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BEKNOPTE MOTIVERING

Dit voorstel voor een verordening vloeit voort uit het implementatieverslag dat de Commissie 
op 30 november 2006 heeft ingediend om, zij het met enige vertraging, gevolg te geven aan 
artikel 12 van Verordening (EG) nr. 2328/2003 van de Raad tot instelling van een regeling ter 
compensatie van de door de ultraperifere ligging veroorzaakte extra kosten voor de afzet van 
bepaalde visserijproducten van de Azoren, Madeira, de Canarische Eilanden en de Franse 
departementen Guyana en Réunion1. Dit implementatieverslag stoelde op een externe studie 
die half september 2006 werd gepubliceerd en waarin werd geconstateerd dat de steunregeling 
die van 2003 tot 2006 van kracht was, heeft bijgedragen tot de compensatie van de extra 
kosten die het gevolg zijn van de ultraperifere ligging en tot de ontwikkeling en consolidering 
van de economische bedrijvigheid over de gehele lijn, en daarmee tot de stabilisering en zelfs 
de toename van de werkgelegenheid in gebieden waar economische alternatieven schaars zijn. 
Als voorbeelden werden genoemd de tonijnconservenindustrie op de Azoren, de productie 
van tonijnzijden en zwarte haarstaartvis op Madeira en de garnalenindustrie in Guyana.
De compensatieregeling werd in 1992 ingesteld voor de Azoren, Madeira en de Canarische 
Eilanden en was bedoeld voor de producenten die eigenaar of reder zijn van vaartuigen die 
zijn geregistreerd in de havens van deze gebieden, alsook voor de ondernemers in de 
conservenindustrie en de afzet. De regeling werd vervolgens uitgebreid tot de Franse gebieden 
Guyana (vanaf 1994) en Réunion (vanaf 1998); zij werd in 2003 voor de eerste maal verlengd 
bij Verordening (EG) nr. 2328/2003, die op 31 december 2006 afloopt. Voor het tijdvak 2003-
2006 was er een financiële enveloppe van 60 miljoen euro beschikbaar, ofwel 15 miljoen euro 
per jaar. De verwachting dat de uitvoeringsgraad hoog zou zijn, werd volledig waargemaakt 
(circa 85%), ondanks een zeker gebrek aan flexibiliteit bij de uitvoering van Verordening 
(EG) nr. 2328/2003.
De sociaal-economische ontwikkeling van de ultraperifere regio's van de Gemeenschap2

wordt belemmerd door de afgelegen ligging, het insulaire karakter, de kleine markten, de 
geografische spreiding, de geringe oppervlakte en de orografische en klimatologische 
omstandigheden, die ook van invloed zijn op de visserijsector, een van de belangrijkste 
sectoren van hun economie. Deze hinderpalen voor ontwikkeling zijn structureel en van 
blijvende aard. Gezien artikel 299, lid 2 van het Verdrag en de status van de ultraperifere 
regio's acht uw rapporteur het derhalve positief dat wordt voorgesteld de huidige 
compensatieregeling te verlengen en in die zin te wijzigen dat de lidstaten meer flexibiliteit 
krijgen bij de tenuitvoerlegging ervan. Hij vindt het echter onbegrijpelijk dat de regeling niet 
open blijft - d.w.z. zonder tijdsbeperking - zoals dat voor de POSEI-programma's op het 
gebied van de landbouw het geval is. Ook moeten er vraagtekens worden geplaatst bij de 
bepaling dat compensatie van de extra kosten (slechts) wordt toegekend voor ten hoogste 75% 
van de kosten voor het vervoer en van de andere, bijbehorende kosten, alsmede bij het feit dat 
de nadruk teveel wordt gelegd op de vervoerskosten in plaats van op de afzetkosten in hun 
algemeenheid, zodat ook de kosten van de productie en het op de markt brengen in de 
ultraperifere gebieden zouden worden bestreken. Gezien de stijging van deze kosten - in het 
bijzonder de vervoerskosten sinds 2003 - en met het oog op de flexibiliteit die de toekomstige 
regeling zal gaan bieden, zou de voorgestelde financiële enveloppe moeten worden verhoogd, 
met behoud van de huidige verdeelsleutel tussen de lidstaten.

  
1 PB L 345 van 31.12.2003, blz. 34.
2 Krachtens artikel 299, lid 2 van het Verdrag zijn dat de Franse overzeese departementen, de
Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden.
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De rapporteur wijst er tevens op dat in de toekomstige regeling voor de compensatie voor 
verwerkte producten de bepaling moet worden gehandhaafd dat de vangsten van 
communautaire visserijvaartuigen mogen worden gebruikt indien de vangsten van de lokale 
vloten onvoldoende mochten blijken om de conservenindustrie te bevoorraden.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
visserij onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging -1 bis (nieuw)

(-1 bis) De ultraperifere gebieden hebben 
een zwakke economie, worden in hun 
ontwikkeling belemmerd door factoren die 
structureel en van blijvende aard zijn en
beschikken over weinig mogelijkheden voor 
economische diversificatie. In deze 
gebieden spelen de visserijsector en de van 
oudsher bestaande visserijgemeenschappen 
een belangrijke rol bij de handhaving van 
de economische bedrijvigheid en de 
werkgelegenheid over de gehele linie en bij 
de bevordering van de sociale samenhang.

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met structurele en blijvende belemmeringen voor de 
ontwikkeling van de ultraperifere gebieden alsook met het sociaal - economische belang van 
de visserijsector die vaak een van de weinige economische alternatieven voor deze gebieden
vormt en bijdraagt aan de sociale samenhang.

Amendement 2
Overweging -1 ter (nieuw)

(-1 ter) Er moet rekening worden gehouden 
met de specifieke kenmerken en de 
bestaande sectorale verschillen tussen de 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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ultraperifere gebieden, aangezien deze 
uiteenlopende behoeften hebben.

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met het feit dat in de ultraperifere gebieden, die 
weliswaar een aantal problemen gemeen hebben, ook aanzienlijke verschillen bestaan die in 
deze verordening en bij de uitvoering ervan in aanmerking moeten worden genomen. 

Amendement 3
Overweging -1 quater (nieuw)

(-1 quater) Er moet rekening worden 
gehouden met de stijging van de 
vervoerskosten en bijbehorende kosten, die 
hoofdzakelijk na 2003 is vastgesteld en het 
gevolg is van de sterke stijging van de prijs 
van aardolie waardoor de extra kosten als 
gevolg van de ultraperifere ligging nog 
hoger worden.

Motivering

Er moet met nadruk worden gewezen op de stijging van de vervoerskosten als gevolg van de 
stijging van de prijs van aardolie waardoor de extra kosten als gevolg van de ultraperifere 
ligging nog hoger worden.

Amendement 4
Overweging 1

(1) De visserijsector in de ultraperifere 
gebieden van de Gemeenschap heeft te 
kampen met moeilijkheden, en vooral met 
extra kosten voor de afzet van bepaalde 
visserijproducten door de bijzondere 
handicaps die in artikel 299, lid 2, van het 
Verdrag worden erkend, hoofdzakelijk als 
gevolg van de kosten voor het vervoer naar 
het Europese continent.

(1) De visserijsector in de ultraperifere 
gebieden van de Gemeenschap heeft te 
kampen met moeilijkheden, en vooral met 
extra kosten voor de productie en de afzet 
van bepaalde visserijproducten door de 
bijzondere handicaps die in artikel 299, lid 
2, van het Verdrag worden erkend, met 
name als gevolg van de kosten voor het 
vervoer naar het Europese continent.

Motivering

Er zijn andere factoren waarmee rekening moet worden gehouden als het gaat om de 
ultraperifere gebieden, met name het ontbreken van schaaleconomieën en de hoge 
productiekosten. Daarom dient men zich niet alleen te focussen op de vervoerskosten, maar er 
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moet ook rekening worden gehouden met andere kosten (productie en afzet).

Amendement 5
Overweging 5

(5) De lidstaten moeten het 
compensatiebedrag vaststellen op een niveau 
dat een passende compensatie mogelijk 
maakt van de extra kosten die het gevolg 
zijn van de bijzondere handicaps van de 
ultraperifere gebieden, en met name van de 
kosten voor het vervoer van de producten 
naar het Europese continent. Om 
overcompensatie te voorkomen dient het 
bedrag in verhouding te staan tot de te 
compenseren extra kosten en mag het in 
geen geval hoger zijn dan een bepaald deel 
van de kosten voor het vervoer naar het 
Europese continent en andere, 
bijbehorende kosten. Daartoe moet ook 
rekening worden gehouden met andere 
soorten van overheidsmaatregelen die van 
invloed zijn op de hoogte van de extra 
kosten.

(5) De lidstaten moeten het 
compensatiebedrag vaststellen op een niveau 
dat een passende compensatie mogelijk 
maakt van de extra kosten die het gevolg 
zijn van de bijzondere handicaps van de 
ultraperifere gebieden, en met name van de 
kosten voor het vervoer van de producten 
naar het Europese continent. Om 
overcompensatie te voorkomen dient het 
bedrag in verhouding te staan tot de te 
compenseren extra kosten. Daartoe moet ook 
rekening worden gehouden met andere 
soorten van overheidsmaatregelen die van 
invloed zijn op de hoogte van de extra 
kosten.

Motivering

De compensatie moet de extra kosten als gevolg van de ultraperifere ligging volledig kunnen 
dekken - met name wanneer de economische en sociale samenhang in het geding is - terwijl
bij de beoordeling van de compensatie de nodige flexibiliteit in de besluitvorming van de 
lidstaten moet zijn gewaarborgd. 

Amendement 6
Overweging 5 bis (nieuw)

(5 bis) Er moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de sociaal -
economische betekenis van de kleinschalige 
kustvisserij en de ambachtelijke visserij 
voor de ultraperifere gebieden en met de 
noodzaak om de voorwaarden voor hun 
ontwikkeling te creëren.
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Motivering

Het is van belang dat in deze verordening eveneens de betekenis van de kleinschalige 
kustvisserij en de ambachtelijke visserij voor de economische ontwikkeling van de 
ultraperifere gebieden wordt erkend alsook de noodzaak van bijzondere steun voor dit 
segment van de vloot.

Amendement 7
Overweging 9

(9) Opdat kan worden beslist of de 
compensatieregeling na 2013 wordt 
voortgezet, moet de Commissie tijdig 
voordat de regeling afloopt, een op een 
onafhankelijke evaluatie gebaseerd verslag 
indienen bij het Europees Parlement, de 
Europese Raad en het Europees Economisch 
en Sociaal Comité.

(9) Om de herziening van de 
compensatieregeling mogelijk te maken, 
rekening houdend met de doeltreffende 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
deze verordening, moet de Commissie een 
op een onafhankelijke evaluatie gebaseerd 
verslag indienen bij het Europees Parlement, 
de Europese Raad en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité, zo nodig 
vergezeld van wetgevingsvoorstellen..

Motivering

De regeling moet niet aan een termijn worden gebonden, aangezien de compensatie bedoeld 
is om structurele en blijvende belemmeringen als gevolg van de ultraperifere ligging uit de 
weg te ruimen. Daarom valt niet in te zien waarom sprake moet zijn van een vervalbepaling, 
dit in tegenstelling tot POSEI-landbouw (verordening (EG)247/2006).

Amendement 8
Artikel 1, inleidende formule

Bij deze verordening wordt voor de periode 
2007-2013 een regeling ingesteld om een 
compensatie te bieden voor de extra kosten 
die de in artikel 3 bedoelde ondernemers 
voor de afzet van bepaalde visserijproducten 
uit de hierna genoemde gebieden moeten 
maken als gevolg van de bijzondere 
handicaps van die gebieden (hierna ‘de 
compensatie’ genoemd):

Bij deze verordening wordt een regeling 
ingesteld om een compensatie te bieden voor 
de extra kosten die de in artikel 3 bedoelde 
ondernemers voor de afzet van bepaalde 
visserijproducten uit de hierna genoemde 
ultraperifere gebieden moeten maken als 
gevolg van de bijzondere handicaps van die 
gebieden (hierna ‘de compensatie’ 
genoemd):

Motivering

De regeling moet niet aan een termijn worden gebonden, aangezien de compensatie bedoeld 
is om structurele en blijvende belemmeringen als gevolg van de ultraperifere ligging uit de 
weg te ruimen. Daarom valt niet in te zien waarom sprake moet zijn van een vervalbepaling, 
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dit in tegenstelling tot POSEI-landbouw (verordening (EG)247/2006).

Amendement 9
Artikel 3, lid 1

1. De compensatie wordt betaald aan de 
volgende ondernemers die extra kosten 
moeten maken voor de afzet van 
visserijproducten:

1. De compensatie wordt betaald aan de 
volgende ondernemers die extra kosten 
moeten maken voor de afzet van 
visserijproducten als gevolg van de 
ultraperifere ligging van de in artikel 1 
genoemde gebieden:

Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement 10
Artikel 4, lid 4, letter b)

b) zijn gevangen door communautaire 
vissersvaartuigen die niet in een haven van 
een van de in artikel 1 genoemde gebieden 
zijn geregistreerd,

b) zijn gevangen door communautaire 
vissersvaartuigen die niet in een haven van 
een van de in artikel 1 genoemde gebieden 
zijn geregistreerd, uitgezonderd het gebruik 
van de vangsten van communautaire 
vissersvaartuigen indien de vangsten van 
de in artikel 1 genoemde gebieden 
onvoldoende zijn om hun verwerkende 
industrie te bevoorraden,

Motivering

In overeenstemming met de vorige regeling moet ook hier worden voorzien in de mogelijkheid 
van regelmatige bevoorrading van de plaatselijke verwerkende industrie door communautaire 
vissersvaartuigen - als de vangsten van de lokale vloten onvoldoende zijn - ten einde de 
economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid in de ultraperifere gebieden te 
waarborgen.

Amendement 11
Artikel 5, lid 2

2. Bij de bepaling van de compensatie wordt 
rekening gehouden:

2. Bij de bepaling van de compensatie wordt 
rekening gehouden:

a) voor elk visserijproduct, met de extra 
kosten die het gevolg zijn van de bijzondere 

a) voor elk visserijproduct, met de extra 
kosten die het gevolg zijn van de bijzondere 
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handicaps van de betrokken gebieden, en 
met name de uitgaven voor het vervoer naar 
het Europese continent,

handicaps van de betrokken gebieden, en 
met name de uitgaven voor het vervoer naar 
het Europese continent en tussen de in 
artikel 1 genoemde gebieden,

b) met welke andere soorten van 
overheidsmaatregelen dan ook die van 
invloed zijn op de hoogte van de extra 
kosten.

b) voor elk visserijproduct, met de extra 
kosten voor het vervoer binnen elk in 
artikel 1 genoemd gebied als gevolg van de 
geografische spreiding,
b bis) met het soort begunstigden, waarbij 
speciaal aandacht wordt besteed aan de 
kleinschalige kustvisserij en de 
ambachtelijke visserij,
b ter) met welke andere soorten van 
overheidsmaatregelen dan ook die van 
invloed zijn op de hoogte van de extra 
kosten.

Motivering

Bij de compensatie van de extra kosten moet eveneens rekening worden gehouden met de 
afzet tussen de ultraperifere gebieden. Verder moet rekening worden gehouden met de hogere 
vervoerskosten in de ultraperifere gebieden met een grote geografische spreiding zoals op de 
Azoren en de Canarische Eilanden het geval is, een en ander met het oog op de bevordering 
van de lokale markt. Bovendien moet rekening worden gehouden met het soort begunstigde 
waarbij speciaal aandacht wordt besteed aan de kleinschalige kustvisserij en de 
ambachtelijke visserij.

Amendement 12
Artikel 5, lid 3

3. De compensatie voor de extra kosten staat 
in verhouding tot de extra kosten die ermee 
moeten worden bestreden, en bedraagt ten 
hoogste 75% van de kosten voor het vervoer 
naar het Europese continent en andere, 
bijbehorende kosten.

3. De compensatie voor de extra kosten staat 
in verhouding tot de extra kosten die ermee 
moeten worden bestreden, en mag niet meer 
bedragen dan 85% van de kosten voor het 
vervoer naar het Europese continent en 
tussen de in artikel 1 genoemde gebieden 
en andere, bijbehorende kosten.

In specifieke, naar behoren gemotiveerde 
gevallen mogen de lidstaten deze limiet 
middels kennisgeving aan de Commissie 
overschrijden, indien de economische 
levensvatbaarheid van de sector en de 
handhaving van de economische 
bedrijvigheid en de werkgelegenheid in het 
geding zijn, waarbij het beginsel van het 
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niet overcompenseren moet worden 
geëerbiedigd.

Motivering

Er wordt een verhoging met 10% van de compensatie voor de extra vervoerskosten en 
bijbehorende kosten voorgesteld met het oog op een betere compensatie van de extra kosten 
als gevolg van de ultraperifere ligging, conform de verordeningen betreffende de 
Structuurfondsen voor deze gebieden. Aldus moet bij de beoordeling van de compensatie de 
nodige flexibiliteit van de lidstaten worden gewaarborgd, indien de economische en sociale 
samenhang in het geding is.

Amendement 13
Artikel 5, lid 4

4. Per jaar mogen de compensaties in totaal 
niet meer bedragen dan:

4. Per jaar mogen de compensaties in totaal 
niet meer bedragen dan:

a) Azoren en Madeira: 4 283 992 EUR; a) Azoren en Madeira:  4 855 314 EUR; 
b) Canarische Eilanden: 5 844 076 EUR, b) Canarische Eilanden: 6 623 454 EUR,

c) Frans Guyana en Réunion: 4 868 700
EUR.

c) Frans Guyana en Réunion: 5 518 000 
EUR.

Motivering

Het totale bedrag wordt per jaar met 2 miljoen euro verhoogd - waarbij de verdeelsleutel 
tussen de lidstaten gehandhaafd blijft - ten einde het hoofd te bieden aan de stijging van de 
kosten voor vervoer en energie sinds 2003, en rekening houdende met de nieuwe, door de 
verordening gewaarborgde flexibiliteit die een betere besteding van de kredieten mogelijk 
maakt. Het totale bedrag stijgt aldus van ongeveer 15 tot circa 17 miljoen euro, waarmee 
wordt bijgedragen aan de verwezenlijking van de nagestreefde economische en sociale 
samenhang. Op zich is dit geen groot bedrag gezien de structurele en blijvende beperkingen 
van de ultraperifere gebieden.     

Amendement 14
Artikel 7, leden 1 t/m 3

1. Binnen vier maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
delen de betrokken lidstaten de in artikel 4, 
lid 1, bedoelde lijst en hoeveelheden en het 
in artikel 5, lid 1, bedoelde niveau van de 
compensatie, hierna gezamenlijk “het 
compensatieplan” genoemd, aan de 

1. Binnen drie maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
delen de betrokken lidstaten de in artikel 4, 
lid 1, bedoelde lijst en hoeveelheden en het 
in artikel 5, lid 1, bedoelde niveau van de 
compensatie, hierna gezamenlijk “het 
compensatieplan” genoemd, aan de 
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Commissie mee. Commissie mee.
2. Indien het compensatieplan niet aan de bij 
deze verordening vastgestelde voorwaarden 
voldoet, verzoekt de Commissie de lidstaat 
binnen twee maanden het plan 
dienovereenkomstig aan te passen. In dat 
geval dient de lidstaat zijn aangepaste 
compensatieplan in bij de Commissie.

2. Indien het compensatieplan niet aan de bij 
deze verordening vastgestelde voorwaarden 
voldoet, verzoekt de Commissie de lidstaat 
binnen één maand het plan 
dienovereenkomstig aan te passen. In dat 
geval dient de lidstaat zijn aangepaste 
compensatieplan in bij de Commissie.

3. Indien de Commissie niet binnen twee 
maanden na ontvangst van het in lid 1 of 2 
bedoelde compensatieplan reageert, wordt 
het compensatieplan geacht te zijn 
goedgekeurd.

3. Indien de Commissie niet binnen één 
maand na ontvangst van het in lid 1 of 2 
bedoelde compensatieplan reageert, wordt 
het compensatieplan geacht te zijn 
goedgekeurd.

Motivering

Voorgesteld wordt alle termijnen met een maand te bekorten met het oog op de juiste en 
tijdige toepassing van de onderhavige verordening in 2007, gezien de vertraging bij de 
indiening van het voorstel door de Commissie, en met het oog op de snellere indiening en 
goedkeuring van de compensatieplannen.

Amendement 15
Artikel 7 bis (nieuw)

Artikel 7 bis
Staatssteun

1. Met betrekking tot de visserijproducten 
waarop de artikelen 87, 88 en 89 van het 
Verdrag van toepassing zijn, kan de 
Commissie toestaan dat in de sectoren 
productie, verwerking en afzet bedrijfssteun 
wordt verleend als compensatie voor de 
specifieke handicaps van de 
visserijproductie in de ultraperifere 
gebieden die verband houden met hun 
afgelegen, insulaire en ultraperifere 
karakter, rekening houdend met artikel 
299, lid 2 van het Verdrag. 
2. De lidstaten kunnen aanvullende 
financiering toekennen voor de uitvoering 
van de in artikel 7 genoemde 
compensatieplannen. In dat geval moet de 
staatssteun overeenkomstig deze 
verordening door de lidstaten worden 



PE 384.518v01-00 12/12 PA\651547NL.doc

NL

gemeld en door de Commissie worden 
goedgekeurd als onderdeel van de 
compensatieplannen. De aldus gemelde 
steun wordt geacht te zijn gemeld in de zin 
van artikel 88, lid 3, eerste zin, van het 
Verdrag.

Motivering

Evenals het geval is bij POSEI-landbouw en rekening houdend met de beperkingen van de 
ultraperifere gebieden moet worden voorzien in de mogelijkheid de maatregelen van deze 
verordening aan te vullen met nationale staatssteun, met inachtneming van het juridisch
kader voor staatssteun op communautair niveau.

Amendement 16
Artikel 14, alinea 2

Zij is van toepassing van 1 januari 2007 tot 
en met 31 december 2013.

Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2007.

Motivering

De regeling moet niet aan een termijn worden gebonden, aangezien de compensatie is 
bedoeld om structurele en blijvende belemmeringen als gevolg van de ultraperifere ligging uit 
de weg te ruimen. Daarom valt niet in te zien waarom sprake moet zijn van een 
vervalbepaling, dit in tegenstelling tot POSEI-landbouw (verordening (EG) 247/2006).
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