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Pozměňovací návrh 75
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Patrick Le Hyaric, Marielle De Sarnez, 
Catherine Grèze

Návrh nařízení
První právní východisko

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 42 první 
pododstavec a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

– s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 42 první 
pododstavec, čl. 43 odst. 2 a článek 349
této smlouvy,

Or. fr

Pozměňovací návrh 76
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Je třeba zpřesnit obsah programů 
speciálně zaměřených na odlehlost 
a ostrovní charakter (dále jen „programy 
POSEI“), jež podle zásady subsidiarity 
musí vytvořit dotyčné členské státy na 
nejvhodnější zeměpisné úrovni a jež musí 
tyto členské státy předložit Komisi ke 
schválení.

(3) Je třeba zpřesnit obsah programů 
speciálně zaměřených na odlehlost 
a ostrovní charakter (dále jen „programy 
POSEI“), jež podle zásady subsidiarity 
musí vytvořit dotyčné členské státy na 
nejvhodnější zeměpisné úrovni a jež musí 
tyto členské státy po interní konzultaci 
výborů pro regionální monitoring 
předložit Komisi ke schválení.

Or. pt

Pozměňovací návrh 77
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
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Catherine Grèze

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Aby cíle programu POSEI nedoznaly 
újmy, měla by Komise provést studie 
dopadu pokaždé, když jsou sjednány 
mezinárodní obchodní dohody, v jejichž 
důsledku by mohla být ohrožena 
zemědělská odvětví podporovaná 
z programu POSEI. Po vypracování 
předloží Komise tyto studie dopadu nebo 
jejich předběžné posouzení Evropskému 
parlamentu, Radě a orgánům 
departmentů či regionálním orgánům 
nejvzdálenějších regionů, a to ještě před 
uzavřením dotčených mezinárodních 
smluv.

Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Podle zásady subsidiarity a v duchu 
flexibility, jež tvoří základ přístupu 
plánování programů přijatého pro režimy 
ve prospěch nejvzdálenějších regionů, 
mohou orgány určené členskými státy 
navrhnout změny programu, aby jej 
přizpůsobily realitě nejvzdálenějších 
regionů. Ve stejném duchu musí být přijat 
postup pro změnu programů na úrovni 
s relevancí odpovídající jednotlivým 
druhům změn.

(5) Podle zásady subsidiarity a v duchu 
flexibility, jež tvoří základ přístupu 
plánování programů přijatého pro režimy 
ve prospěch nejvzdálenějších regionů, 
mohou orgány určené členskými státy po 
konzultaci zúčastněných stran ve výboru 
pro regionální monitoring navrhnout 
změny programu, aby jej přizpůsobily 
realitě nejvzdálenějších regionů. Ve 
stejném duchu musí být přijat postup pro 
změnu programů na úrovni s relevancí 
odpovídající jednotlivým druhům změn.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 79
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby bylo dosaženo efektivně cíle snížit 
v nejvzdálenějších regionech ceny 
a zmírnit vícenáklady vyplývající z jejich 
vzdálené polohy, přitom však zachovat 
konkurenceschopnost produktů Unie, je 
třeba poskytnout podporu na dodávky 
produktů pocházejících z Unie do 
nejvzdálenějších regionů. Tato podpora by 
měla přihlížet ke zvýšeným nákladům na 
dopravu do nejvzdálenějších regionů 
a vývozním cenám do třetích zemí, a jde-li 
o zemědělské vstupy nebo o produkty 
určené ke zpracování, k dalším 
vícenákladům souvisejícím se vzdálenou 
polohou, zejména s ostrovní povahou 
a malou rozlohou.

(8) Aby bylo dosaženo efektivně cíle snížit 
v nejvzdálenějších regionech ceny 
prostřednictvím zmírnění vícenákladů 
vyplývajících z jejich vzdálené polohy, 
přitom však zachovat konkurenceschopnost 
produktů nejvzdálenějších oblastí, je třeba 
poskytnout podporu na dodávky produktů 
pocházejících z Unie do nejvzdálenějších 
regionů. Tato podpora by měla přihlížet ke 
zvýšeným nákladům spojeným s dopravou 
těchto produktů do nejvzdálenějších 
regionů a vývozním cenám do třetích zemí, 
a jde-li o zemědělské vstupy nebo 
o produkty určené ke zpracování, k dalším 
vícenákladům souvisejícím se vzdálenou 
polohou, zejména s ostrovní povahou 
a malou rozlohou.

Or. fr

Pozměňovací návrh 80
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby bylo dosaženo efektivně cíle snížit 
v nejvzdálenějších regionech ceny 
a zmírnit vícenáklady vyplývající z jejich 
vzdálené polohy, přitom však zachovat 
konkurenceschopnost produktů Unie, je 
třeba poskytnout podporu na dodávky 
produktů pocházejících z Unie do 

(8) Aby bylo dosaženo efektivně cíle snížit 
v nejvzdálenějších regionech ceny 
a zmírnit vícenáklady vyplývající z jejich 
vzdálené polohy, přitom však zachovat 
konkurenceschopnost produktů Unie, je 
třeba poskytnout podporu na dodávky 
produktů pocházejících z Unie do 
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nejvzdálenějších regionů. Tato podpora by 
měla přihlížet ke zvýšeným nákladům na 
dopravu do nejvzdálenějších regionů 
a vývozním cenám do třetích zemí, a jde-li 
o zemědělské vstupy nebo o produkty 
určené ke zpracování, k dalším 
vícenákladům souvisejícím se vzdálenou 
polohou, zejména s ostrovní povahou 
a malou rozlohou.

nejvzdálenějších regionů. Tato podpora by 
měla přihlížet ke zvýšeným nákladům na 
dopravu do nejvzdálenějších regionů 
a vývozním cenám do třetích zemí, a jde-li 
o zemědělské vstupy nebo o produkty 
určené ke zpracování, k dalším 
vícenákladům souvisejícím se vzdálenou 
polohou, zejména s ostrovní povahou,
malou rozlohou, těžkým terénem, 
nepříznivým klimatem a rozptýleností 
ostrovů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 81
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Diverzifikace, která je žádoucí 
z důvodu situace nejvzdálenějších 
regionů, je někdy obtížně uskutečnitelná.

Or. pt

Pozměňovací návrh 82
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby se zamezilo spekulacím, jež by 
škodily konečným uživatelům 
v nejodlehlejších regionech, je třeba 
stanovit, že zvláštního režimu zásobování 
lze využívat pouze u produktů řádné 
a uspokojivé obchodní jakosti.

(9) Aby se zamezilo spekulacím, jež by 
škodily konečným uživatelům 
v nejodlehlejších regionech, je třeba –
v případě, že byly stanoveny rovné 
podmínky pro konečné uživatele –
stanovit, že zvláštního režimu zásobování 
lze využívat pouze u produktů řádné 
a uspokojivé obchodní jakosti.
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Or. lt

Pozměňovací návrh 83
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pokud jde o cukr nad rámec kvót pro 
zásobování Azor, Madeiry a Kanárských 
ostrovů, je nadále třeba používat režim 
osvobození od dovozního cla. Rovněž 
Azory by měly mít možnost využít 
osvobození od dovozního cla na surový 
třtinový cukr v rámci limitu stanoveného 
v jejich předběžném odhadu dodávek.

(15) Pokud jde o cukr nad rámec kvót pro 
zásobování Azor, Madeiry a Kanárských 
ostrovů, je nadále třeba používat režim 
osvobození od dovozního cla. Rovněž 
Azory by měly mít možnost využít 
osvobození od dovozního cla na surový 
třtinový cukr v rámci limitu v maximální 
výši 5 % dovozu za předchozí rok.

Or. lt

Pozměňovací návrh 84
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Protože rýže je základním prvkem 
stravovacího režimu na ostrově Réunion, 
který jí neprodukuje dost k tomu, aby se 
pokryly místní potřeby, je třeba nadále 
osvobodit tento produkt na ostrově 
Réunion od veškerého dovozního cla.

(17) Protože rýže je základním prvkem 
stravovacího režimu na ostrově Réunion,
protože zpracovatelské závody a závody 
pro čištění rýže byly postaveny před 
mnoha lety a protože ostrov Réunion
neprodukuje dost rýže k tomu, aby se 
pokryly místní potřeby, je třeba nadále 
osvobodit tento produkt na ostrově 
Réunion od veškerého dovozního cla.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 85
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Politika Unie na podporu místní 
produkce v nejvzdálenějších regionech se 
týkala mnoha produktů a opatření pro 
jejich produkci, uvádění na trh nebo 
zpracování. Tato opatření se ukázala jako 
účinná a zajistila trvání a rozvoj 
zemědělství. Unie by měla v podpoře 
těchto produkčních řetězců, které jsou 
klíčovým činitelem environmentální, 
sociální a hospodářské rovnováhy 
nejvzdálenějších regionů, pokračovat. 
Zkušenost ukázala, že užší partnerství 
s místními orgány může stejně jako 
v případě politiky rozvoje venkova pomoci 
zaměřit se cíleněji na konkrétní otázky 
významné pro dané regiony. Je tudíž třeba 
pokračovat v podpoře ve prospěch místních 
produkcí prostřednictvím programů 
POSEI.

(18) Politika Unie na podporu místní 
produkce v nejvzdálenějších regionech se 
týkala mnoha produktů a opatření pro 
jejich produkci, uvádění na trh nebo 
zpracování. Tato opatření se ukázala jako 
účinná a zajistila trvání a rozvoj 
zemědělství. Unie by měla v podpoře 
těchto produkčních řetězců, které jsou 
klíčovým činitelem environmentální, 
sociální a hospodářské rovnováhy 
nejvzdálenějších regionů, pokračovat. 
Zkušenost ukázala, že užší partnerství 
s místními orgány může stejně jako 
v případě politiky rozvoje venkova pomoci 
zaměřit se cíleněji na konkrétní otázky 
významné pro dané regiony. Je tudíž třeba 
pokračovat v podpoře ve prospěch místních 
produkcí prostřednictvím programů POSEI
a financování v rámci strukturálních 
a zemědělských fondů (Evropský 
zemědělský orientační a záruční fond 
a Evropský zemědělský fond pro rozvoj 
venkova).

Or. lt

Pozměňovací návrh 86
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se podpořilo uvádění produktů 
z nejvzdálenějších regionů na trh, je třeba 
zavést podporu určenou k uvádění 
uvedených produktů na trh mimo region 

(19) Aby se podpořilo uvádění produktů 
z nejvzdálenějších regionů na trh, je třeba 
zavést podporu určenou k uvádění 
uvedených produktů na trh mimo region 
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produkce. produkce, a to vzhledem k vysokým 
nákladům způsobeným velkou vzdáleností 
spotřebitelských trhů a nutností dvojího 
skladování, jež představují velkou 
nevýhodu pro jejich konkurenceschopnost 
na vnitřním trhu. Tyto faktory odůvodňují 
potřebu navýšit finanční rámec programu 
POSEI.

Or. pt

Pozměňovací návrh 87
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Je třeba podpořit zemědělce 
v nejvzdálenějších regionech, aby dodávali 
jakostní produkty, a pomoci jim s jejich 
uváděním na trh. K tomuto účelu může být 
vhodné používání grafického symbolu 
zavedeného Unií.

(22) Je třeba podpořit zemědělce 
v nejvzdálenějších regionech, aby dodávali 
jakostní produkty, a pomoci jim s jejich 
uváděním na trh. K tomuto účelu může být 
vhodné používání grafického symbolu 
zavedeného Unií ve spojení s kampaněmi 
na podporu tohoto symbolu s cílem zajistit 
větší míru pochopení a větší uznání 
produktů pocházejících z nejvzdálenějších 
regionů ze strany spotřebitelů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 88
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Režim zásobování a opatření ve 
prospěch místní produkce se budou muset 
co nejvíce zaměřit na kvalitní 
zemědělskou výrobu a inovativní produkty 
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s přidanou hodnotou, jež budou moci 
uspokojit náročné trhy a malé segmenty 
trhu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 89
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Bude rovněž potřeba zohlednit 
dodatečné náklady, jež zatěžují 
zemědělskou výrobu v nejvzdálenějších 
regionech z důvodu malé rozlohy 
a rozptýlení zemědělských parcel, včetně 
větší spotřeby zemědělské nafty, a to nejen 
zařízeními vyvíjejícími tažnou sílu, ale 
také dalšími zařízeními, jež jsou využívány 
pro dopravu různých zemědělských 
materiálů mezi hospodářstvími.

Or. pt

Pozměňovací návrh 90
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Může být povolena odchylka od stálé 
politiky Společenství nepovolovat státní 
podpory pro produkci, zpracování 
a uvádění zemědělských produktů 
uvedených v příloze I Smlouvy na trh, aby 
se tak zmírnily zvláštní obtíže, s nimiž se 
potýká zemědělská produkce 
v nejvzdálenějších regionech v důsledku 
vzdálené polohy, zejména odlehlosti, 

(26) Může být povolena odchylka od stálé 
politiky Společenství nepovolovat státní 
podpory pro produkci, zpracování 
a uvádění zemědělských produktů 
uvedených v příloze I Smlouvy na trh, aby 
se tak zmírnily zvláštní obtíže, s nimiž se 
potýká zemědělská produkce 
v nejvzdálenějších regionech v důsledku 
vzdálené polohy, zejména odlehlosti, 
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ostrovní povahy, malé rozlohy, hornatosti, 
horského podnebí a hospodářské závislosti 
na malém množství produktů.

ostrovní povahy, malé rozlohy, hornatosti, 
horského podnebí a hospodářské závislosti 
na malém množství produktů. Zemědělská 
výroba má životně důležitou funkci při 
dynamizaci venkovských oblastí 
a ukotvení obyvatelstva, neboť 
nejvzdálenější venkovské oblasti jsou 
zvlášť dotčeny stárnutím, malou hustotou 
a v některých oblastech úbytkem 
obyvatelstva 

Or. pt

Pozměňovací návrh 91
Gabriel Mato Adrover

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Rostlinolékařský stav zemědělských 
plodin v nejvzdálenějších regionech je 
vystaven mimořádným obtížím, které 
souvisejí s klimatickými podmínkami 
a s nedostatečností pesticidů, které jsou zde 
dosud používány. Proto je třeba zavádět 
programy na potírání škodlivých 
organismů, včetně biologických metod. Je 
třeba vymezit finanční příspěvek Unie na 
uskutečnění těchto programů.

(27) Rostlinolékařský stav zemědělských 
plodin v nejvzdálenějších regionech je 
vystaven mimořádným obtížím, které 
souvisejí s nárůstem dovozu,
s klimatickými podmínkami 
a s nedostatečností pesticidů, které jsou zde 
dosud používány. Proto je třeba zavádět 
programy na potírání škodlivých 
organismů a na vzdělávání v této oblasti, 
včetně biologických metod, které jsou 
udržitelné a ohleduplné k životnímu 
prostředí. Je třeba vymezit finanční 
příspěvek Unie na uskutečnění těchto 
programů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 92
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Na Azorách dosud není dokončena 
restrukturalizace mlékárenského odvětví.
Aby se zohlednila silná závislost Azor na 
produkci mléka, a to ve spojení s dalšími 
nedostatky souvisejícími s jejich vzdálenou 
polohou a absencí rentabilní náhradní 
produkce, je třeba zachovat odchylky od 
některých ustanovení nařízení (ES) č. 
1234/2007, pokud jde o dávky z přebytku 
mléka a mléčných výrobků.

(29) Na Azorách dosud není dokončena 
restrukturalizace mlékárenského odvětví.
Aby se zohlednila silná závislost Azor na 
produkci mléka, a to ve spojení s dalšími 
nedostatky souvisejícími s jejich vzdálenou 
polohou a absencí rentabilní náhradní 
produkce, je třeba zachovat odchylky od 
některých ustanovení nařízení (ES) č. 
1234/2007, pokud jde o dávky z přebytku 
mléka a mléčných výrobků. V zájmu 
rychlejší strukturální obnovy, která lépe 
připraví toto odvětví na ukončení režimu 
mléčných kvót, je kromě toho 
odůvodněné, aby byl finanční rámec 
programu POSEI vybaven zdroji 
přiměřenými opatřením, jež se ukáží jako 
nezbytná na základě studií, které jsou 
navrhovány v tomto nařízení a které se 
týkají předvídatelných dopadů zrušení 
tohoto režimu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 93
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Rozhodnutí o zrušení mléčných kvót 
bude mít zvlášť negativní dopady na 
odvětví mléka a mléčných výrobků, 
přičemž návrh Komise o smluvních 
vztazích tyto dopady nezmírňuje. Tento 
aspekt, ve spojení s nárůstem výrobních 
činitelů a kolísavosti cen, výrazně snižuje 
konkurenceschopnost, a je tudíž potřeba 
průběžně posuzovat negativní dopady 
a přistoupit k zavedení zvláštních 
kompenzačních opatření doprovázených 
posílením financování programů POSEI, 
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jež umožní zajistit udržitelnost odvětví 
v nejvzdálenějších regionech, v nichž se 
nachází.

Or. pt

Pozměňovací návrh 94
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Vzhledem k jedinečné povaze výroby 
mléka na Azorech, která je zde hlavní 
hybnou silou hospodářství, sociální 
stability, kvality životního prostředí 
a obsazenosti území, je program POSEI 
jakožto program, jehož cílem je 
přizpůsobit společnou zemědělskou 
politiku nejvzdálenějším regionům, 
přednostním nástrojem pro přijetí 
opatření, které jsou případně potřebná pro 
udržení stávající úrovně výroby vyplývající 
z přidělených výrobních práv.

Or. pt

Pozměňovací návrh 95
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Podpora produkce kravského mléka na 
Madeiře a na ostrově Réunion nestačila 
k zachování rovnováhy mezi vnitřním 
a vnějším zásobováním, zejména kvůli 
vážným strukturálním obtížím, jimiž toto 
odvětví trpí, a kvůli jeho nízké schopnosti

(30) Podpora produkce kravského mléka na 
Madeiře a na ostrově Réunion nestačila 
k zachování rovnováhy mezi vnitřním 
a vnějším zásobováním, zejména kvůli 
vážným strukturálním obtížím, jimiž toto 
odvětví trpí, a kvůli jeho problémům při 
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reagovat pozitivně na nové hospodářské 
prostředí. V důsledku toho je třeba i nadále 
povolit výrobu rekonstituovaného UHT 
mléka ze sušeného mléka pocházejícího 
z Unie, aby se více pokryla místní 
spotřeba. Aby se správně informoval 
spotřebitel, je třeba uložit povinnost uvádět 
způsob získání rekonstituovaného UHT 
mléka ze sušeného mléka na prodejní 
etiketě.

reagování na nové hospodářské prostředí. 
V důsledku toho je třeba i nadále povolit 
výrobu rekonstituovaného UHT mléka ze 
sušeného mléka pocházejícího z Unie, aby 
se více pokryla místní spotřeba, pokud toto
opatření nepoškozuje sběr ani odbyt 
místní produkce mléka, a ani snahy 
o podporu rozvoje této produkce, a pokud 
přitom bude cílem pro ostrov Réunion 
dosáhnout ve střednědobém horizontu 
soběstačnosti výroby mléka. Aby se 
správně informoval spotřebitel, je třeba 
uložit povinnost uvádět způsob získání 
rekonstituovaného UHT mléka ze sušeného 
mléka na prodejní etiketě. Měla by 
existovat možnost uplatňovat toto 
ustanovení na Martiniku, ve Francouzské 
Guyaně a na Guadeloupe, pokud o to 
Francie požádá a pokud tuto žádost 
podloží tím, že místní subjekty chtějí toto 
ustanovení uplatňovat a že jsou schopny 
odvětví mléka rozvíjet.

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) v zájmu uspokojení místní spotřeby 
mléka na Madeiře a Kanárských 
ostrovech a vzhledem k přebytkům na 
Azorech je potřeba podpořit dynamiku 
obchodu mezi nejvzdálenějšími regiony, 
a to za pomoci zvláštních opatření, jež 
přispívají k aktivaci těchto obchodních 
vztahů, zejména prostřednictvím dopravy. 
Bude rovněž potřeba zajistit nezbytné 
podmínky pro spravedlivý a obchod,
zejména pokud jde o vliv zdanění na 
obchodní výměnu.
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Or. pt

Pozměňovací návrh 97
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Je třeba podpořit tradiční chov 
hospodářských zvířat. V zájmu uspokojení 
místní spotřeby mléka na Madeiře 
a Kanárských ostrovech je potřeba 
podpořit dovoz mladých býčků, zejména 
z Azor, a to v zájmu posílení dynamiky 
obchodu mezi nejvzdálenějšími regiony. 
Bude rovněž potřeba zajistit nezbytné 
podmínky pro spravedlivý a obchod, 
zejména pokud jde o vliv zdanění na 
obchodní výměnu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 98
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Pěstování tabáku má na Kanárských 
ostrovech historický význam. Z 
hospodářského hlediska zůstává tabákový 
průmysl i nadále jednou z hlavních 
průmyslových činností v regionu. Ze 
sociálního hlediska vyžaduje pěstování 
tabáku vysoký podíl lidské práce 
a zabývají se jím malá hospodářství.
Jelikož však toto pěstování není dostatečně 
ziskové, hrozí nebezpečí, že zanikne.
Tabák se v současné době pěstuje pouze na 
malé ploše na ostrově La Palma a je určen 
pro řemeslnou výrobu doutníků. Proto je 

(34) Pěstování tabáku má na Kanárských
a Azorských ostrovech historický význam.
Z hospodářského hlediska zůstává 
tabákový průmysl i nadále jednou 
z hlavních průmyslových činností 
v regionu. Ze sociálního hlediska vyžaduje 
pěstování tabáku vysoký podíl lidské práce 
a zabývají se jím malá hospodářství, což 
umožňuje v případě Azor střídání půdy 
a zabránění monokulturnímu 
hospodářství a nadměrnému používání 
hnojiv. Jelikož však toto pěstování není 
dostatečně ziskové, hrozí nebezpečí, že 
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třeba Španělsku povolit, aby i nadále 
poskytovalo podporu jako doplněk 
podpory Unie, aby zůstala tato tradiční 
plodina s ohledem na podporu s ní spojené 
řemeslné činnosti zachována. Pro 
zachování rukodělné výroby tabákových 
výrobků je dále třeba, aby byl dovoz 
surového tabáku a tabákových polotovarů 
na Kanárské ostrovy do výše ročního 
množství odpovídajícího 20 000 tunám 
surového odřapíkovaného tabáku i nadále 
osvobozen od cla.

zanikne. Tabák se v současné době pěstuje 
pouze na malé ploše na ostrově La Palma
na Kanárských ostrovech a je určen pro 
řemeslnou výrobu doutníků, a na ostrově 
São Miguel, na Azorech, kde je určen pro 
výrobu doutníčků a doutníků. Proto je 
třeba Španělsku a Portugalsku povolit, aby 
i nadále poskytovalo podporu jako doplněk 
podpory Unie, aby zůstala tato tradiční 
plodina s ohledem na podporu s ní spojené 
řemeslné činnosti zachována. Pro 
zachování rukodělné výroby tabákových 
výrobků je dále třeba, aby byl dovoz 
surového tabáku a tabákových polotovarů 
na Kanárské a Azorské ostrovy do výše 
ročního množství odpovídajícího 20 000 
tunám surového odřapíkovaného tabáku i 
nadále osvobozen od cla.

Or. pt

Pozměňovací návrh 99
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35a) v zájmu úplného uskutečnění cílů 
tohoto nařízení je důležité, aby tento 
nástroj mohl předejít případným 
negativním dopadům reformy společné 
zemědělské politiky pro období po roce 
2013, což znamená adresné a postupné 
uplatňování nové SZP na nejvzdálenější 
regiony s ohledem na jejich zvláštnosti.

Or. pt

Pozměňovací návrh 100
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35b) v zájmu úplného uskutečnění cílů 
tohoto nařízení je důležité, aby tento 
nástroj mohl v každém okamžiku předejít 
případným negativním dopadům 
dvoustranných a mnohostranných smluv, 
a to tím, že ještě před uzavřením těchto 
smluv bude vypracována studie 
o dopadech reformy společné zemědělské 
politiky, následovaná odpovídajícími 
kompenzačními opatřeními.

Or. pt

Pozměňovací návrh 101
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Od roku 2006 se zvýšily potřeby 
ohledně základních produktů v některých 
nejvzdálenějších oblastech, zejména na 
Azorách a ve francouzských zámořských 
departementech, z důvodu vývoje stáda 
a demografického tlaku. Je tudíž třeba 
zvýšit část rozpočtu, který mohou členské 
státy používat pro zvláštní režim 
zásobování dotyčných regionů.

(36) Od roku 2006 se zvýšily potřeby 
ohledně základních produktů v některých 
nejvzdálenějších oblastech, zejména na 
Azorách a ve francouzských zámořských 
departementech, z důvodu vývoje stáda 
a demografického tlaku. Je tudíž třeba 
přistoupit ke skutečnému zvýšení 
finančního rámce pro zvláštní režim 
zásobování s cílem neohrozit stávající 
podpory, které jsou nezbytné pro místní 
výrobu, jež je hlavním cílem programu 
POSEI.

Or. pt

Pozměňovací návrh 102
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachovávat a rozvíjet zemědělskou 
činnost v nejvzdálenějších regionech, 
včetně produkce místních produktů, jejich 
zpracování a uvádění na trh.

b) s ohledem na udržitelnost trvale 
zajišťovat a rozvíjet odvětví zaměřená na 
diverzifikaci živočišné a rostlinné výroby 
nejvzdálenějších regionů, včetně produkce 
místních produktů, jejich zpracování 
a uvádění na trh, a současně výrazně 
zlepšit samozásobování místní populace 
zvýšením objemu místní produkce 
a snížením dovozu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachovávat a rozvíjet zemědělskou 
činnost v nejvzdálenějších regionech, 
včetně produkce místních produktů, jejich 
zpracování a uvádění na trh.

b) zachovávat a rozvíjet zemědělskou 
činnost v nejvzdálenějších regionech, 
včetně produkce místních produktů, jejich 
zpracování a uvádění na trh, zejména 
vyšších nákladů na dopravu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 104
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zachovat rozvoj a posílit 
konkurenceschopnost tzv. tradičních 
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zemědělských odvětví nejvzdálenějších 
regionů, včetně produkce, zpracování 
a uvádění místní výroby a výrobků na trh, 
a zároveň zajistit spravedlivé rozdělení 
příjmů z výrobků a vedlejších výrobků 
těchto odvětví.

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Návrh nařízení
Čl. 2   odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Cíle stanovené v odstavci 1 jsou 
uskutečňovány s celkovým ohledem na 
udržitelný rozvoj, který bude zároveň 
respektovat životní prostředí a zaručovat 
producentům a zemědělcům odpovídající 
příjmy. Tyto cíle jsou uskutečňovány také 
proto, aby bylo zemědělcům 
a zpracovatelům zajištěno stálé odborné 
vzdělávání, a podpořil se tak rozvoj 
kvalitních, efektivních a udržitelných 
zemědělských odvětví.

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Program POSEI se zavádí na zeměpisné 
úrovni, kterou daný členský stát pokládá za 
nejvhodnější. Vypracuje ho příslušný 

2. Programy POSEI zavádí orgán nebo 
orgány stanovené daným členským státem
na zeměpisné úrovni, kterou pokládá za 
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orgán určený uvedeným členským státem, 
který jej po konzultaci s příslušnými 
orgány a organizacemi na odpovídající 
územní úrovni předloží Komisi ke 
schválení podle článku 6.

nejvhodnější.

Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Elie Hoarau, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Návrh nařízení
Čl. 3   odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. S orgány, příslušnými zástupci 
departementů nebo regionů, příslušnými 
organizacemi, zastupujícími nebo 
profesními organizacemi na vhodné 
zeměpisné úrovni se návrhy programu 
POSEI konzultují předtím, než jsou 
předloženy Komisi ke schválení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Elie Hoarau, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát může pro své 
nejvzdálenější regiony předložit pouze 
jeden program POSEI.

3. Členské státy předloží Komisi a všem 
organizacím, které jsou do programů
POSEI zapojeny, jasné organizační 
schéma týkající se postupu zavádění 
programů POSEI.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 109
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Opatření přijímaná v rámci programů 
POSEI musí být v souladu s právem Unie 
a soudržná s ostatními politikami Unie 
a s opatřeními, která jsou v rámci těchto 
politik přijímána.

1. Opatření přijímaná v rámci programů 
POSEI musí být v souladu s právem Unie 
a soudržná s ostatními politikami Unie 
a s opatřeními, která jsou v rámci těchto 
politik přijímána, aniž by byl dotčen 
článek 349 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, který na nejvzdálenější 
regiony uplatňuje odlišný rámec, aby 
umožnil jejich rozvoj a spravedlivé 
začlenění do Unie díky provádění 
specifických programů a nástrojů, jež jsou 
přizpůsobeny jejich situaci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 110
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V rámci přidělování finančních 
prostředků uvedeného v čl. 29 odst. 2 a 3 
předloží členské státy Komisi návrh 
programu POSEI.

1. V rámci přidělování finančních 
prostředků uvedeného v čl. 29 odst. 2 a 3 
předloží členské státy Komisi návrh
programu POSEI. Tento návrh programu 
POSEI může Komise přijmout pouze byl-li 
oznámen zvoleným představitelům 
departementů a regionů.

Or. fr



PE467.064v01-00 22/39 AM\869905CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 111
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V závislosti na ročním hodnocení toho, 
jak jsou prováděna opatření zařazená do 
programů POSEI, mohou členské státy 
předložit Komisi návrhy na jejich změnu 
v rámci finančního příspěvku uvedeného 
v čl. 29 odst. 2 a 3, aby se tato opatření 
lépe uzpůsobila požadavkům 
nejvzdálenějších regionů a navrhované 
strategii. Komise přijme prováděcím aktem 
jednotné postupy pro předkládání návrhů 
na změnu tohoto programu.

2. V závislosti na ročním hodnocení toho, 
jak jsou prováděna opatření zařazená do 
programů POSEI, mohou členské státy po 
konzultaci s volenými zástupci 
departementů a regionů předložit Komisi 
návrhy na jejich změnu v rámci finančního 
příspěvku uvedeného v čl. 29 odst. 2 a 3, 
aby se tato opatření lépe uzpůsobila 
požadavkům nejvzdálenějších regionů 
a navrhované strategii. Komise přijme 
prováděcím aktem jednotné postupy pro 
předkládání návrhů na změnu tohoto 
programu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 112
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V závislosti na ročním hodnocení toho, 
jak jsou prováděna opatření zařazená do 
programů POSEI, mohou členské státy 
předložit Komisi návrhy na jejich změnu 
v rámci finančního příspěvku uvedeného 
v čl. 29 odst. 2 a 3, aby se tato opatření 
lépe uzpůsobila požadavkům 
nejvzdálenějších regionů a navrhované 
strategii. Komise přijme prováděcím aktem
jednotné postupy pro předkládání návrhů 
na změnu tohoto programu.

2. V závislosti na ročním hodnocení toho, 
jak jsou prováděna opatření zařazená do 
programů POSEI, mohou členské státy, po 
konzultaci s příslušnými 
socioekonomickými zúčastněnými 
stranami, předložit Komisi návrhy na 
jejich změnu v rámci finančního příspěvku 
uvedeného v čl. 29 odst. 2 a 3, aby se tato 
opatření lépe uzpůsobila požadavkům 
nejvzdálenějších regionů a navrhované 
strategii. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů jednotné postupy pro 
předkládání návrhů na změnu tohoto 
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programu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 113
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zřizuje se zvláštní režim zásobování 
zemědělskými produkty uvedenými 
v příloze I Smlouvy, jež mají 
v nejvzdálenějších regionech zásadní 
význam pro lidskou spotřebu, pro výrobu 
jiných produktů nebo jako zemědělské 
vstupy.

1. Zřizuje se zvláštní režim zásobování 
zemědělskými produkty uvedenými 
v příloze I Smlouvy, jež mají 
v nejvzdálenějších regionech zásadní 
význam pro lidskou spotřebu, pro výrobu 
jiných produktů nebo jako zemědělské 
vstupy, přičemž se vždy zohlední 
zjednodušení postupů pro správní orgány 
a zejména pro konečné příjemce, aniž by 
byla jakkoli zpochybněna účinnost 
příslušných finančních prostředků 
předělených pro program POSEI.

Or. pt

Pozměňovací návrh 114
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odstavec 3 se nevztahuje na výrobky 
zpracované ve francouzských zámořských 
departmentech, které využívají produkty, 
pro něž platí zvláštní režim zásobování, 
pokud jsou tyto produkty zasílány mezi 
zámořskými departementy.

Or. fr
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Odůvodnění

Článek 13 odst. 2 písm. e) nabízí možnost zasílat mezi zámořskými departementy výrobky 
zpracované ze surovin, u nichž byl využit zvláštní režim zásobování, bez úhrady předem 
Článek 9 odst. 3 však uvádí, že na produkty, na které se již vztahuje zvláštní režim zásobování 
v jiném nejvzdálenějším regionu, se neposkytuje žádná podpora.

Pozměňovací návrh 115
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 12   odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy se musí snažit přispívat 
ke skutečnému dopadu hospodářské 
výhody až na konečného uživatele, 
k výhodám přiznaným v rámci zvláštního 
zásobovacího režimu, včetně uplatňování 
co nejpříznivější daňové politiky, ať už na 
výrobky dovážené, nebo na výrobky 
zpracované, které zahrnují výrobky 
dovážené v souladu s tímto režimem.

Or. pt

Pozměňovací návrh 116
George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyváženy do třetích zemí nebo zasílány 
do zbývající části Unie v rámci 
množstevních limitů odpovídajících 
tradičnímu vývozu a tradičnímu zasílání.
Tato množství stanoví Komise prováděcím 
aktem na základě průměru zasílání nebo 
vývozu během let 1989, 1990 a 1991;

a) vyváženy do třetích zemí nebo zasílány 
do zbývající části Unie v rámci 
dohodnutých limitů. Tato množství stanoví 
Komise prováděcím aktem na základě 
průměru zasílání nebo vývozu během tří 
nejpříznivějších let v období mezi lety 
2001 a 2011;

Or. en
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Pozměňovací návrh 117
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 -písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zatíženy reálnými dovozními náklady 
přesahujícími výhody plynoucí z tohoto 
režimu ve snaze umožnit lepší integraci 
nejvzdálenějších regionů na vnitřní trh. 
Komise udělí toto povolení na základě 
předložených důkazů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 118
George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely této kapitoly se „regionálním 
obchodem“ u každého francouzského 
zámořského departementu, Azor a Madeiry 
a u Kanárských ostrovů rozumí obchod 
uskutečňovaný se třetími zeměmi, jež určí 
Komise prováděcím aktem.

3. Pro účely této kapitoly se „regionálním 
obchodem“ u každého francouzského 
zámořského departementu, Azor a Madeiry 
a u Kanárských ostrovů rozumí obchod 
uskutečňovaný se třetími zeměmi, jež patří 
k zeměpisnému území, v němž tyto 
nejvzdálenější regiony leží, jakož i se 
zeměmi, s nimiž existuje historická 
obchodní tradice. Komise stanoví 
prováděcím aktem seznam těchto zemí 
a zohlední přitom obecné požadavky 
formulované členskými státy po 
konzultacích se zástupci příslušných 
odvětví. Tento seznam lze pro každý 
členský stát jedou revidovat, a to na jeho 
vlastní žádost. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle čl. 
34 odst. 2.
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Or. en

Odůvodnění

Nemělo by být umožněno tento seznam zemí pravidelně aktualizovat, neboť hrozí, že množství 
uvedená v čl. 13 odst. 2 písm. a) by mohla být do nekonečna zvyšována. Vhodnější 
a rozumnější by bylo povolit členským státům požádat o revizi pouze jednou.

Pozměňovací návrh 119
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14 a
Mléko a mléčné výrobky
Výroba mléka na Azorech vyžaduje dovoz 
různých materiálů, jež nejsou dostupné 
v místě, jako jsou obaly, plasty a obaly 
UHT, což zvyšuje výrobní náklady 
a konečnou cenu pro spotřebitele, a je 
tudíž potřeba, aby byla v rámci zvláštního 
režimu zásobování rozšířena oblast 
podpory na tento druh materiálů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 120
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Programy POSEI zahrnují zvláštní 
opatření ve prospěch místní zemědělské 
produkce relevantní pro rozsah působnosti 
třetí části hlavy III Smlouvy, jež jsou 
nezbytná k zajištění kontinuity a rozvoje 
místní zemědělské produkce v každém 
nejvzdálenějším regionu.

1. Programy POSEI zahrnují zvláštní 
opatření ve prospěch místní zemědělské 
produkce relevantní pro rozsah působnosti 
třetí části hlavy III Smlouvy, jež jsou 
nezbytná k zajištění kontinuity a rozvoje 
místní zemědělské produkce v každém 
nejvzdálenějším regionu, přičemž se vždy 
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zohlední zjednodušení postupů pro 
správní orgány a zejména pro konečné 
příjemce, aniž by byla jakkoli 
zpochybněna účinnost příslušných 
finančních prostředků předělených pro 
program POSEI.

Or. pt

Pozměňovací návrh 121
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) částku podpory stanovenou pro každé 
opatření nebo akci pro dosažení jednoho 
nebo více cílů stanovených programem.

f) částku podpory stanovenou pro každé 
opatření pro dosažení jednoho nebo více 
cílů stanovených programem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 122
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jednotlivou podporu, c) jednotnou výši podpory,

Or. fr

Pozměňovací návrh 123
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Francie a Portugalsko předloží Komisi 
programy na potírání organismů škodících 
rostlinám nebo rostlinným produktům ve 
francouzských zámořských 
departementech a na Azorách a Madeiře. 
Tyto programy uvádějí zejména cíle, jichž 
má být dosaženo, opatření, jež mají být 
provedena, dobu jejich trvání a náklady.
Programy předložené podle tohoto článku 
se netýkají ochrany banánů.

1. Francie a Portugalsko předloží Komisi 
programy na potírání organismů škodících 
rostlinám nebo rostlinným produktům ve 
francouzských zámořských 
departementech a na Azorách a Madeiře. 
Tyto programy uvádějí zejména cíle, jichž 
má být dosaženo, opatření, jež mají být 
provedena, dobu jejich trvání a náklady.

Or. fr

Pozměňovací návrh 124
Gabriel Mato Adrover

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Opatření uvedená v článcích 103v, 103w 
a 103y nařízení (ES) č. 1234/2007 se 
nepoužijí na Kanárské ostrovy.

3. Opatření uvedená v článcích 85g, 85h, 
85i, 85j, 85k, 85m, 103v, 103w a 103y 
nařízení (ES) č. 1234/2007 se nepoužijí na 
Kanárské ostrovy.

Or. fr

Odůvodnění

Vinohradnictví je zemědělskou činností, která přispívá k zachování venkovského prostředí 
ostrovů. Zpravodaj si přeje vyjmout do budoucna Kanárské ostrovy z ustanovení omezujících 
vývoj této výroby vzhledem k poklesu, který zaznamenala v posledních letech. Dopad by byl 
pro poloostrovní odvětví prakticky nulový, jelikož pouze 14,7 % vína konzumovaného na 
Kanárských ostrovech pochází z místní produkce.

Pozměňovací návrh 125
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud jde o ochranu krajiny 
a tradičního rázu zemědělské půdy, 
a zejména kamenných zdí, zvláště zdí 
podpěrných terasových, je rovněž 
v některých nejvzdálenějších regionech 
potřeba podporovat zachování jejich 
zvláštností z důvodu jejich zásadního 
významu pro tradiční krajinu a dobré 
uchování půdy vzhledem k obtížné povaze 
terénu a půdy. V důsledku toho je potřeba 
rozšířit v čl. 21 odst. 1 flexibilitu, jíž 
využívá Madeira, na další nejvzdálenější 
regiony, pokud jde o zdvojnásobení 
maximálních ročních částek, které lze 
přidělit jakožto podporu Unie, jak je 
stanovena v příloze I nařízení (ES) č. 
1628/2005.

Or. pt

Pozměňovací návrh 126
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dokud stav místních mladých býčků 
nedosáhne dostatečně vysoké úrovně, aby 
bylo zajištěno zachování a rozvoj místní 
produkce hovězího masa ve francouzských 
zámořských departementech a na Madeiře, 
lze dovážet bez použití dovozních cel 
uvedených ve společném celním sazebníku 
skot pocházející ze třetích zemí a určený 
k výkrmu a ke spotřebě ve francouzských 
zámořských departementech a na Madeiře.
Komise přijme prováděcím aktem opatření 
nezbytná k provedení tohoto pododstavce, 
a zejména pravidla pro osvobození od 
dovozního cla u dovozu mladých býčků do 
francouzských zámořských departementů 

Dokud stav místních mladých býčků 
nedosáhne dostatečně vysoké úrovně, aby 
bylo zajištěno zachování a rozvoj místní 
produkce hovězího masa ve francouzských 
zámořských departementech a na Madeiře, 
a vzhledem ke skutečnosti, že Azory, jež 
produkují přebytky, mohou přispět 
k zacelení schodku ostatních 
nejvzdálenějších regionů, lze dovážet bez 
použití dovozních cel uvedených ve 
společném celním sazebníku skot 
pocházející ze třetích zemí a určený 
k výkrmu a ke spotřebě ve francouzských 
zámořských departementech a na Madeiře.
Komise přijme prostřednictvím 
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a na Madeiru. prováděcích aktů opatření nezbytná 
k provedení tohoto pododstavce, a zejména 
pravidla pro osvobození od dovozního cla 
u dovozu mladých býčků do francouzských 
zámořských departementů a na Madeiru.

Or. pt

Pozměňovací návrh 127
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Opatření stanovená v tomto nařízení, 
s výjimkou článku 21, jsou intervencemi 
zaměřenými na stabilizaci zemědělských 
trhů ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) 
nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 .

1. Opatření stanovená v tomto nařízení, 
s výjimkou článku 21, jsou intervencemi 
zaměřenými na stabilizaci zemědělských 
trhů a na zajištění přímých plateb ve 
smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady 
(ES) č. 1290/2005 .

Or. pt

Pozměňovací návrh 128
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 29   odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Roční finanční dotace stanovená pro 
financování opatření uvedených 
v kapitole III a IV musí zahrnovat 
skutečné zvýšení o 20 % v rámci 
zvláštního zásobovacího režimu, které je 
považováno za nezbytné pro Portugalsko 
a Francii.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 129
George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na každé finanční období financuje Unie 
opatření stanovená v kapitolách III a IV až 
do výše roční částky, jež se rovná:

2. Na každé finanční období financuje Unie 
opatření stanovená v kapitolách III a IV až 
do výše roční částky, jež se rovná nejvýše:

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise předloží Parlamentu a Radě 
hodnotící zprávu o dopadu ukončení 
mléčných kvót na příjmy zemědělců. Tato 
zpráva bude doplněna legislativním 
návrhem, který stanoví náhrady ztráty 
příjmů vzniklé evropským zemědělcům, 
a to v každém časovém kroku.

Or. pt

Pozměňovací návrh 131
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Komise přeloží Parlamentu a Radě 
hodnotící zprávu o dopadu případné 
dohody EU-Mercosur na příjem výrobců 
hovězího masa. Tato zpráva bude 
doplněna legislativním návrhem, který 
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stanoví náhrady ztráty příjmů vzniklé 
evropským zemědělcům, a to v každém 
časovém kroku.

Or. pt

Pozměňovací návrh 132
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 30 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vytvoří společný soubor 
kontrolních ukazatelů (zaměstnanost, 
dynamizace hospodářství, zlepšování 
životní úrovně) s cílem zajistit pravidelné 
půlroční vypracovávání zpráv jakož i 
výroční globální zprávy pro kontrolu 
provádění, výsledků a dopadů programu 
POSEI v nejvzdálenějších regionech, aby 
tak byla zajištěna jeho účinnost.

Or. pt

Pozměňovací návrh 133
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 30 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nemohou podporu 
zásobování podmiňovat jakýmkoli 
zdaněním nebo daňovými dopady, ať 
přímými či nepřímými, neboť tyto podpory 
musí být zcela přeneseny na konečného 
uživatele v souladu se zásadou stanovenou 
v článku 12.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 134
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Článek 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30a
Výbory pro regionální monitoring
Každého půl roku konání schůzek výborů 
pro regionální monitoring s cílem 
posoudit účinnost a úroveň provádění 
každého opatření prostřednictvím oficiální 
a zúčastněnými stranami plánované 
konzultace, a to až do doby šesti měsíců 
před podáním žádosti o výroční změnu 
programu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 135
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději do 30. 
června 2015 a následně každých pět let 
obecnou zprávu, případně s odpovídajícími 
návrhy, o dopadu opatření vyplývajících 
z tohoto nařízení, včetně opatření v odvětví 
banánů.

3. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději do 30. 
června 2015 a následně každých pět let 
obecnou zprávu, případně s odpovídajícími 
návrhy, o dopadu opatření vyplývajících 
z tohoto nařízení, včetně opatření v odvětví 
banánů a mléka.

Or. pt

Pozměňovací návrh 136
Luís Paulo Alves
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Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise vypracuje studie či hodnocení 
dopadu, který budou mít bilaterální 
a multilaterální obchodní jednání s třetími 
zeměmi či obchodními trhy, jakož i 
významné změny schválené v rámci 
společné zemědělské politiky, na místní 
produkci. Komise při vypracovávání 
těchto dopadových studií uplatní kritéria 
stanovená OSN. V případě potřeby budou 
zmíněné studie doplněny návrhy na 
přezkum finančního výkazu a opatření na 
podporu místních produkcí s ohledem na 
změny, k nimž dojde v důsledku 
obchodních jednání, nebo podstatné 
změny v oblasti společné zemědělské 
politiky, jež mají významný dopad na 
hlavní produkty nejvzdálenějších regionů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 137
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Vzhledem k významným dopadům na 
místní produkci nejvzdálenějších regionů 
musí studie či hodnocení uvedené v čl. 31 
odst. 3a zahrnovat dvoustrannou dohodu 
EU-Mercosur.

Or. pt

Pozměňovací návrh 138
Luís Paulo Alves
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Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Vzhledem k významným 
předvídatelným dopadům na odvětví 
mléka nejvzdálenějších regionů musí 
studie či hodnocení uvedené v čl. 31 odst. 
3a zahrnovat dopady zrušení režimu 
mléčných kvót.

Or. pt

Pozměňovací návrh 139
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3d. Komise musí do analýz, studií 
a hodnocení, které provádí v rámci 
obchodních dohod a společné zemědělské 
politiky, zahrnout zvláštní kapitolu, pokud 
se jedná o oblasti, jež představují zvláštní 
zájem pro nejvzdálenější regiony.

Or. pt

Pozměňovací návrh 140
Gabriel Mato Adrover, Nuno Teixeira, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves, 
Luís Paulo Alves, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Elie Hoarau

Návrh nařízení
Článek 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31a
Rozšíření seznamu nejvzdálenějších 
regionů
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Jakékoli rozšíření seznamu 
nejvzdálenějších regionů Evropské unie je 
doprovázeno navýšením rozpočtových 
prostředků pro programy POSEI.

Or. fr

Pozměňovací návrh 141
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle tohoto nařízení se Komisi 
svěřuje na dobu neurčitou.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle tohoto nařízení se Komisi 
svěřuje na dobu pěti let. Komise předloží 
zprávu týkající se přenesených pravomocí 
nejpozději šest měsíců před koncem tohoto 
pětiletého období.

Or. bg

Odůvodnění

В член 290 от ДФЕС е закрепено изрично, че законодателният акт трябва да посочва 
цел, съдържание, обхват и продължителност на делегирането. Предложението на 
Комисията за предоставяне на правомощия по приемане на делегирани актове за 
неопределен срок противоречи на чл. 290 ДФЕС. Макар неопределеният срок да е все 
пак начин за конкретизиране на продължителността на делегирането, този подход не 
отчита възможността за изменение на  онези фактическите отношения, които 
представляват предмета на делегиране. Имайки предвид, че с делегирани актове 
Комисията изменя или допълва елементи от регламента, е редно на определен период 
от време Комисията да представя доклад относно приложението на всеки делегиран 
акт. Само така Парламентът и Съветът, след като преценят ефекта от 
делегирания акт, ще могат да решат дали да е целесъобразно Комисията да 
продължи да приема делегирани актове в съответната сфера.

Pozměňovací návrh 142
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o jeden měsíc.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o jeden měsíc.

Or. bg

Odůvodnění

Je nezbytné prodloužit lhůtu pro vyslovení námitek s cílem umožnit Parlamentu a Radě akt 
v přenesené pravomoci důkladně prostudovat a rozhodnout, zda je jeho přijetí v této podobě 
vhodné a správné.

Pozměňovací návrh 143
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud po uplynutí této lhůty Evropský 
parlament ani Rada vůči aktu v přenesené 
pravomoci námitky nevyslovily, nebo 
pokud před tímto datem Evropský 
parlament a Rada Komisi informovaly 
o svém rozhodnutí námitky nevyslovit, 
vstoupí akt v přenesené pravomoci 
v platnost dnem stanoveným v těchto 
ustanoveních.

Pokud po uplynutí této lhůty Evropský 
parlament ani Rada vůči aktu v přenesené 
pravomoci námitky nevyslovily, nebo 
pokud před tímto datem Evropský 
parlament a Rada Komisi informovaly
o svém rozhodnutí námitky nevyslovit, 
zveřejní se akt v přenesené pravomoci 
v Úředním věstníku a vstoupí v platnost 
dnem stanoveným v těchto ustanoveních, 
a není-li takový den stanoven, vstoupí akt 
v přenesené pravomoci v platnost 20. 
dnem od jeho zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Or. bg

Pozměňovací návrh 144
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev
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Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakmile jsou Komisi známy námitky vůči 
aktu v přenesené pravomoci, vypracuje 
v zájmu vyplnění mezer v právních 
předpisech Unie nový akt v přenesené 
pravomoci, který bude přijat stejným 
způsobem jako zamítnutý akt a který se 
bude týkat stejných nepodstatných prvků 
nařízení, avšak který bude pozměněn tak, 
aby se zabránilo předmětným námitkám.  

Or. bg

Odůvodnění

След  като Европейският парламент или Съветът възразят основателно на  
делегиран акт, Комисията трябва да съобрази техните мотиви и съответно да 
измени предложението си. Възражението срещу делегиран акт е различно от 
оттегляне на делегираните правомощия. Затова е възможно приемането на делегиран 
акт относно някои елементи на регламента да е задължително с оглед по-доброто 
уреждане на обществените отношения, но текстът предложен от Комисията да не 
е достатъчно добър, за постигане ефекта на делегирането. Това съответно ще бъде 
посочено в мотивите на възражението срещу делегирания акт. За да не остави 
неуредени обществените отношения, Комисията все пак трябва да приеме делегиран 
акт в тази сфера, но съобразен със забележките на Парламента или Съвета, 
посочени във възражението.

Pozměňovací návrh 145
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 35 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ačkoli nové nařízení vstoupí v platnost 
dne 1. ledna 2012, nesmí členské státy 
předložit nový program, použitelný v roce 
2013, před 1. srpnem 2012, neboť by to 
zkomplikovalo postup vyjednávání 
s útvary Komise. Stabilita programů je 
výhodou pro všechny zúčastněné strany, 
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neboť zaručuje právní jistotu a správné 
plánování budoucích investic.

Or. pt


