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LÜHISELGITUS

Käesolev määruse ettepanek on mõningase hilinemisega esitatud jätk komisjoni 30.11.2006 
esitatud rakendusaruandele, mis põhineb nõukogu määruse (EÜ) nr 2328/2003, millega 
kehtestatakse Assooride, Madeira, Kanaari saarte ning Prantsuse departemangude Guajaana ja 
Réunioni teatavate kalandussaaduste turustamisel nende piirkondade kaugusest tulenevate 
lisakulude hüvituskava1, artikli 12 sätetel. Rakendusaruanne koostati 2006. aasta septembri 
keskel avaldatud välisuuringu põhjal, mille järelduste kohaselt aitas ajavahemikul 2003–2006 
kehtinud hüvituskord vähendada äärepoolseimates piirkondades tekkivaid lisakulusid ning 
soodustas majandustegevuse arengut ja kindlustumist nii sisse- kui ka väljapoole suunatud 
tegevuse puhul, toetades seega tööhõive stabiliseerumist või tõusu piirkondades, kus 
majanduslikke alternatiivseid võimalusi on vähe. Näidetena võib nimetada Assooride 
tuunikalakonservi tööstust, Madeira tuunikalafileesid ja süsisabasid ning Guajaana 
krevetitööstust.

Kõnealune kord kehtestati 1992. aastal, et aidata tootjaid ning Assooride, Madeira ja Kanaari 
saarte sadamates registreeritud laevade omanikke ja kasutajaid ning töötleva tööstuse või 
turustussektori ettevõtjaid. Seejärel laiendati kõnealust korda 1994. aastal Prantsuse Guajaana 
departemangule ning 1998. aastal Réunionile. Mainitud korra kehtimist pikendati esimest 
korda 2003. aastal, selle aluseks oli määrus (EÜ) nr 2328/2003, mille kehtivusaeg lõppes 31. 
detsembril 2006. Mainitud viimase ajavahemiku jooksul maksti selle korra raames hüvitistena 
välja 60 miljonit eurot, seega ligikaudu 15 miljonit eurot aastas, seejuures tuleb märkida, et 
täitmise prognoosimise täpsus on olnud väga kõrge, ulatudes ligi 85 protsendini ja seda 
vaatamata sellele, et määruse (EÜ) 2328/2003 kohaldamine ei ole eriti paindlik.

Ühenduse äärepoolseimad piirkonnad2 on seotud sotsiaalse ja majandusliku arengu 
probleemidega seoses nende asukoha kauguse, eraldatuse, väikese pindala ja keeruliste 
kliimatingimustega, seejuures ilmnevad mainitud probleemid ka kalandussektoris, mis on 
mitmete kõnealuste piirkondade jaoks peamine majandustegevusala. Mainitud 
arengutakistused on struktuurset laadi ja püsiva iseloomuga, seetõttu ei ole arusaadav 
asutamislepingu artikli 299 lõiget 2 arvesse võttes ning pidades silmas äärepoolseimate 
piirkondade olukorda ning hinnates positiivseks ettepanekut praeguse hüvituskorra säilitamise 
kohta ja muudatusettepanekuid, millega liikmesriikidele antakse suurem paindlikkus selle 
korra rakendamisel, miks mainitud korda ei rakendata aegumisklauslita, nagu 
põllumajanduslikke POSEI programme, st ilma nende lõpptähtaega kindlaks määramata. 
Samuti jääb arusaamatuks, miks on lisakulude rahalise hüvitamise ülemmääraks (vaid) 75% 
tegelikest transpordikuludest ja nendega seotud kuludest ning miks keskendutakse 
ülemääraselt transpordikuludele ja mitte turustuse üldisele loogikale, mis tähendaks seda, et 
võetakse arvesse äärepoolseimates piirkondades tootmise ja turustamisega seotud kulusid. 
Seda silmas pidades ja võttes arvesse mainitud kulude, eeskätt transpordikulude suurenemist 
alates 2003. aastast ning tulevase hüvituskorra kavandatavat paindlikkust, tuleks suurendada 
sätestatud hüvitamise ülemmäära, säilitades hüvitise praeguse jaotuse liikmesriikide vahel. 

Arvamuse koostaja meenutab, et tulevane hüvituskord peab töödeldud toodetega seotud 
hüvitise puhul säilitama põhimõtte, mille kohaselt tuleb kasutada ühenduse laevade püütud 
kala, kui kohaliku laevastiku väljapüügist ei piisa töötleva tööstuse varustamiseks.

  
1 ELT L 345, 31.12.2003, lk 34
2 Asutamislepingu artikli 299 lõikes 2 nimetatud piirkonnad on Prantsuse ülemeredepartemangud, Assoorid, 
Madeira ja Kanaari saared.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus -1 (uus)

(-1) Äärepoolseimate piirkondade 
majandus on kergesti haavatav ning seda 
iseloomustavad arengut mõjutavad püsivad 
struktuurilised tegurid ning vähesed 
majandustegevuse mitmekesistamise 
võimalused, neis piirkondades on 
kalandussektoril ja mitmeid põlvkondi 
ühendavatel kalurikogukondadel oluline 
roll majandustegevuse ja tööhõive 
säilitamisel nii sisse- kui väljapoole 
suunatud tegevuse puhul ning 
majandusliku ja sotsiaalse sidususe 
toetamisel.

Selgitus

Arvesse tuleks võtta püsivaid struktuurseid tegureid, mis mõjutavad äärepoolseimate 
piirkondade arengut ning sellega seoses kalandussektori sotsiaal-majanduslikku olulisust, 
mainitud sektori näol on tegemist ühega vähestest majanduslikest alternatiividest kõnealustes 
piirkondades, mis toetab majanduslikku ja sotsiaalset sidusust. 

Muudatusettepanek 2
Põhjendus -1 a (uus)

(-1 a) Tuleb arvesse võtta äärepoolseimate 
piirkondade eripärasid ja sektoripõhiseid 
erinevusi ning asjaolu, et mainitud 
piirkondade vajadused on erinevad.

Selgitus

Arvesse tuleb võtta asjaolu, et kuigi äärepoolseimates piirkondades on rida ühiseid 
probleeme, on nende piirkondade vahel siiski olulisi erinevusi, mida käesolev määrus peab 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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arvesse võtma, ning mida tuleb arvestada ka selle määruse kohaldamisel.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus -1 b (uus)

(-1 b) Tuleb arvesse võtta transpordikulude 
ja nendega seotud kulude tõusu, mida on 
eeskätt täheldatud pärast 2003. aastat ja 
mis on tingitud nafta hinna olulisest 
tõusust, mis suurendab äärepoolseimate 
piirkondadega seotud lisakulutusi.

Selgitus

Tuleks rõhutada transpordikulude tõusu, mis on tingitud nafta hinna olulisest tõusust, mis 
suurendab äärepoolseimate piirkondadega seotud lisakulutusi.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 1

(1) Ühenduse äärepoolseimate piirkondade 
kalandussektoril on raskusi, eelkõige 
teatavate kalandussaaduste Euroopa 
mandriosas turustamisega kaasnevate 
lisakulude tõttu, mis on tingitud 
asutamislepingu artikli 229 lõikes 2 osutatud 
teatavatest ebasoodsatest tingimustest ja mis 
tekivad peamiselt nende piirkondade 
asukohast tulenevatest veokuludest.

(1) Ühenduse äärepoolseimate piirkondade 
kalandussektoril on raskusi, eelkõige 
teatavate kalandussaaduste Euroopa 
mandriosas tootmise ja turustamisega 
kaasnevate lisakulude tõttu, mis on tingitud 
asutamislepingu artikli 229 lõikes 2 osutatud 
teatavatest ebasoodsatest tingimustest ja mis 
tekivad eeskätt nende piirkondade asukohast 
tulenevatest veokuludest.

Selgitus

Äärepoolseimate piirkondade puhul tuleb arvesse võtta veel muid tegureid, eeskätt 
mastaabisäästu puudumist ja kõrgeid tootmiskulusid. Seetõttu ei tuleks ülemääraselt 
keskenduda üksnes transpordikuludele, vaid tuleks samas arvesse võtta ka muid tootmis- ja 
turustuskulusid.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 5

(5) Liikmesriigid peaksid määrama 
hüvitissumma tasemel, mis võimaldab 
vajalikul viisil arvesse võtta lisakulusid, mis 
tekivad äärepoolseimate piirkondade 
teatavate ebasoodsate tingimuste tõttu ja 

(5) Liikmesriigid peaksid määrama 
hüvitissumma tasemel, mis võimaldab 
vajalikul viisil arvesse võtta lisakulusid, mis 
tekivad äärepoolseimate piirkondade 
teatavate ebasoodsate tingimuste tõttu ja 
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eelkõige toodete veoga Euroopa mandriossa. 
Ülemäärase hüvitamise vältimiseks peaks 
summa olema proportsionaalne hüvitatavate 
lisakulude suurusega ega tohiks mingil 
juhul ületada kindlaksmääratud osa 
Euroopa mandriossa vedamise ja muudest 
seonduvatest kuludest. Seepärast tuleks 
võtta arvesse ka muid lisakulude suurust 
mõjutavaid riikliku sekkumise viise.

eelkõige toodete veoga Euroopa mandriossa. 
Ülemäärase hüvitamise vältimiseks peaks 
summa olema proportsionaalne hüvitatavate 
lisakulude suurusega. Seepärast tuleks võtta 
arvesse ka muid lisakulude suurust 
mõjutavaid riikliku sekkumise viise.

Selgitus

Hüvitis peaks täiel määral katma äärepoolseimates piirkondades tekkivad lisakulud, eeskätt 
juhul, kui sellest sõltub majanduslik ja sotsiaalne sidusus, ning tagama otsustamise 
paindlikkuse liikmesriikide hüvitistele hinnangu andmisel.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 5 a (uus)

(5 a) Tuleks asjakohaselt arvesse võtta 
väikesemahulise rannikupüügi ja 
käsitööndusliku iseloomuga püügi sotsiaal-
majanduslikku olulisust äärepoolseimates 
piirkondades ning vajadust luua vajalikud 
tingimused nende püügivormide arenguks.

Selgitus

On oluline, et määrus tunnustaks ka väikesemahulise rannikupüügi ja käsitööndusliku 
iseloomuga püügi olulisust kõnealuste piirkondade majanduslikus arengus ning vajadust 
osutada sellele püügilaevastiku osale erilist toetust.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 9

(9) Selleks et teha otsus hüvituskava 
jätkamise kohta pärast 2013. aastat, peaks 
komisjon õigel ajal enne kava lõppu
esitama sõltumatul hindamisel põhineva 
aruande Euroopa Parlamendile, nõukogule 
ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele.

(9) Selleks et hüvituskava läbi vaadata, 
võttes arvesse käesolevas määruses 
sätestatud eesmärkide täitmist, peaks 
komisjon esitama sõltumatul hindamisel 
põhineva aruande Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele, millele lisatakse 
vajadusel seadusloomega seotud 
ettepanekud.
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Selgitus

Kehtestatav kord ei peaks olema ajaliselt piiratud, kuivõrd kõnealune hüvitis aitab ületada 
äärepoolseimate piirkondadega seotud püsivaid struktuurseid probleeme. Seetõttu ei ole 
põhjendatud aegumisklausel, mis on erinev põhimõttest, mida kohaldatakse põllumajanduse 
POSEI programmide puhul (määrus (EÜ) nr 247/2006).

Muudatusettepanek 8
Artikkel 1

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ajavahemikuks 2007–2013 kava, et hüvitada 
lisakulud (edaspidi „hüvitis“), mis tekivad 
teatavate kalandussaaduste turustamisel 
artiklis 3 osutatud ettevõtjatel, kes on pärit 
järgmistest piirkondadest, ja mis tulenevad 
nende piirkondade teatavatest ebasoodsatest 
tingimustest:

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse kava, 
et hüvitada lisakulud (edaspidi „hüvitis“), 
mis tekivad teatavate kalandussaaduste 
turustamisel artiklis 3 osutatud ettevõtjatel, 
kes on pärit järgmistest äärepoolseimatest 
piirkondadest, ja mis tulenevad nende 
piirkondade teatavatest ebasoodsatest 
tingimustest:

Selgitus

Kehtestatav kord ei peaks olema ajaliselt piiratud, kuivõrd kõnealune hüvitis aitab ületada 
äärepoolseimate piirkondadega seotud püsivaid struktuurseid probleeme. Seetõttu ei ole 
põhjendatud aegumisklausel, mis on erinev põhimõttest, mida kohaldatakse põllumajanduse 
POSEI programmide puhul (määrus (EÜ) nr 247/2006).

Muudatusettepanek 9
Artikkel 3, lõige 1

1. Hüvitist makstakse järgmistele 
ettevõtjatele, kellel tekivad kalandussaaduste 
turustamisel lisakulud: 

1. Hüvitist makstakse järgmistele 
ettevõtjatele, kellel tekivad kalandussaaduste 
turustamisel lisakulud, mis on seotud 
artiklis 1 osutatud piirkondade 
äärepoolseima asukohaga: 

Selgitus

Antud muudatusettepanek ei nõua selgituse esitamist.

Muudatusettepanek 10
Artikkel 4, lõige 4, punkt b

b) püütud ühenduse kalalaevadega, mis ei 
ole registreeritud üheski artiklis 1 osutatud 

b) püütud ühenduse kalalaevadega, mis ei 
ole registreeritud üheski artiklis 1 osutatud 
piirkonna sadamas, välja arvatud juhul, kui 
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piirkonna sadamas, kasutatakse kalu, mis on püütud ühenduse 
kalalaevadega, kui väljapüük artiklis 1 
osutatud piirkondades ei ole piisav nende 
piirkondade töötleva tööstuse 
varustamiseks,

Selgitus

Sarnaselt varasema hüvituskorraga tuleks säilitada põhimõte, mille kohaselt juhul, kui 
kohaliku laevastiku väljapüük ei ole piisav, nähakse kohaliku töötleva tööstuse nõuetekohane 
varustamine ette ühenduse laevade abil, et tagada majandustegevuse ja tööhõive säilimine 
neis piirkondades. 

Muudatusettepanek 11
Artikli 5 lõige 2

2. Hüvitise puhul võetakse arvesse: 2. Hüvitise puhul võetakse arvesse:

a) iga kalandussaadusega seotud lisakulusid, 
mis tulenevad asjaomase piirkonna 
teatavatest ebasoodsatest tingimustest, 
eelkõige Euroopa mandriossa vedamise 
kulusid,

a) iga kalandussaadusega seotud lisakulusid, 
mis tulenevad asjaomase piirkonna 
teatavatest ebasoodsatest tingimustest, 
eelkõige Euroopa mandriossa ja artiklis 1 
osutatud piirkondade vahel vedamise 
kulusid,

b) kõiki muid lisakulude suurust mõjutavaid 
riikliku sekkumise viise.

b) iga kalandussaaduse puhul 
transpordikuludega seotud lisakulusid iga 
artiklis 1 osutatud piirkonna puhul, kui 
mainitud kulud on seotud geograafilise 
hajususega,
b a) hüvitise saaja liiki, pöörates erilist 
tähelepanu väikesemahulisele 
rannikupüügile ja käsitööndusliku 
iseloomuga püügile,
b b) kõiki muid lisakulude suurust 
mõjutavaid riikliku sekkumise viise.

Selgitus

Lisakulude hüvitamisel tuleb samuti arvesse võtta turustamist äärepoolseimate piirkondade 
vahel. Käesoleva muudatusettepaneku eesmärgiks on võtta arvesse ka kohaliku turu 
toetamiseks äärepoolseimate piirkondade vahelisel transpordil tekkivaid lisakulusid, mis on 
seotud nende piirkondade geograafilise hajususega näiteks Assooride ja Kanaari saarte 
puhul. Sellele lisaks tuleb arvesse võtta hüvitise saaja liiki, pöörates erilist tähelepanu 
väikesemahulisele rannikupüügile ja käsitööndusliku iseloomuga püügile.
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Muudatusettepanek 12
Artikli 5 lõige 3

3. Lisakulude hüvitis on proportsionaalne 
lisakuludega, seda tasaarvestatakse ja see ei 
ületa 75% Euroopa mandriossa vedamise ja 
muudest seonduvatest kuludest.

3. Lisakulude hüvitis on proportsionaalne 
lisakuludega, seda tasaarvestatakse ja see ei 
ületa 85% Euroopa mandriossa ja artiklis 1 
osutatud piirkondade vahel vedamise ja 
muudest seonduvatest kuludest.

Liikmesriikidel on lubatud nõuetekohaselt 
põhjendatud konkreetsetel juhtudel ning 
komisjoni sellest teavitades seda piiri 
ületada, kui seda nõuavad sektori 
majanduslik elujõulisus ja 
majandustegevuse ning tööhõive 
säilitamine; seejuures tuleb jälgida 
põhimõtet, mille kohaselt hüvitis ei tohi 
ületada kulusid.

Selgitus

Tehakse ettepanek suurendada vastavalt äärepoolseimate piirkondade kohta kehtivates 
struktuurifondide määrustes sätestatud korrale kümne protsendipunkti võrra 
transpordikulude ja nendega seotud kulude hüvitamist, et asjakohasemalt hüvitada
äärepoolseimates piirkondades tekkivaid lisakulusid, tagades otsustamise paindlikkuse 
liikmesriikide hüvitistele hinnangu andmisel eeskätt juhul, kui sellest sõltub majanduslik ja 
sotsiaalne sidusus.

Muudatusettepanek 13
Artikkel 5, lõige 4

4. Iga-aastase hüvitise kogusumma ei ületa 
järgmist summat:

4. Iga-aastase hüvitise kogusumma ei ületa 
järgmist summat:

a) Assoorid ja Madeira: 4 283 992 eurot a) Assoorid ja Madeira: 4 855 314 eurot
b) Kanaari saared: 5 844 076 eurot b) Kanaari saared: 6 623 545 eurot

c) Prantsuse Guajaana ja Réunion: 4 868 700
eurot

c) Prantsuse Guajaana ja Réunion: 5 518 000
eurot

Selgitus

Hüvitise iga-aastast kogusummat suurendatakse 2 miljoni euro võrra, säilitades hüvitise 
praeguse jaotuse liikmesriikide vahel, selleks et olla valmis transpordikulude ja energia hinna 
tõusuks pärast 2003. aastat ning arvestada ka määrusega võimaldatava suurema 
paindlikkusega, mis võimaldab krediidisummasid paremini kasutada. Hüvitise kogusumma 
tõuseb 15 miljonilt eurolt ligi 17 miljoni euroni, tegemist on summaga, mis ei ole küll väga 
suur, võrreldes äärepoolseimate piirkondade püsivate struktuursete probleemidega, kuid 
toetab siiski majandusliku ja sotsiaalse sidususega seotud eesmärgi saavutamist.
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Muudatusettepanek 14
Artikli 7 lõiked 1 kuni 3

1. Liikmesriigid esitavad nelja kuu jooksul 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
komisjonile artikli 4 lõikes 1 osutatud 
loetelu ja kogused ning artikli 5 lõikes 1 
osutatud hüvitise suuruse (edaspidi koos 
„hüvitiste plaan“). 

1. Liikmesriigid esitavad kolme kuu jooksul 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
komisjonile artikli 4 lõikes 1 osutatud 
loetelu ja kogused ning artikli 5 lõikes 1 
osutatud hüvitise suuruse (edaspidi koos 
„hüvitiste plaan“).

2. Kui hüvitiste plaan ei vasta käesolevas 
määruses kehtestatud nõuetele, palub 
komisjon liikmesriigil kahe kuu jooksul 
plaani vastavalt kohandada. Sel juhul esitab 
liikmesriik komisjonile kohandatud hüvitiste 
plaani. 

2. Kui hüvitiste plaan ei vasta käesolevas 
määruses kehtestatud nõuetele, palub 
komisjon liikmesriigil ühe kuu jooksul 
plaani vastavalt kohandada. Sel juhul esitab 
liikmesriik komisjonile kohandatud hüvitiste 
plaani. 

3. Kui komisjon ei esita kahe kuu jooksul 
pärast lõigetes 1 ja 2 osutatud hüvitiste 
plaani kättesaamist vastuväiteid, loetakse 
hüvitiste plaan heakskiidetuks.

3. Kui komisjon ei esita ühe kuu jooksul 
pärast lõigetes 1 ja 2 osutatud hüvitiste 
plaani kättesaamist vastuväiteid, loetakse 
hüvitiste plaan heakskiidetuks.

Selgitus

Et võimaldada käesoleva määruse nõuetekohast kohaldamist 2007. aastal, võttes arvesse 
komisjoni hilinemist oma ettepaneku esitamisel, ja et kiirendada hüvitiste plaani esitamist ja 
vastuvõtmist, tehakse ettepanek lühendada kõiki tähtaegu ühe kuu võrra.

Muudatusettepanek 15
Artikkel 7 a (uus)

Artikkel 7 a
Riigiabi

1. Kalandussaaduste osas, mille suhtes 
kohaldatakse asutamislepingu artikleid 87, 
88 ja 89, võib komisjon asutamislepingu 
artikli 299 lõike 2 kohaselt lubada anda 
nende tootmise, töötlemise ja turustamise 
valdkonnas tegutsemisabi, mille eesmärgiks 
on ületada äärepoolseimate piirkondade 
kalatööstuse probleeme, kui need 
probleemid on seotud suurte vahemaade, 
eraldatuse ning äärepoolseima asukohaga.
2. Liikmesriigid võivad artiklis 7 osutatud 
hüvitiste plaani rakendamiseks anda 
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täiendavat rahalist abi. Sel juhul peab 
liikmesriik antavast riigiabist komisjoni 
teavitama ja saama abi andmiseks 
käesoleva määruse kohaselt komisjoni 
nõusoleku, et abi on osa eelpool nimetatud 
hüvitiste plaani alusel antavast abist. Sel 
viisil teatatud abi käsitletakse 
asutamislepingu artikli 88 lõike 3 esimese 
lause tähenduses teatatud abina.

Selgitus

Samalaadselt põllumajanduse POSEI programmi sätetega ja võttes arvesse äärepoolseimate 
piirkondade probleeme, tuleks tagada võimalus täiendada käesoleva määruse alusel 
ettenähtud meetmeid liikmesriigi antava täiendava abiga, mida antakse ühenduse tasandil 
antava riigiabi osas kehtestatud õiguslikus raamistikus.

Muudatusettepanek 16
Artikli 14 teine lõik

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007 
kuni 31. detsembrini 2013.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Selgitus

Kehtestatav kord ei peaks olema ajaliselt piiratud, kuivõrd kõnealune hüvitis aitab ületada 
äärepoolseimate piirkondadega seotud püsivaid struktuurseid probleeme. Seetõttu ei ole 
põhjendatud aegumisklausel, mis on erinev põhimõttest, mida kohaldatakse põllumajanduse 
POSEI programmide puhul (määrus (EÜ) nr 247/2006).
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