να προσαρμόσει αναλόγως το 
πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση, το 
κράτος μέλος υποβάλλει το προσαρμοσμένο 
πρόγραμμα αντιστάθμισης στην Επιτροπή.

3. Εάν η Επιτροπή δεν αντιδράσει εντός της 
περιόδου των δύο μηνών μετά την 
παραλαβή του προγράμματος αντιστάθμισης 
που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, 
το πρόγραμμα αντιστάθμισης θεωρείται ότι 
έχει εγκριθεί.

3. Εάν η Επιτροπή δεν αντιδράσει εντός της 
περιόδου του ενός μηνός μετά την 
παραλαβή του προγράμματος αντιστάθμισης 
που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, 
το πρόγραμμα αντιστάθμισης θεωρείται ότι 
έχει εγκριθεί.

Αιτιολόγηση

Για τη σωστή και έγκαιρη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού το 2007, έναντι της 
καθυστέρησης με την οποία η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση, και για να καταστεί ταχύτερη η 
υποβολή και η έγκριση των προγραμμάτων αντιστάθμισης, προτείνεται η περικοπή όλων των 
προθεσμιών κατά ένα μήνα . 

Τροπολογία 15
Άρθρο 7α (νέο)

Άρθρο 7 - α
Κρατικές ενισχύσεις

1.  Όσον αφορά τα αλιευτικά προϊόντα, για 
τα οποία ισχύουν τα άρθρα 87, 88 και 89 
της Συνθήκης, η Επιτροπή μπορεί να 
επιτρέψει για τον τομέα της παραγωγής, 
μεταποίησης και εμπορίας λειτουργικές 
ενισχύσεις για την αντιστάθμιση των 
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ειδικών  μειονεκτημάτων που 
αντιμετωπίζει η ιχθυοπαραγωγή στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα οποία 
απορρέουν από την απομόνωση, τον 
νησιωτικό χαρακτήρα και την 
απομακρυσμένη γεωγραφική τους θέση, 
λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 2 του 
άρθρου 299 της Συνθήκης.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν 
συμπληρωματική χρηματοδότηση για την 
εφαρμογή των προγραμμάτων 
αντιστάθμισης που αναφέρονται στο άρθρο 
7. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη
οφείλουν να ενημερώσουν εγκαίρως την 
Επιτροπή σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις, η τελευταία δε πρέπει να τις 
εγκρίνει, σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, ως τμήμα των προγραμμάτων 
αντιστάθμισης. Οι ούτως 
γνωστοποιηθείσες ενισχύσεις θεωρούνται 
ότι κοινοποιούνται σύμφωνα με την πρώτη 
φράση της παραγράφου 3 του άρθρου 88 
της Συνθήκης. 

Αιτιολόγηση

Όπως συμβαίνει με το ΡΟSEI-Γεωργία και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, πρέπει να εξασφαλισθεί η δυνατότητα συμπλήρωσης των μέτρων του 
ισχύοντος κανονισμού με εθνικές ενισχύσεις, σε πλαίσιο σεβασμού της νομικής πλαισίωσης των 
κρατικών ενισχύσεων σε κοινοτικό επίπεδο.

Τροπολογία 16
Άρθρο 14, παράγραφος 2

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

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Αιτιολόγηση

Το θεσπιζόμενο καθεστώς δεν πρέπει να περιορίζεται χρονικά, λαμβανομένου υπόψη ότι η 
αντιστάθμιση αυτή αποσκοπεί να αντιμετωπίσει μόνιμα διαρθρωτικά εμπόδια που πηγάζουν 
από την εξόχως απόκεντρη θέση. Ούτε είναι δυνατόν να κατανοηθεί, στο πλαίσιο αυτό, ο 
σκοπός μιας ρήτρας εκπνοής, η οποία δεν υπάρχει στο ΡΟSEIΜΑ - Γεωργία [κανονισμός (ΕΚ) 
247/2006)].
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