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KORTFATTAD MOTIVERING

Det förslag till förordning som detta yttrande handlar om är en uppföljning av den 
genomföranderapport som kommissionen med viss fördröjning lade fram 
den 30 november 2006 i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EG) nr 2328/2003 av 
den 22 december 2003 om att upprätta ett kompensationssystem för de extra kostnader vid 
avsättningen av vissa fiskeriprodukter från Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de 
franska departementen Guyana och Réunion som är en följd av dessa områdens läge 
i gemenskapens yttersta randområden1. Till grund för genomföranderapporten ligger en extern 
studie från mitten av september 2006, där slutsatsen är att kompensationssystemet för 
perioden 2003–2006 bidragit till att minska de extra kostnaderna till följd av det geografiska 
läget och underlättat utvecklingen och stabiliseringen av ekonomiska uppströms- och 
nedströmsverksamheter. Därigenom har sysselsättningen stabiliserats och till och med ökat 
i områden där det finns få andra alternativ. Ett exempel är konserveringsindustrin av tonfisk 
på Azorerna, av tonfiskfiléer och dolkfisk på Madeira samt räkindustrin i Guyana.

Stöd beviljas sedan 1992 till producenter, fartygsägare och redare som är registrerade 
i hamnar på Azorerna, Maderia och Kanarieöarna samt aktörer inom berednings- eller 
saluföringssektorn. Stödet utvidgades senare till att omfatta de franska departementen 
Guyana 1994 och Réunion 1998 och förlängdes första gången 2003 genom 
förordning (EG) nr 2328/2003 som löpte ut den 31 december 2006. Under denna period 
uppgick stödet till 60 miljoner euro, omkring 15 miljoner euro per år, varav en hög andel –
omkring 85 procent – beräknas ha utnyttjats, trots en bristande flexibilitet vid tillämpningen 
av förordning (EG) nr 2328/2003.

Den sociala och ekonomiska utvecklingen i gemenskapens yttersta randområden2 hämmas av 
dessas avlägsna belägenhet, ökaraktär, små lokala marknader, geografiska spridning, ringa 
storlek och besvärliga terräng- och klimatförhållanden, något som också har en negativ 
inverkan på fisket som är huvudnäring i vissa av dessa områden. Dessa hinder för 
utvecklingen är strukturella och permanenta. Det är positivt att man i förslaget till förordning 
behåller det nuvarande kompensationssystemet och tillför ändringar som gör det möjligt för 
medlemsstaterna att tillämpa det mer flexibelt, men med tanke på artikel 299.2 i EG-fördraget 
och de yttersta randområdenas läge är det ändå obegripligt varför systemet inte förblir öppet, 
dvs. utan tidsgräns, i likhet med jordbruksprogrammet POSEI. Ifrågasättas kan även taket på 
kompensationen för extra kostnader som (bara) är 75 procent av transportkostnaderna och 
andra kostnader liksom den alltför stora inriktningen på transportkostnader, när man snarare 
borde se till helheten och även ta hänsyn till kostnaderna för produktion och saluföring i de 
yttersta randområdena när det gäller avsättning. Med tanke på de ökade kostnaderna, särskilt 
för transporter sedan 2003 och den flexibilitet som det nya systemet erbjuder, krävs det därför 
en ökning av anslagen samtidigt som fördelningen mellan medlemsstaterna bibehålls. 

Föredraganden vill också påpeka att man, i fråga om stödberättigande fiskeriprodukter, i den 
kommande förordningen bör fortsätta att tillåta att fisk som fångats av ett gemenskapsfartyg

  
1 EUT L 345, 31.12.2003, s. 34.
2 Gemenskapens yttersta randområden är enligt artikel 299.2 i EG-fördraget de franska utomeuropeiska 
departementen, Azorerna, Madeira och Kanarieöarna.
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används när fångsterna från lokala fartyg inte räcker till för att förse den lokala 
beredningsindustrin.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl -1a (nytt)

(-1a) De yttersta randområdena har 
ömtåliga ekonomier med strukturella och 
permanenta hinder för utvecklingen och få 
möjligheter till ekonomisk diversifiering. 
Fiskesektorn och gamla fiskesamhällen är 
viktiga för näringslivet och 
sysselsättningen, både uppströms och 
nedströms, och för den ekonomiska och 
sociala sammanhållningen.

Motivering

De strukturella och permanenta hindren för utvecklingen i de yttersta randområdena bör 
beaktas. Även fiskets samhällsekonomiska betydelse bör beaktas, eftersom fisket många 
gånger utgjort ett av få alternativ i dessa områden och därmed bidragit till den ekonomiska 
och sociala sammanhållningen.

Ändringsförslag 2
Skäl -1b (nytt)

(-1b) De yttersta randområdenas särdrag 
och sektoriella skillnader och deras skilda 
behov bör beaktas.

Motivering

Man måste ta hänsyn till att de yttersta randområdena visserligen har en rad nackdelar
gemensamt, men sinsemellan är mycket olika, vilket bör beaktas i denna förordning och vid 
dess genomförande.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 3
Skäl -1c (nytt)

(-1c) Transportkostnaderna och andra 
kostnader har ökat, särskilt efter 2003, 
eftersom oljepriset stigit kraftigt, vilket 
ytterligare spär på de extra kostnaderna 
som det geografiska läget medför.

Motivering

Det bör understrykas att transportkostnaderna ökat till följd av att oljepriset stigit, vilket 
spätt på de extra kostnaderna som det geografiska läget medför.

Ändringsförslag 4
Skäl 1

(1) Fiskesektorn i de yttersta randområdena 
i gemenskapen brottas med svårigheter, 
i synnerhet på grund av de extra kostnader 
som, till följd av de nackdelar som erkänns 
enligt artikel 299.2 i fördraget, uppstår 
i samband med saluföringen av vissa 
fiskeriprodukter och som huvudsakligen 
utgörs av transportkostnader till följd av 
områdenas avlägsenhet.

(1) Fiskesektorn i de yttersta randområdena 
i gemenskapen brottas med svårigheter, 
i synnerhet på grund av de extra kostnader 
som, till följd av de nackdelar som erkänns 
enligt artikel 299.2 i fördraget, uppstår 
i samband med produktionen och
saluföringen av vissa fiskeriprodukter och 
som särskilt utgörs av transportkostnader till 
följd av områdenas avlägsenhet.

Motivering

Även andra faktorer bör beaktas när det gäller de yttersta randområdena, särskilt bristen 
på stordriftsfördelar och höga produktionskostnader. Man bör inte inrikta sig enbart på 
transportkostnader utan också beakta andra produktions- och avsättningskostnader. 

Ändringsförslag 5
Skäl 5

(5) Medlemsstaterna bör fastställa 
kompensationsbeloppet till en nivå som på 
ett lämpligt sätt väger upp de extra kostnader 
som framför allt uppstår till följd av de 
särskilda nackdelar som präglar de yttersta 
randområdena samt på grund av kostnaderna 
för transport av produkterna till det 

(5) Medlemsstaterna bör fastställa 
kompensationsbeloppet till en nivå som på 
ett lämpligt sätt väger upp de extra kostnader 
som framför allt uppstår till följd av de 
särskilda nackdelar som präglar de yttersta 
randområdena samt på grund av kostnaderna 
för transport av produkterna till det 
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europeiska fastlandet. För att motverka 
överkompensation bör beloppet stå 
i proportion till de extra kostnader som det 
skall kompenseras för, och det får aldrig 
överstiga en fastställd andel av kostnaderna 
för transport till den europeiska 
kontinenten och andra anknutna 
kostnader. Därför bör även andra typer av 
offentliga åtgärder som får konsekvenser för 
de extra kostnaderna beaktas vid 
fastställandet av beloppet.

europeiska fastlandet. För att motverka 
överkompensation bör beloppet stå 
i proportion till de extra kostnader som det 
skall kompenseras för. Därför bör även 
andra typer av offentliga åtgärder som får 
konsekvenser för de extra kostnaderna 
beaktas vid fastställandet av beloppet.

Motivering

Kompensationen bör på ett övergripande sätt täcka de extra kostnaderna som beror på 
det geografiska läget, särskilt när den ekonomiska och sociala sammanhållningen hotas, 
och medlemsstaterna bör ha frihet att besluta kompensationsbelopp.

Ändringsförslag 6
Skäl 5a (nytt)

(5a) Det småskaliga kustfiskets och det 
icke-industriella fiskets betydelse för de 
yttersta randområdena bör beaktas. Det bör 
skapas förutsättningar för att detta skall 
kunna utvecklas.

Motivering

Det är viktigt att det småskaliga fiskets och det icke-industriella fiskets betydelse för den 
ekonomiska utvecklingen i de yttersta randområdena erkänns i förordningen. Ett särskilt 
stöd behövs till det småskaliga fisket och det icke-industriella fisket.

Ändringsförslag 7
Skäl 9

(9) För att beslut skall kunna fattas om 
huruvida kompensationssystemet bör 
fortsätta att tillämpas efter 2013, bör 
kommissionen lämna in en på en oberoende 
utvärdering baserad rapport till 
Europaparlamentet, Europeiska rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén i god tid innan systemet löper ut.

(9) För att en översyn skall kunna göras av
kompensationssystemet, där man tar
hänsyn till hur målen i denna förordning
uppfyllts, bör kommissionen lämna in en på 
en oberoende utvärdering baserad rapport till
Europaparlamentet, Europeiska rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén, åtföljd vid behov av 
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lagstiftningsförslag.

Motivering

Det stödsystem som införs bör inte vara tidsbegränsat, eftersom kompensationen syftar till att 
motverka strukturella och permanenta hinder som beror på det geografiska läget. Det är 
svårt att förstå varför det finns en förfalloklausul här i motsats till vad som gäller för 
jordbruket i och med POSEI-programmet (rådets förordning (EG) nr 247/2006).

Ändringsförslag 8
Artikel 1, inledningen

1. Genom denna förordning införs ett system 
för perioden 2007–2013 vars syfte är att ge 
kompensation för de extra kostnader som 
uppstår för aktörer enligt artikel 3 vid 
saluföring av vissa fiskeriprodukter från 
följande regioner, på grund av de särskilda 
nackdelar som förekommer i dessa regioner 
(nedan kallad kompensationen):

1. Genom denna förordning införs ett system 
vars syfte är att ge kompensation för de extra 
kostnader som uppstår för aktörer enligt 
artikel 3 vid saluföring av vissa 
fiskeriprodukter från följande yttersta 
randområden, på grund av de särskilda 
nackdelar som förekommer i dessa regioner 
(nedan kallad kompensationen):

Motivering

Det stödsystem som införs bör inte vara tidsbegränsat, eftersom kompensationen syftar till att 
motverka strukturella och permanenta hinder som beror på det geografiska läget. Det är 
svårt att förstå varför det finns en förfalloklausul här i motsats till vad som gäller för 
jordbruket i och med POSEI-programmet (rådets förordning (EG) nr 247/2006).

Ändringsförslag 9
Artikel 3, punkt 1, inledningen

1. Kompensationen skall betalas ut till 
följande aktörer för vilka det uppstår extra 
kostnader i samband med saluföringen av 
fiskeriprodukter:

1. Kompensationen skall betalas ut till 
följande aktörer för vilka det uppstår extra 
kostnader i samband med saluföringen av 
fiskeriprodukter på grund av att de regioner
som avses i artikel 1 ligger så avlägset:

Motivering

Självförklarande.
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Ändringsförslag 10
Artikel 4, punkt 4, led b

b) som fångats av gemenskapsfartyg som 
inte är registrerade i en hamn i någon av de 
regioner som avses i artikel 1,

b) som fångats av gemenskapsfartyg som 
inte är registrerade i en hamn i någon av de 
regioner som avses i artikel 1, med 
undantag för att fisk som fångats av 
gemenskapsfartyg kan användas då 
fångsterna från de regioner som avses 
i artikel 1 inte räcker till för att förse 
beredningsindustrin i dessa regioner,

Motivering

Den lokala beredningsindustrin bör, om de lokala fartygens fångster inte räcker till, 
kunna förses med regelbundna leveranser från gemenskapsfartyg för att säkra 
näringsverksamheten och sysselsättningen i dessa områden. Detta var möjligt under det 
förra systemet och förfarandet bör behållas.

Ändringsförslag 11
Artikel 5, punkt 2

Vid fastställandet av kompensationen skall 
följande beaktas:

Vid fastställandet av kompensationen skall 
följande beaktas:

a) För varje fiskeriprodukt, de extra 
kostnader som är en följd av de särskilda 
nackdelarna i den berörda regionen, särskilt 
utgifter för transport till den europeiska 
kontinenten.

a) För varje fiskeriprodukt, de extra 
kostnader som är en följd av de särskilda 
nackdelarna i den berörda regionen, särskilt 
utgifter för transport till den europeiska 
kontinenten och mellan de regioner som 
avses i artikel 1.

b) Eventuella andra typer av offentliga 
åtgärder som påverkar de extra kostnadernas 
omfattning.

b) För varje fiskeriprodukt, de extra 
kostnader som hänger samman med 
transportkostnader inom varje region som 
avses i artikel 1 och som beror på 
geografisk spridning.
ba) Målgrupp, med särskilt beaktande av 
det småskaliga kustfisket och det 
icke-industriella fisket.
bb) Eventuella andra typer av offentliga 
åtgärder som påverkar de extra kostnadernas 
omfattning.
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Motivering

Vid kompensation för extra kostnader bör man även beakta avsättningen mellan de 
yttersta randområdena. Ändringsförslaget syftar även till att beakta de ökade 
transportkostnaderna inom de yttersta randområdena där den geografiska spridningen är 
stor, som Azorerna och Kanarieöarna, för att främja den lokala marknaden. Även 
målgrupp bör beaktas, särskilt det småskaliga kustfisket och det icke-industriella fisket.

Ändringsförslag 12
Artikel 5, punkt 3

3. Kompensationen för extra kostnader skall 
stå i proportion till de extra kostnader den är 
avsedd att väga upp och får inte överstiga 
75 % av kostnader för transport till den 
europeiska kontintenten.

3. Kompensationen för extra kostnader skall 
stå i proportion till de extra kostnader den är 
avsedd att väga upp och får inte överstiga 
85 % av kostnader för transport till den 
europeiska kontintenten och mellan de 
regioner som avses i artikel 1.

Medlemsstaterna kan dock, om man 
underrättar kommissionen, överskrida 
denna gräns i vissa väl motiverade fall, om 
sektorns ekonomiska överlevnad och 
näringsverksamheten och sysselsättningen 
hotas. Principen att inte överkompensera 
kvarstår. 

Motivering

Här föreslås att kompensationen för transportkostnader och andra kostnader skall ökas med 
10 procent för att bättre kompensera de extra kostnaderna som hänger samman med det 
geografiska läget. Detta är i linje med strukturfondsförordningarna för dessa områden och 
ger medlemsstaterna större utrymme att fastställa kompensationsbelopp när den ekonomiska 
och sociala sammanhållningen hotas.

Ändringsförslag 13
Artikel 5, punkt 4

4. Det totala kompensationsbeloppet per år 
får inte överstiga följande belopp:

4. Det totala kompensationsbeloppet per år 
får inte överstiga följande belopp:

a) Azorerna och Madeira: EUR 4 283 992 a) Azorerna och Madeira: 4 855 314 euro
b) Kanarieöarna: EUR 5 844 076 b) Kanarieöarna: 6 623 454 euro
c) Franska Guyana och Réunion:
EUR 4 868 700

c) Franska Guyana och Réunion:
5 518 000 euro
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Motivering

Det årliga anslaget har ökats med 2 miljoner euro för att kompensera för de ökade 
transport- och energikostnaderna sedan 2003. Fördelningen mellan medlemsstaterna 
bibehålls och de har i och med den nya förordningen en större flexibilitet vilket gör att 
anslagen kan användas i större utsträckning. Anslagen ökar på detta sätt från 
15 miljoner euro till 17 miljoner euro, ett ganska litet belopp som dock med tanke på de 
yttersta randområdenas strukturella och permanenta hinder bidrar till att uppnå målet 
ekonomisk och social sammanhållning.  

Ändringsförslag 14
Artikel 7, punkterna 1, 2 och 3

1. Inom fyra månader från denna 
förordnings ikraftträdande skall de berörda 
medlemsstaterna meddela kommissionen 
den förteckning och de kvantiteter som avses 
i artikel 4.1 samt den kompensationsnivå 
som avses i artikel 5.1, (nedan gemensamt 
kallade kompensationsplanen). 

1. Inom tre månader från denna förordnings 
ikraftträdande skall de berörda 
medlemsstaterna meddela kommissionen 
den förteckning och de kvantiteter som avses 
i artikel 4.1 samt den kompensationsnivå 
som avses i artikel 5.1, (nedan gemensamt 
kallade kompensationsplanen).

2. Om kompensationsplanen inte uppfyller 
villkoren enligt denna förordning, skall 
kommissionen inom två månader be 
medlemsstaterna justera planen i enlighet 
med detta. Om så är fallet skall 
medlemsstaterna meddela kommissionen sin 
justerade kompensationsplan.

2. Om kompensationsplanen inte uppfyller 
villkoren enligt denna förordning, skall 
kommissionen inom en månad be 
medlemsstaterna justera planen i enlighet 
med detta. Om så är fallet skall 
medlemsstaterna meddela kommissionen sin 
justerade kompensationsplan.

3. Om kommissionen inte reagerar inom den 
tvåmånadersperiod som följer på 
mottagandet av kompensationsplanen enligt 
punkterna 1 och 2, skall 
kompensationsplanen anses vara godkänd.

3. Om kommissionen inte reagerar inom den 
enmånadsperiod som följer på mottagandet 
av kompensationsplanen enligt punkterna 1 
och 2, skall kompensationsplanen anses vara 
godkänd.

Motivering

Med tanke på att kommissionen dröjt med att lägga fram förslaget kortas alla tidsfrister med 
en månad för att denna förordning skall kunna tillämpas i tid 2007 och för att påskynda 
framläggandet och godkännandet av kompensationsbestämmelserna.
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Ändringsförslag 15
Artikel 7a (ny)

Artikel 7a
Statligt stöd

1. För de fiskeriprodukter där
artiklarna 87, 88 och 89 skall tillämpas,
kan kommissionen i enlighet med 
artikel 299.2 i EG-fördraget bevilja stöd till 
produktion, bearbetning och saluföring för 
att kompensera de särskilda nackdelarna
för fiskeproduktion i de yttersta 
randområdena som hänger samman med 
långa avstånd, ökaraktär och det 
geografiska läget.
2. Medlemsstaterna kan bidra med ett 
kompletterande stöd för att genomföra
kompensationsplanerna i artikel 7. I så fall 
bör kommissionen bli underrättad och 
godkänna det statliga stödet som en del av 
kompensationsplanerna, i enlighet med 
denna förordning. Det stöd som 
kommissionen blivit underättad om skall 
betraktas som meddelat i den mening som 
avses i artikel 88.3 första meningen 
i fördraget.

Motivering

I likhet med jordbruksprogrammet POSEI och med tanke på de yttersta randområdenas
begränsningar bör det finnas möjlighet att komplettera åtgärderna i denna förordning med 
nationellt statligt stöd, som är förenligt med EU:s rättsliga ram för statligt stöd.

Ändringsförslag 16
Artikel 14, stycke 2

Den skall tillämpas från och med 
den 1 januari 2007 till och med 
den 31 december 2013.

Den skall tillämpas från och med 
den 1 januari 2007.

Motivering

Det stödsystem som införs bör inte vara tidsbegränsat, eftersom kompensationen syftar till att 
motverka strukturella och permanenta hinder som beror på det geografiska läget. Det är 
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svårt att förstå varför det finns en förfalloklausul här i motsats till vad som gäller för 
jordbruket i och med POSEI-programmet (rådets förordning (EG) nr 247/2006).
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