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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

A presente proposta de regulamento decorre do relatório de implementação apresentado pela 
Comissão a 30/11/2006 para cumprir, refira-se, com atraso, o disposto no artigo 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 2328/2003 do Conselho, de 22 de Dezembro de 2003, que instituiu 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 Reunião1. O relatório de implementação foi 
baseado num estudo externo, publicado em meados de Setembro de 2006, que concluiu que o 
regime de compensação para o período 2003 a 2006 contribuiu para atenuar os sobrecustos 
relacionados com a ultraperifericicidade e facilitou o desenvolvimento e a consolidação de 
actividades económicas a montante e jusante, contribuindo por essa via para estabilizar, e 
mesmo aumentar, o emprego em zonas onde as alternativas económicas escasseiam. Refiram-
se os exemplos da indústria conserveira do atum nos Açores, dos lombos de atum e peixe-
espada preto na Madeira e da indústria do camarão na Guiana.  
Este regime foi instituído, em 1992, para os Açores, a Madeira e as ilhas Canárias tendo como 
destinatários produtores, os proprietários ou os armadores de navios registados nos portos 
dessas regiões, bem como os operadores do sector da transformação ou da comercialização. O 
regime foi posteriormente alargado aos territórios franceses da Guiana, em 1994, e da 
Reunião, em 1998, tendo sido reconduzido pela primeira vez em 2003, pelo Regulamento 
(CE) n.º 2328/2003, que expirou a 31 de Dezembro de 2006. Durante o último período, este 
regime contou com 60 milhões de euros, cerca de 15 milhões de euros por ano, apontando as 
previsões para uma execução elevada - cerca de 85% -, apesar de se ter verificado alguma 
falta de flexibilidade na aplicação do regulamento (CE) nº. 2328/2003.
As regiões ultraperiféricas da Comunidade2 sofrem constrangimentos ao desenvolvimento no 
plano social e económico, devido ao afastamento, à insularidade, à exiguidade dos mercados, 
à dispersão geográfica, à pequena superfície e ao relevo e clima difíceis que as caracterizam, 
que afectam igualmente o sector das pescas, que constitui em algumas destas uma das 
principais actividades económicas. Estes obstáculos ao desenvolvimento são estruturais e 
permanentes e, por isso - tendo em conta o n.º 2 do artigo 299.º do Tratado e o estatuto das 
regiões ultraperiféricas -, considerando positiva a proposta de manutenção do actual regime de 
compensações e as alterações que concedem maior flexibilidade aos Estados-membros na sua 
aplicação, não se percebe porque o regime não permanece aberto como acontece com os 
programas POSEI-Agricultura, ou seja, sem limite temporal. Será igualmente de questionar o 
limite da compensação financeira dos sobrecustos (apenas) a 75% dos custos de transportes 
efectivos e despesas conexas, assim como a sua excessiva focalização nos custos de transporte 
- mais que na lógica global do escoamento, o que implicaria ter em conta os custos de 
produção e comercialização nas regiões ultraperiféricas. Neste sentido, e tendo em conta o 
aumento destes custos - nomeadamente dos custos de transporte desde 2003 -, assim como a 
flexibilidade dada pelo futuro sistema, seria necessário aumentar o envelope financeiro 
proposto, mantendo a repartição existente por cada Estado-membro.
O relator lembra igualmente que no futuro regulamento deve ser mantido, no caso da 
compensação aos produtos transformados, o recurso à utilização de pescado capturado por 
navios comunitários, quando as capturas por parte das frotas locais forem insuficientes para 

  
1 JO L 345 de 31.12.2003, p. 34.
2 As regiões designadas no n.º 2 do artigo 299.º do Tratado são os departamentos franceses ultramarinos, os 
Açores, a Madeira e as ilhas Canárias.
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abastecer a sua indústria transformadora.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru pescuit, competentă în fond, 
să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Text de referinţă inexistent în RO. Traducere provizorie a dispoziţiilor modificate, efectuată 
de Unitatea de Traducere Română.

Amendamentul 1
Considerentul -1a (nou)

(-1a) regiunile ultraperiferice au economii 
fragile, marcate de factori structurali 
permanenţi care le condiţionează 
dezvoltarea, şi puţine posibilităţi de 
diversificare economică, în care sectorul 
pescuitului şi comunităţile ancestrale de 
pescari joacă un rol important în 
menţinerea activităţii economice şi a 
locurilor de muncă, în amonte şi în aval, 
precum şi în promovarea coeziunii 
economice şi sociale.

Justification

Os condicionamentos estruturais e permanentes ao desenvolvimento das regiões 
ultraperiféricas têm de ser tidos em conta, tal como a importância socioeconómica do 
sector das pescas neste contexto, que muitas vezes constitui uma das poucas alternativas 
económicas para estas regiões, contribuindo para a coesão económica e social.

Amendamentul 2
Considerentul -1b (nou)

(-1b) Ar trebui să se ţină seama de 
specificităţile şi de diferenţele sectoriale 

  
1 Nepublicat încă în JO.
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existente între regiunile ultraperiferice, 
acestea din urmă având nevoi diferite.

Justification

É necessário ter em conta que as regiões ultraperiféricas, partilhando de um conjunto de 
dificuldades comuns, apresentam também elas diferenças consideráveis, que devem ser 
levadas em linha de conta pelo presente regulamento e sua execução.

Amendamentul 3
Considerentul -1c (nou)

(-1c) Ar trebui să se ţină seama de creşterea 
preţurilor la transport şi a cheltuielilor 
conexe, constatată mai ales după 2003 şi 
cauzată de creşterea accentuată a 
preţurilor la petrol, care provoacă o şi mai 
mare creştere costurilor suplimentare pe 
care le implică poziţia ultraperiferică.

Justification

É necessário sublinhar o aumento dos custos de transporte decorrente do aumento do 
preço do petróleo, que agravou os sobrecustos decorrentes da ultraperificidade.

Amendamentul 4
Considerentul 1

(1) Sectorul pescuitului în regiunile 
ultraperiferice ale Comunităţii întâmpină 
dificultăţi, printre care costuri suplimentare 
suportate la comercializarea anumitor 
produse pescăreşti, care rezultă din 
dezavantajele specifice recunoscute la 
articolul 299 alineatul (2) din Tratat şi, în 
principal, din cheltuielile de transport către 
continentul european.

(1) Sectorul pescuitului în regiunile 
ultraperiferice ale Comunităţii întâmpină 
dificultăţi, în special costuri suplimentare 
suportate la producţia şi la comercializarea 
anumitor produse pescăreşti, care rezultă din 
dezavantajele specifice recunoscute la 
articolul 299 alineatul (2) din Tratat şi, în 
special, din cheltuielile de transport către 
continentul european.

Justification

Existem outros factores que devem ser tidos em conta em relação às regiões 
ultraperiféricas, nomeadamente a falta de economias de escala e os elevados custos de 
produção. Por isso, não deve haver uma focalização específica apenas nos custos de 
transporte, devendo ter-se em conta outros custos de produção e de escoamento.
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Amendamentul 5
Considerentul 5

(5) Statele membre ar trebui să fixeze 
cuantumurile compensaţiilor la un nivel care 
să permită o compensare adecvată a 
costurilor suplimentare, care rezultă din 
dezavantajele specifice regiunilor 
ultraperiferice şi, în special, din cheltuielile 
de transport al produselor către continentul 
european. Pentru a evita o compensare în 
exces, aceste cuantumuri ar trebui să fie 
proporţionale cu costurile suplimentare pe 
care ajutorul urmăreşte să le compenseze şi 
nu trebuie în nici un caz să depăşească un 
anumit procent din cheltuielile de transport 
către continentul european şi alte cheltuieli 
conexe. În acest scop, ar trebui să se ţină 
seama, de asemenea, de alte tipuri de 
intervenţii publice care au efect asupra 
nivelului costurilor suplimentare.

(5) Statele membre ar trebui să fixeze 
cuantumurile compensaţiilor la un nivel care 
să permită o compensare adecvată a 
costurilor suplimentare, care rezultă din 
dezavantajele specifice regiunilor 
ultraperiferice şi, în special, din cheltuielile 
de transport al produselor către continentul 
european. Pentru a evita o compensare în 
exces, aceste cuantumuri ar trebui să fie 
proporţionale cu costurile suplimentare pe 
care ajutorul urmăreşte să le compenseze. În 
acest scop, ar trebui să se ţină seama, de 
asemenea, de alte tipuri de intervenţii 
publice care au efect asupra nivelului 
costurilor suplimentare.

Justification

A compensação deverá poder cobrir de forma integral os custos complementares devidos 
à ultraperificidade, nomeadamente quanto estiver em causa a coesão económica e social, 
garantido a devida flexibilidade de decisão aos Estados-Membros na avaliação da 
compensação.

Amendamentul 6
Considerentul 5a (nou)

(5a) Ar trebui să se ţină seama în mod 
adecvat de importanţa socioeconomică pe 
care o are pescuitul costier la scară mică şi 
pescuitul artizanal pentru regiunile 
ultraperiferice şi de nevoia de a crea 
condiţiile necesare dezvoltării acestora.

Justification

É importante que o regulamento reconheça também a importância da pequena pesca 
costeira e da pesca artesanal para o desenvolvimento económico destas regiões e a 
necessidade de apoiar este segmento da frota de uma forma particular.
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Amendamentul 7
Considerentul 9

(9) Pentru a permite adoptarea unei decizii 
privind continuarea regimului de 
compensare după 2013, Comisia ar trebui să 
prezinte Parlamentului European, 
Consiliului şi Comitetului Economic şi 
Social European, în timp util, înainte de 
încheierea regimului, un raport bazat pe o 
evaluare independentă.

(9) Pentru a permite o revizuire a regimului
de compensare, ţinând seama de 
îndeplinirea obiectivelor prezentului 
regulament, Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European, Consiliului şi 
Comitetului Economic şi Social European, 
un raport bazat pe o evaluare independentă, 
însoţit, dacă este necesar, de propuneri 
legislative.

Justification

O regime instituído não deve ser limitado no tempo, tendo em conta que esta compensação 
visa responder a obstáculos estruturais permanentes decorrentes da ultraperificidade. Não se 
percebe, assim, a existência de uma cláusula de caducidade, ao contrário do que acontece no 
POSEI-Agricultura [regulamento (CE) 247/2006].

Amendamentul 8
Articolul 1

(1) Prezentul regulament instituie, pentru
perioada cuprinsă între 2007 şi 2013, un 
regim (denumit în continuare 
„compensarea”) destinat compensării 
costurilor suplimentare suportate de agenţii 
economici definiţi la articolul 3, la 
comercializarea anumitor produse pescăreşti 
din următoarele regiuni, costuri cauzate de 
dezavantajele specifice regiunilor respective:

(1) Prezentul regulament instituie un regim 
(denumit în continuare „compensarea”) 
destinat compensării costurilor suplimentare 
suportate de agenţii economici definiţi la 
articolul 3, la comercializarea anumitor 
produse pescăreşti din următoarele regiuni 
ultraperiferice, costuri cauzate de 
dezavantajele specifice regiunilor respective: 

Justification

O regime instituído não deve ser limitado no tempo, tendo em conta que esta compensação 
visa responder a obstáculos estruturais permanentes decorrentes da ultraperificidade. Não se 
percebe, assim, a existência de uma cláusula de caducidade, ao contrário do que acontece no 
POSEI-Agricultura [regulamento (CE) 247/2006].

Amendamentul 9
Articolul 3 alineatul (1)

(1) Se plăteşte o compensaţie următorilor 
agenţi economici care suportă costuri 

(1) Se plăteşte o compensaţie următorilor 
agenţi economici care suportă costuri 
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suplimentare la comercializarea produselor 
pescăreşti:

suplimentare la comercializarea produselor 
pescăreşti cauzate de caracterul 
ultraperiferic al regiunilor menţionate la 
articolul 1:

Justification

Depreende-se da leitura.

Amendamentul 10
Articolul 4 alineatul (4) litera b)

b) capturate de nave comunitare de pescuit 
care nu sunt înmatriculate într-un port al 
uneia dintre regiunile menţionate la articolul 
1;

b) capturate de nave comunitare de pescuit 
care nu sunt înmatriculate într-un port al 
uneia dintre regiunile menţionate la articolul 
1, cu excepţia recursului la utilizarea 
peştelui capturat de nave comunitare, 
atunci când capturile din regiunile în cauză 
nu sunt suficiente pentru industria proprie 
de transformare;

Justification

Deverá manter-se, como previsto no regime anterior, a possibilidade - por insuficiência 
das capturas das frotas locais -, do regular abastecimento da indústria transformadora 
local por navios comunitários, como forma de garantir a actividade económica e o 
emprego nestas regiões.

Amendamentul 11
Articolul 5 alineatul (2)

Compensarea ţine seama: Compensarea ţine seama:

a) pentru fiecare produs pescăresc, de 
costurile suplimentare cauzate de 
dezavantajele specifice regiunilor în cauză, 
în special de cheltuielile de transport către 
continentul european;

a) pentru fiecare produs pescăresc, de 
costurile suplimentare cauzate de 
dezavantajele specifice regiunilor în cauză, 
în special de cheltuielile de transport către 
continentul european şi între regiunile 
menţionate la articolul 1;

b) de orice alt tip de intervenţie publică care 
are efect asupra nivelului costurilor 
suplimentare.

b) pentru fiecare produs pescăresc, de 
costurile suplimentare aferente 
cheltuielilor de transport în interiorul 
fiecărei regiuni menţionate la articolul 1, 
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cauzate de dispersia geografică;

ba) de tipul de beneficiari, ţinându-se 
seama în mod special de pescuitul costier la 
scară mică şi de pescuitul artizanal;

bb) de orice alt tip de intervenţie publică 
care are efect asupra nivelului costurilor 
suplimentare.

Justification

A compensação dos custos suplementares deve igualmente ter em conta o escoamento 
entre as regiões ultraperiféricas. A alteração visa igualmente levar em linha de conta os 
custos de transporte acrescidos nas regiões ultraperiféricas com elevada dispersão 
geográfica, como é o caso dos Açores e Canárias, com vista à promoção do mercado 
local. Acrescenta-se ainda uma avaliação do tipo de destinatário, dando particular 
atenção à pequena pesca costeira e à pesca artesanal.

Amendamentul 12
Articolul 5 alineatul (3)

(3) Compensarea costurilor suplimentare 
este proporţională cu costurile suplimentare 
pe care urmăreşte să le compenseze şi nu 
depăşeşte 75% din cheltuielile de transport 
către continentul european şi alte cheltuieli 
conexe.

(3) Compensarea costurilor suplimentare 
este proporţională cu costurile suplimentare 
pe care urmăreşte să le compenseze şi nu 
trebuie să depăşească 85% din cheltuielile 
de transport către continentul european şi 
între regiunile menţionate la articolul 1 şi 
alte cheltuieli conexe.

Cu toate acestea, statele membre pot depăşi 
această limită în cazuri specifice, bine 
justificate, printr-o notificare adresată 
Comisiei, atunci când sunt în cauză 
viabilitatea economică a sectorului şi 
menţinerea activităţii economice şi a 
locurilor de muncă, respectând totodată 
principiul ne-compensării în exces.

Justification

Propõe-se o aumento em dez pontos percentuais da compensação das despesas de transporte 
e conexas para melhor compensar os custos suplementares devidos à ultraperificidade, em 
linha com os regulamentos dos Fundos Estruturais para estas regiões, garantindo a devida 
flexibilidade de decisão aos Estados-Membros na avaliação da compensação, quando estiver 
em causa a coesão económica e social.
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Amendamentul 13
Articolul 5 alineatul (4)

(4) Cuantumul total al compensaţiei pe an nu 
depăşeşte:
a) Azore şi Madeira: 4 283 992 EUR;

b) Insulele Canare: 5 844 076 EUR;
c) Guiana franceză şi Réunion: 4 868 700
EUR.

(4) Cuantumul total al compensaţiei pe an nu 
depăşeşte:
a) Azore şi Madeira: 4 855 314 EUR;

b) Insulele Canare: 6 623 454 EUR;
c) Guiana franceză şi Réunion: 5 518 000
EUR.

Justification

Aumenta-se o envelope financeiro anual em 2 milhões de euros, mantendo a chave de 
repartição entre os Estados-Membros, para fazer face ao aumento dos custos de 
transporte e de energia, desde 2003, e tendo em conta a nova flexibilidade garantida pelo 
regulamento, que permitirá uma melhor absorção das verbas. É de lembrar que o 
envelope financeiro passa assim de cerca de 15 milhões de euros para cerca 17 milhões 
de euros, um montante mesmo assim pouco significativo, face às limitações estruturais 
permanentes das regiões ultraperiféricas, contribuindo assim para o objectivo da coesão 
económica e social.

Amendamentul 14
Articolul 7 alineatele (1), (2) şi (3)

(1) În termen de patru luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, statele 
membre în cauză comunică Comisiei lista şi 
cantităţile menţionate la articolul 4 alineatul 
(1) şi nivelul de compensare menţionat la 
articolul 5 alineatul (1), denumite în 
continuare în comun „planul de 
compensare”. 

(1) În termen de trei luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, statele 
membre în cauză comunică Comisiei lista şi 
cantităţile menţionate la articolul 4 alineatul 
(1) şi nivelul de compensare menţionat la 
articolul 5 alineatul (1), denumite în 
continuare în comun „planul de 
compensare”. 

(2) În cazul în care planul de compensare nu 
îndeplineşte cerinţele stabilite în prezentul 
regulament, Comisia solicită, în termen de 
două luni, statului membru să adapteze 
planul în consecinţă. În acest caz, statul 
membru comunică Comisiei versiunea 
rectificată a planului său de compensare.

(2) În cazul în care planul de compensare nu 
îndeplineşte cerinţele stabilite în prezentul 
regulament, Comisia solicită, în termen de o 
lună, statului membru să adapteze planul în 
consecinţă. În acest caz, statul membru 
comunică Comisiei versiunea rectificată a 
planului său de compensare. 

(3) În absenţa unei reacţii din partea (3) În absenţa unei reacţii din partea 
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Comisiei în termen de două luni de la 
primirea planului de compensare menţionat 
la alineatele (1) şi (2), planul este considerat 
aprobat.

Comisiei în termen de o lună de la primirea 
planului de compensare menţionat la 
alineatele (1) şi (2), planul este considerat 
aprobat.

Justification

Para a adequada e atempada aplicação do presente regulamento em 2007, face ao atraso na 
apresentação da proposta por parte da Comissão, e para tornar mais célere a apresentação e 
a aprovação dos planos de compensação, propõe-se reduzir todos os prazos em um mês.

Amendamentul 15
Articolul 7a (nou)

Articolul 7a
Ajutoare de stat

(1) În ceea ce priveşte produsele pescăreşti 
cărora li se aplică articolele 87, 88 şi 89 din 
Tratat, Comisia poate autoriza ajutoare de 
exploatare în sectoarele de producţie, 
transformare şi comercializare pentru a 
compensa dezavantajele specifice 
producţiei piscicole în regiunile 
ultraperiferice, cauzate de îndepărtare şi de 
caracterul lor insular şi ultraperiferic, în 
temeiul articolului 299 alineatul (2) din 
Tratat.

(2) Statele membre pot acorda o finanţare 
complementară pentru aplicarea planurilor 
de compensare menţionate la articolul 7. În 
acest caz, ajutoarele de stat trebuie 
notificate de statele membre şi aprobate de 
către Comisie, în conformitate cu prezentul 
regulament, ca parte a planurilor de 
compensare. Ajutoarele astfel notificate 
sunt considerate ca fiind notificate în 
sensul articolului 88 alineatul (3) prima 
teză din Tratat.

Justification

Como se passa com o POSEI-Agricultura e tendo em conta as limitações das regiões 
ultraperiféricas, deverá estar assegurada a possibilidade de complementar as medidas 
presentes no actual regulamento com auxílios estatais nacionais, no respeito do 
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enquadramento legal dos auxílios estatais ao nível comunitário.

Amendamentul 16
Articolul 14 alineatul (2)

Prezentul regulament se aplică de la 1 
ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013.

Prezentul regulament se aplică începând cu
1 ianuarie 2007. 

Justification

O regime instituído não deve ser limitado no tempo, tendo em conta que esta compensação 
visa responder a obstáculos estruturais permanentes decorrentes da ultraperificidade. Não se 
percebe, assim, a existência de uma cláusula de caducidade, ao contrário do que acontece no 
POSEI-Agricultura [regulamento (CE) 247/2006].
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