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

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 42, stk. 1, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 42, stk. 1, artikel 43, stk. 2, og 
artikel 349,

Or. fr

Ændringsforslag 76
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det bør præciseres, hvad særlige 
programmer for bestemte områder som 
følge af disses afsides beliggenhed og ø-
karakter, i det følgende benævnt POSEI-
programmer, som de pågældende 
medlemsstater ifølge 
subsidiaritetsprincippet skal udarbejde på 
det mest hensigtsmæssige geografiske 
niveau og forelægge for Kommissionen til 
godkendelse, skal indeholde.

(3) Det bør præciseres, hvad særlige 
programmer for bestemte områder som 
følge af disses afsides beliggenhed og ø-
karakter, i det følgende benævnt POSEI-
programmer, som de pågældende 
medlemsstater ifølge 
subsidiaritetsprincippet skal udarbejde på 
det mest hensigtsmæssige geografiske 
niveau og efter intern drøftelse i samråd 
med regionale opfølgningsudvalg 
forelægge for Kommissionen til 
godkendelse, skal indeholde.

Or. pt

Ændringsforslag 77
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze
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Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) For ikke at skade de mål, der 
understøttes af POSEI-programmerne, 
bør Kommissionen foretage 
konsekvensanalyser, hver gang der 
forhandles om internationale 
handelsaftaler, og der er risiko for, at de 
sektorer, der understøttes af POSEI-
programmerne, kan blive truet. 
Kommissionen sender de færdige 
konsekvensanalyser eller 
forhåndsevalueringer af de mulige følger 
til Europa-Parlamentet, Rådet og 
fjernområdernes valgte lokale og 
regionale myndigheder, før de 
pågældende internationale aftaler indgås.

Or. fr

Ændringsforslag 78
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) De myndigheder, medlemsstaten har 
udpeget, kan i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet og af 
fleksibilitetshensyn, der ligger til grund for 
den programmeringsstrategi, som er 
vedtaget for ordningen for fjernområderne, 
foreslå ændringer af programmet for at 
tilpasse det til forholdene i fjernområderne. 
Af samme årsag bør proceduren for 
ændring af programmerne tilpasses efter, 
hvor relevant hver type ændring er.

(5) De myndigheder, medlemsstaten har 
udpeget, kan i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet og af 
fleksibilitetshensyn, der ligger til grund for 
den programmeringsstrategi, som er 
vedtaget for ordningen for fjernområderne, 
foreslå ændringer af programmet efter 
høring af de interesserede parter gennem 
et regionalt opfølgningsudvalg for at 
tilpasse det til forholdene i fjernområderne. 
Af samme årsag bør proceduren for 
ændring af programmerne tilpasses efter, 
hvor relevant hver type ændring er.

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

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For effektivt at nå det opstillede mål, 
som er at nedsætte priserne i 
fjernområderne og udligne 
ekstraomkostningerne som følge af 
områdernes beliggenhed i EU's yderste 
periferi og samtidig bevare EU-
produkternes konkurrenceevne, bør der 
ydes støtte til levering af EU-produkter til 
fjernområderne. Støtten bør være baseret 
på ekstraomkostningerne ved levering til 
fjernområderne og priserne ved eksport til 
tredjelande og, når det drejer sig om rå- og 
hjælpestoffer eller produkter til 
forarbejdning, andre ekstraomkostninger 
som følge af fjernområdernes beliggenhed i 
den yderste periferi, navnlig deres status 
som øsamfund og lille areal.

Vedrører ikke den danske tekst.

Or. fr

Ændringsforslag 80
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For effektivt at nå det opstillede mål, 
som er at nedsætte priserne i 
fjernområderne og udligne 
ekstraomkostningerne som følge af 
områdernes beliggenhed i EU's yderste 
periferi og samtidig bevare EU-
produkternes konkurrenceevne, bør der 

(8) For effektivt at nå det opstillede mål, 
som er at nedsætte priserne i 
fjernområderne og udligne 
ekstraomkostningerne som følge af 
områdernes beliggenhed i EU's yderste 
periferi og samtidig bevare EU-
produkternes konkurrenceevne, bør der 
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ydes støtte til levering af EU-produkter til 
fjernområderne. Støtten bør være baseret 
på ekstraomkostningerne ved levering til 
fjernområderne og priserne ved eksport til 
tredjelande og, når det drejer sig om rå- og 
hjælpestoffer eller produkter til 
forarbejdning, andre ekstraomkostninger 
som følge af fjernområdernes beliggenhed i 
den yderste periferi, navnlig deres status 
som øsamfund og lille areal.

ydes støtte til levering af EU-produkter til 
fjernområderne. Støtten bør være baseret 
på ekstraomkostningerne ved levering til 
fjernområderne og priserne ved eksport til 
tredjelande og, når det drejer sig om rå- og 
hjælpestoffer eller produkter til 
forarbejdning, andre ekstraomkostninger 
som følge af fjernområdernes beliggenhed i 
den yderste periferi, navnlig deres status 
som øsamfund og lille areal, vanskeligt 
terræn, vanskelige vejrforhold og stor 
spredning mellem øerne..

Or. pt

Ændringsforslag 81
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Diversificering viser sig undertiden 
vanskelig at gennemføre, selvom den er 
ønskelig i betragtning af fjernområdernes 
situation.

Or. pt

Ændringsforslag 82
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at undgå spekulation, der vil kunne 
skade de endelige brugere i 
fjernområderne, bør det fastsættes, at det 
kun er produkter af sund og sædvanlig
handelskvalitet, der kan omfattes af den 
særlige forsyningsordning.

(9) For at undgå spekulation, der vil kunne 
skade de endelige brugere i 
fjernområderne, bør det fastsættes, at det 
kun er produkter af sund og sædvanlig 
handelskvalitet, der kan omfattes af den 
særlige forsyningsordning, når tilsvarende 
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betingelser er fastlagt for slutbrugerne.

Or. lt

Ændringsforslag 83
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Ordningen med fritagelse for 
importafgifter bør fortsat gælde for 
Azorernes, Madeiras og De Kanariske Øers 
forsyning med sukker produceret uden for 
kvoten. Azorerne bør også fritages for 
importafgifter for rårørsukker inden for 
rammerne af deres foreløbige 
forsyningsopgørelse.

(15) Ordningen med fritagelse for 
importafgifter bør fortsat gælde for 
Azorernes, Madeiras og De Kanariske Øers 
forsyning med sukker produceret uden for 
kvoten. Azorerne bør også fritages for 
importafgifter for rårørsukker inden for en 
maksimumgrænse på 5 % i forhold til det 
foregående års import.

Or. lt

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

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Da ris er en basisfødevare på Réunion, 
der ikke producerer tilstrækkeligt til at 
dække det lokale behov, bør dette produkt 
fortsat fritages for afgifter ved import til 
Réunion.

(17) Da ris er en basisfødevare på Réunion, 
og der i mange år har været 
forarbejdningsvirksomheder på øen, som 
polerer ris, og da der på Réunion ikke 
produceres tilstrækkelig ris til at dække 
det lokale behov, bør dette produkt fortsat 
fritages for afgifter ved import til Réunion.

Or. fr
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Ændringsforslag 85
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) EU's politik til fordel for den lokale 
produktion i fjernområderne har været
rettet mod mange forskellige produkter og 
foranstaltninger til fremme af produktion, 
afsætning eller forarbejdning af disse 
produkter. Foranstaltningerne har vist sig 
at være effektive og har sikret, at 
landbrugsaktiviteterne er blevet videreført 
og udviklet. EU bør fortsat støtte den 
lokale produktion, som er en 
grundlæggende faktor for den 
miljømæssige, sociale og økonomiske 
ligevægt i fjernområderne. Erfaringen 
viser, at et styrket partnerskab med de 
lokale myndigheder — på samme måde 
som i politikken til udvikling af 
landdistrikterne — kan gøre det lettere at 
takle fjernområdernes særlige problemer på 
en mere målrettet måde. Den lokale 
produktion bør derfor fortsat støttes via 
POSEI-programmer.

(18) EU's politik til fordel for den lokale 
produktion i fjernområderne har været 
rettet mod mange forskellige produkter og 
foranstaltninger til fremme af produktion, 
afsætning eller forarbejdning af disse 
produkter. Foranstaltningerne har vist sig 
at være effektive og har sikret, at 
landbrugsaktiviteterne er blevet videreført 
og udviklet. EU bør fortsat støtte den 
lokale produktion, som er en 
grundlæggende faktor for den 
miljømæssige, sociale og økonomiske 
ligevægt i fjernområderne. Erfaringen 
viser, at et styrket partnerskab med de 
lokale myndigheder — på samme måde 
som i politikken til udvikling af 
landdistrikterne — kan gøre det lettere at 
takle fjernområdernes særlige problemer på 
en mere målrettet måde. Den lokale 
produktion bør derfor fortsat støttes via 
POSEI-programmer og den finansiering, 
der ydes inden for rammerne af 
strukturfondene og landbrugsfondene 
(Den Europæiske Udviklings- og 
Garantifond for Landbruget og Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne).

Or. lt

Ændringsforslag 86
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at støtte afsætningen af 
fjernområdernes produkter bør der indføres 
støtte til afsætning af disse produkter uden 
for produktionsområdet.

(19) For at støtte afsætningen af 
fjernområdernes produkter bør der indføres 
støtte til afsætning af disse produkter uden 
for produktionsområdet under hensyn til 
de høje ekstraudgifter, som disse bebyrdes 
med på grund af den store afstand til 
forbrugsmarkederne og nødvendigheden 
af fordoblede lagergebyrer, hvilket har 
afgørende negativ indvirkning på deres 
konkurrenceevne på det indre marked. 
Det er således berettiget og nødvendigt at 
øge de finansielle bevillinger til POSEI-
programmet.

Or. pt

Ændringsforslag 87
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Landbrugsproducenterne i 
fjernområderne bør tilskyndes til at levere 
kvalitetsprodukter, og afsætningen heraf 
bør fremmes. Det kan derfor være nyttigt at 
anvende det grafiske symbol, EU har 
indført.

(22) Landbrugsproducenterne i 
fjernområderne bør tilskyndes til at levere 
kvalitetsprodukter, og afsætningen heraf 
bør fremmes. Det kan derfor være nyttigt at 
anvende det grafiske symbol, EU har 
indført, i kombination med 
reklamekampagner for dette symbol for at 
sikre, at forbrugerne bliver mere bevidste 
om og i højere grad anerkender 
produkterne fra fjernområderne.

Or. pt

Ændringsforslag 88
Maria do Céu Patrão Neves
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Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Forsyningsordningen og 
foranstaltningerne til fordel for den lokale 
produktion bør altid, når det er muligt, 
være orienteret mod en 
landbrugsproduktion af høj kvalitet og 
mod innovative produkter med merværdi, 
der kan tilfredsstille krævende markeder 
og markedsnicher.

Or. pt

Ændringsforslag 89
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Der bør ligeledes tages hensyn til de 
ekstraomkostninger, der er forbundet med 
landbrugsproduktionen i fjernområder på 
grund af landbrugsarealernes mindre 
størrelse og deres spredning, herunder 
den mere udbredte brug af 
landbrugsdiesel, ikke kun til traktorer 
men også til andre landbrugsmaskiner, 
der bruges til transport af 
landbrugsudrustning af forskellig art 
mellem bedrifterne.

Or. pt

Ændringsforslag 90
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 26
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Der kan dispenseres fra 
Kommissionens faste praksis om ikke at 
tillade statslig driftsstøtte til produktion, 
forarbejdning og afsætning af 
landbrugsprodukter, der falder ind under 
traktatens bilag I, for derved at afbøde de 
særlige vanskeligheder for 
landbrugsproduktionen i fjernområderne 
som følge af deres beliggenhed i den 
yderste periferi, særlig deres fjerne 
beliggenhed, status som øsamfund, lille 
areal, vanskelige topografiske og 
klimatiske forhold og økonomiske 
afhængighed af et lille antal produkter.

(26) Der kan dispenseres fra 
Kommissionens faste praksis om ikke at 
tillade statslig driftsstøtte til produktion, 
forarbejdning og afsætning af 
landbrugsprodukter, der falder ind under 
traktatens bilag I, for derved at afbøde de 
særlige vanskeligheder for 
landbrugsproduktionen i fjernområderne 
som følge af deres beliggenhed i den 
yderste periferi, særlig deres fjerne 
beliggenhed, status som øsamfund, lille 
areal, vanskelige topografiske og 
klimatiske forhold og økonomiske 
afhængighed af et lille antal produkter.
Landbrugsproduktionen er en afgørende 
faktor for aktivering af landdistrikterne 
og fastholdelse af befolkningen, eftersom 
de fjerntliggende landdistrikter er særlig 
hårdt ramt af befolkningens aldring, lav 
befolkningstæthed og – i visse områder –
affolkning. 

Or. pt

Ændringsforslag 91
Gabriel Mato Adrover

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Landbrugsproduktionen i 
fjernområderne lider under særlige 
plantesundhedsproblemer som følge af 
klimaet og den hidtil utilstrækkelige 
anvendelse af bekæmpelsesmidler i disse 
områder. Der bør derfor iværksættes 
forsknings og –uddannelsesprogrammer og 
programmer til bekæmpelse af 
skadegørere, herunder ved hjælp af 
bæredygtige biologiske metoder, og EU's 
medfinansiering af gennemførelsen af disse 

(27) Landbrugsproduktionen i 
fjernområderne lider under særlige 
plantesundhedsproblemer som følge af 
øget import, klimaet og den hidtil 
utilstrækkelige anvendelse af 
bekæmpelsesmidler i disse områder. Der 
bør derfor iværksættes bekæmpelses- og 
uddannelsesprogrammer, som bl.a. har 
fokus på biologiske, bæredygtige og 
miljøvenlige metoder til bekæmpelse af 
skadegørere, og EU's medfinansiering af 
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programmer bør fastlægges nærmere. gennemførelsen af disse programmer bør 
fastlægges nærmere.

Or. es

Ændringsforslag 92
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Omstruktureringen af mejerisektoren 
er endnu ikke afsluttet på Azorerne. For at 
tage højde for, at Azorerne er stærkt 
afhængige af mælkeproduktion, at der er 
ulemper forbundet med øgruppens 
beliggenhed i den yderste periferi, og at der 
ikke findes rentable alternative 
produktionsmuligheder, bør der fortsat 
dispenseres fra visse bestemmelser i 
forordning (EF) nr. 1234/2007 om 
overskudsafgifter for mælk og
mejeriprodukter.

(29) Omstruktureringen af mejerisektoren 
er endnu ikke afsluttet på Azorerne. For at 
tage højde for, at Azorerne er stærkt 
afhængige af mælkeproduktion, at der er 
ulemper forbundet med øgruppens 
beliggenhed i den yderste periferi, og at der 
ikke findes rentable alternative 
produktionsmuligheder, bør der fortsat 
dispenseres fra visse bestemmelser i 
forordning (EF) nr. 1234/2007 om 
overskudsafgifter for mælk og 
mejeriprodukter. For at muliggøre en 
hurtigere strukturel genoprettelse, der 
bedre forbereder sektoren på 
mælkekvoteordningens udløb, vil det 
således være berettiget, at de økonomiske 
bevillinger til POSEI-programmet 
forhøjes til de beløb, der er passende for 
de foranstaltninger, der eventuelt vil være 
nødvendige som et resultat af de 
undersøgelser, der i denne forordning 
foreslås for at afbøde de virkninger, som 
afskaffelsen af denne ordning forventes at 
få.

Or. pt

Ændringsforslag 93
Maria do Céu Patrão Neves
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Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Afgørelsen om at afskaffe 
mælkekvoterne vil få meget negative 
virkninger for sektoren for mælk og 
mælkeprodukter, som Kommissionens 
forslag om kontraktmæssige forbindelser 
ikke tager højde for. Dette aspekt i 
kombination med den øgede mængde af 
rå- og hjælpestoffer samt prisudsving 
forringer drastisk konkurrenceevnen, 
hvilket kræver, at der hvert øjeblik 
foretages en evaluering af de negative 
virkninger og træffes særlige 
kompenserende foranstaltninger gennem 
en optrapning af finansieringen til 
POSEI-programmerne, som gør det 
muligt at sikre bæredygtigheden af denne 
sektor i de fjernområder, hvor den er 
etableret.

Or. pt

Ændringsforslag 94
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) På baggrund af den uerstattelige 
karakter af mælkeproduktionen på 
Azorerne som den vigtigste drivkraft for 
økonomien, den sociale stabilitet, 
miljøkvaliteten og beskæftigelsen i 
regionen er POSEI-programmet, der 
tager sigte på at tilpasse den fælles 
landbrugspolitik til fjernområderne, det 
bedst tænkelige instrument til at 
stabilisere de foranstaltninger, der 
eventuelt måtte være nødvendige for at 
bevare de nuværende 
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produktionsniveauer, som er et resultat af 
de tildelte produktionsrettigheder.

Or. pt

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

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Støtten til produktion af komælk på 
Madeira og Réunion har ikke været 
tilstrækkelig til at bevare ligevægten 
mellem intern og ekstern forsyning bl.a. på 
grund af denne sektors store 
strukturvanskeligheder og dens ringe evne 
til at reagere positivt på nye økonomiske 
betingelser. Følgelig bør der fortsat gives 
tilladelse til produktion af UHT-mælk på 
basis af mælkepulver med oprindelse i EU 
for bedre at dække det lokale forbrug. For 
at informere forbrugerne korrekt bør der 
være pligt til på salgsetiketten at anføre, 
hvordan UHT-mælken på basis af 
mælkepulver er fremstillet.

(30) Støtten til produktion af komælk på 
Madeira og Réunion har ikke været 
tilstrækkelig til at bevare ligevægten 
mellem intern og ekstern forsyning bl.a. på 
grund af denne sektors store 
strukturvanskeligheder og dens ringe evne 
til at reagere positivt på nye økonomiske 
betingelser. Følgelig bør der fortsat gives 
tilladelse til produktion af UHT-mælk på 
basis af mælkepulver med oprindelse i EU 
for bedre at dække det lokale forbrug, 
forudsat at denne foranstaltning ikke 
lægger hindringer i vejen for 
indsamlingen og afsætningen af den 
samlede mængde lokalt produceret mælk 
eller for bestræbelserne på at fremme 
udviklingen af denne produktion, og 
målet på mellemlang sigt skal for 
Réunions vedkommende være 
selvforsyning med mælk. For at informere 
forbrugerne korrekt bør der være pligt til 
på salgsetiketten at anføre, hvordan UHT-
mælken på basis af mælkepulver er 
fremstillet. Denne bestemmelse bør kunne 
anvendes på Martinique, Guyana og 
Guadeloupe, hvis Frankrig anmoder om 
det og begrunder anmodningen med de 
lokale aktørers ønske om at udnytte den 
og deres evne til at sætte gang i 
udviklingen af mælkesektoren.

Or. fr
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Ændringsforslag 96
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Med henblik på at tilfredsstille det 
lokale mælkeforbrug på Madeira og De 
Kanariske Øer og under hensyntagen til 
den overskudsprægede situation på 
Azorerne vil det være formålstjenligt at 
fremme handelsaktiviteterne mellem 
fjernområderne gennem særlige 
foranstaltninger, der bidrager til at 
aktivere disse handelsforbindelser, 
navnlig hvad angår 
transportforbindelserne. I øvrigt bør man 
sikre de nødvendige forudsætninger for 
en korrekt og fair handel, navnlig hvad 
angår de afgiftsmæssige virkninger for 
handelsudvekslingen.

Or. pt

Ændringsforslag 97
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Der bør ydes støtte til traditionelt 
husdyrbrug. For at opfylde de lokale 
forbrugsbehov på Madeira og De 
Kanariske Øer bør man fremme importen 
af unge tyre, navnlig fra Azorerne, med 
henblik på at sætte øget gang i handelen 
mellem fjernområderne. I øvrigt bør man 
sikre de nødvendige forudsætninger for 
en korrekt og fair handel, navnlig hvad 
angår de afgiftsmæssige virkninger for 
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handelsudvekslingen.

Or. pt

Ændringsforslag 98
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Tobaksdyrkningen har traditionelt 
været meget vigtig for De Kanariske Øer. 
Økonomisk set er der tale om en 
fremstillingsindustri, der fortsat er en af 
regionens vigtigste industriaktiviteter. 
Socialt set er tobaksdyrkningen meget 
arbejdsintensiv, og den vedrører de mindre 
landbrugere. Den er imidlertid ikke 
tilstrækkelig rentabel og er i fare for at 
forsvinde. For øjeblikket dyrkes der 
således kun tobak på et mindre område på 
øen La Palma, hvor den anvendes til 
håndværksmæssig fremstilling af cigarer. 
Spanien bør derfor bemyndiges til fortsat 
ud over EU-støtten at yde en tillægsstøtte 
for at gøre det muligt at bevare denne 
traditionelle afgrøde og den 
håndværksmæssige aktivitet, den danner 
grundlag for. For at fastholde den 
industrielle aktivitet i forbindelse med 
fremstillingen af tobaksprodukter bør der 
desuden fortsat ved import af råtobak og 
halvforarbejdet tobak til De Kanariske Øer 
gives toldfritagelse for en årlig mængde på 
højst 20 000 t, udtrykt i strippet råtobak.

(34) Tobaksdyrkningen har traditionelt 
været meget vigtig for De Kanariske Øer 
og Azorerne. Økonomisk set er der tale om 
en fremstillingsindustri, der fortsat er en af 
regionens vigtigste industriaktiviteter. 
Socialt er tobaksdyrkningen meget 
arbejdsintensiv, og den vedrører de mindre 
landbrugere, idet den for Azorernes 
vedkommende muliggør 
dyrkningsrotation, hvorved man undgår 
monokultur og overdreven brug af 
gødning. Den er imidlertid ikke 
tilstrækkelig rentabel og er i fare for at 
forsvinde. For øjeblikket dyrkes der 
således kun tobak på et mindre område på 
øen La Palma, De Kanariske Øer, hvor den
anvendes til håndværksmæssig fremstilling 
af cigarer og cigarillos, og på øen São 
Miguel, Azorerne, hvor den anvendes til 
produktion af cigarer og cigarillos.
Spanien og Portugal bør derfor 
bemyndiges til fortsat ud over EU-støtten 
at yde en tillægsstøtte for at gøre det muligt 
at bevare denne traditionelle afgrøde og 
den håndværksmæssige aktivitet, den 
danner grundlag for. For at fastholde den 
industrielle aktivitet i forbindelse med 
fremstillingen af tobaksprodukter bør der 
desuden fortsat ved import af råtobak og 
halvforarbejdet tobak til De Kanariske Øer 
og Azorerne gives toldfritagelse for en 
årlig mængde på højst 20 000 t, udtrykt i 
strippet råtobak.
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Or. pt

Ændringsforslag 99
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35a) For fuldstændigt at opfylde 
målsætningerne i denne forordning er det 
vigtigt, at dette instrument kan tage 
hensyn til eventuelle negative følger af 
reformen af den fælles landbrugspolitik 
efter 2013, idet den nye fælles 
landbrugspolitik skal anvendes selektivt 
og med gradvist voksende konsekvens i 
fjernområderne under hensyn til deres 
særlige karakteristika. 

Or. pt

Ændringsforslag 100
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Betragtning 35 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35b) For fuldstændigt at opfylde 
målsætningerne i denne forordning er det 
vigtigt, at dette instrument til enhver tid 
kan tage hensyn til de negative virkninger 
af de bilaterale og multilaterale aftaler via
gennemførelsen af en 
konsekvensundersøgelse inden indgåelse 
af aftalerne, hvorefter der træffes de 
respektive kompenserende 
foranstaltninger.

Or. pt



PE467.064v01-00 18/40 AM\869905DA.doc

DA

Ændringsforslag 101
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Siden 2006 er behovet for vigtige 
produkter steget i nogle fjernområder, især 
på Azorerne og i de franske oversøiske 
departementer, på grund af udviklingen i 
husdyrbestanden og befolkningspresset. 
Derfor bør den andel af budgettet, som 
medlemsstaterne kan anvende til den 
særlige forsyningsordning for de 
pågældende områder, forhøjes.

(36) Siden 2006 er behovet for vigtige 
produkter steget i nogle fjernområder, især 
på Azorerne og i de franske oversøiske 
departementer, på grund af udviklingen i 
husdyrbestanden og befolkningspresset. 
Man bør derfor forhøje de økonomiske 
bevillinger til den særlige 
forsyningsordning for ikke at bringe den 
nuværende støtte i fare, idet denne er 
uundværlig for den lokale produktion, 
som er hovedmålet for POSEI-
programmet.

Or. pt

Ændringsforslag 102
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at bevare og udvikle landbruget i 
fjernområderne, herunder produktionen, 
forarbejdningen og afsætningen af lokale 
produkter.

b) at gøre den såkaldt diversificerede 
animalske og vegetabilske produktion i 
fjernområderne bæredygtig og fremme 
dens udvikling, herunder produktionen, 
forarbejdningen og afsætningen af lokale 
produkter, samtidig med at 
lokalbefolkningens selvforsyning 
forbedres betydeligt igennem forøgelse af 
egenproduktionen og begrænsning af 
importen

Or. fr
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Ændringsforslag 103
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at bevare og udvikle landbruget i 
fjernområderne, herunder produktionen, 
forarbejdningen og afsætningen af lokale 
produkter.

b) at bevare og udvikle landbruget i 
fjernområderne, herunder produktionen, 
forarbejdningen og afsætningen af lokale 
produkter, navnlig de øgede 
transportomkostninger.

Or. pt

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at opretholde udviklingen og styrke 
konkurrenceevnen for de såkaldt 
traditionelle landbrugssektorer i 
fjernområderne, herunder produktionen, 
forarbejdningen og afsætningen af lokale 
produktioner og produkter, samtidig med 
at der sikres en ligelig fordeling mellem 
producenter, forarbejdere og distributører 
af indtægterne fra produkter og 
biprodukter inden for disse sektorer

Or. fr

Ændringsforslag 105
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I bestræbelserne på at nå de i stk. 1 
nævnte mål fokuseres der generelt på 
bæredygtig udvikling, der både tager 
hensyn til miljøet og sikrer producenter 
og landbrugere rimelige indtægter. I 
bestræbelserne på at nå målene lægges 
der også vægt på at sikre løbende 
uddannelse af landbrugere og 
forarbejdere for at fremme udviklingen af 
kvalitetsprægede, effektive og bæredygtige 
landbrugssektorer.

Or. fr

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

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. POSEI-programmet fastlægges på det 
geografiske niveau, som den pågældende 
medlemsstat finder mest hensigtsmæssigt.
Det udarbejdes af de myndigheder, som 
medlemsstaten har udpeget, og 
medlemsstaten forelægger det efter høring 
af de ansvarlige myndigheder og 
organisationer på det relevante lokale 
niveau for Kommissionen til godkendelse, 
jf. artikel 6.

2. POSEI-programmerne fastlægges af 
den eller de myndigheder, den berørte 
medlemsstat har udpeget, på det 
geografiske niveau, der anses for mest 
hensigtsmæssigt.

Or. fr

Ændringsforslag 107
Elie Hoarau, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. På det hensigtsmæssige geografiske 
niveau høres de berørte myndigheder, 
ansvarlige departementsmyndigheder 
eller regionale instanser, ansvarlige 
organisationer, repræsentative og/eller 
faglige organisationer om udkastene til 
POSEI-programmer, før de forelægges 
for Kommissionen til godkendelse.

Or. fr

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

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan hver især kun 
forelægge et POSEI-program for deres 
fjernområder.

3. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen og alle organisationer, der 
er berørt af POSEI, en klar oversigt over 
processen for opstilling af POSEI-
programmer.

Or. fr

Ændringsforslag 109
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Foranstaltninger, der træffes som led i 
POSEI-programmerne, skal være 

1. Foranstaltninger, der træffes som led i 
POSEI-programmerne, skal være 



PE467.064v01-00 22/40 AM\869905DA.doc

DA

forenelige med EU-retten og hænge 
sammen med andre EU-politikker og dertil 
hørende tiltag.

forenelige med EU-retten og hænge 
sammen med andre EU-politikker og dertil 
hørende tiltag, uden at det berører artikel 
349 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, der indrømmer 
regionerne i den yderste periferi særlige 
betingelser for at sikre deres udvikling og 
deres integration på lige fod i Unionen 
ved iværksættelse af særlige programmer 
og instrumenter, der passer til deres 
situation.

Or. fr

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

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne forelægger i 
forbindelse med den bevillingsramme, der 
er omhandlet i artikel 29, stk. 2 og 3, 
Kommissionen et POSEI-programudkast.

1. Medlemsstaterne forelægger i 
forbindelse med den bevillingsramme, der 
er omhandlet i artikel 29, stk. 2 og 3, 
Kommissionen et POSEI-programudkast.
Dette programudkast kan kun antages af 
Kommissionen, såfremt formændene for 
de valgte lokale og regionale myndigheder 
er underrettet på forhånd.

Or. fr

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

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afhængigt af den årlige evaluering af 2. Afhængigt af den årlige evaluering af 
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gennemførelsen af POSEI-programmets 
foranstaltninger kan medlemsstaterne 
forelægge Kommissionen forslag til 
ændring af dem inden for den 
bevillingsramme, der er omhandlet i artikel 
29, stk. 2 og 3, for bedre at tilpasse dem til 
fjernområdernes krav og den foreslåede 
strategi. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakt ensartede regler for, 
hvordan forslag til ændring af programmet 
skal forelægges.

gennemførelsen af POSEI-programmernes 
foranstaltninger kan medlemsstaterne efter 
høring af de valgte lokale og regionale 
myndigheder forelægge Kommissionen 
forslag til ændring af dem inden for den 
bevillingsramme, der er omhandlet i artikel 
29, stk. 2 og 3, for bedre at tilpasse dem til 
fjernområdernes krav og den foreslåede 
strategi. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakt ensartede regler for, 
hvordan forslag til ændring af programmet 
skal forelægges.

Or. fr

Ændringsforslag 112
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afhængigt af den årlige evaluering af 
gennemførelsen af POSEI-programmets 
foranstaltninger kan medlemsstaterne 
forelægge Kommissionen forslag til 
ændring af dem inden for den 
bevillingsramme, der er omhandlet i artikel 
29, stk. 2 og 3, for bedre at tilpasse dem til 
fjernområdernes krav og den foreslåede 
strategi. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakt ensartede regler for, 
hvordan forslag til ændring af programmet 
skal forelægges.

2. Afhængigt af den årlige evaluering af 
gennemførelsen af POSEI-programmets 
foranstaltninger kan medlemsstaterne efter 
høring af de berørte socioøkonomiske 
aktører forelægge Kommissionen forslag 
til ændring af dem inden for den 
bevillingsramme, der er omhandlet i artikel 
29, stk. 2 og 3, for bedre at tilpasse dem til 
fjernområdernes krav og den foreslåede 
strategi. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakt ensartede regler for, 
hvordan forslag til ændring af programmet 
skal forelægges.

Or. pt

Ændringsforslag 113
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der fastsættes en særlig 
forsyningsordning for de 
landbrugsprodukter, der er nævnt i 
traktatens bilag I, og som i fjernområderne 
er vigtige til konsum eller til forarbejdning 
af andre produkter eller som rå- og 
hjælpestoffer.

1. Der fastsættes en særlig 
forsyningsordning for de 
landbrugsprodukter, der er nævnt i 
traktatens bilag I, og som i fjernområderne 
er vigtige til konsum eller til forarbejdning 
af andre produkter eller som rå- og 
hjælpestoffer, idet der altid tages hensyn 
til princippet om administrativ forenkling 
for myndighederne og først og fremmest 
de endelige modtagere, uden at 
effektiviteten og de pågældende 
finansielle midler, der er afsat til POSEI-
programmet, på noget tidspunkt sættes på 
spil.

Or. pt

Ændringsforslag 114
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Stk. 3 finder ikke anvendelse på 
produkter, der forarbejdes i de franske 
oversøiske departementer under 
anvendelse af produkter, der har været 
omfattet af den særlige 
forsyningsordning, hvis disse produkter 
forsendes mellem de franske oversøiske 
departementer.

Or. fr

Begrundelse

Artikel 3, stk. 2, litra e), giver mulighed for at forsende produkter mellem de franske 
oversøiske departementer, der er forarbejdet på grundlag af råvarer, der har været omfattet 
af den særlige forsyningsordning, uden ydelse af restitutioner. Ifølge artikel 9, stk. 3, ydes der 
dog ingen støtte til levering af produkter, der allerede har været omfattet af den særlige 
forsyningsordning i et andet fjernområde.
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Ændringsforslag 115
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne bør bestræbe sig på 
at bidrage til, at de økonomiske fordele 
effektivt kommer til at gavne den endelige 
bruger af de fordele, der indrømmes som 
led i den særlige forsyningsordning, 
blandt andet ved at der føres en mere 
fordelagtig skattepolitik for såvel de 
importerede produkter som de 
forarbejdede produkter, der omfatter 
produkter importeret under denne 
ordning. 

Or. pt

Ændringsforslag 116
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) som eksporteres til tredjelande eller 
forsendes til resten af EU inden for de 
mængder, der modsvarer henholdsvis 
traditionel forsendelse og traditionel 
eksport. Kommissionen fastsætter disse 
mængder ved gennemførelsesretsakt på 
grundlag af de gennemsnitlige forsendelser 
eller den gennemsnitlige eksport i 1989, 
1990 og 1991

a) som eksporteres til tredjelande eller
forsendes til resten af EU inden for 
fastlagte grænser. Kommissionen 
fastsætter disse mængder ved 
gennemførelsesretsakt på grundlag af de 
gennemsnitlige forsendelser eller den 
gennemsnitlige eksport i de tre bedste år 
mellem 2001 og 2011

Or. en
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Ændringsforslag 117
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) I tilfælde af, at der opstår 
importomkostninger, der er højere end de 
fordele, der følger af anvendelsen af 
denne ordning, afhjælpes disse med 
henblik på at sikre bedre integration af 
fjernområderne i det indre marked. Det 
påhviler Kommissionen at udstede denne 
godkendelse i overensstemmelse med den 
dokumentation, der forelægges.

Or. pt

Ændringsforslag 118
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I dette kapitel forstås ved "regional 
samhandel" de enkelte franske oversøiske 
departementers, Azorernes og Madeiras og 
De Kanariske Øers samhandel med 
tredjelande, som Kommissionen fastsætter 
ved gennemførelsesretsakt.

3. I dette kapitel forstås ved "regional 
samhandel" de enkelte franske oversøiske 
departementers, Azorernes og Madeiras og 
De Kanariske Øers samhandel med 
tredjelande, som tilhører de samme 
geografiske områder, som disse regioner i 
den yderste periferi, samt tredjelande, som 
de traditionelt har 
samhandelsforbindelser med.
Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter vedrørende listen 
over disse lande under hensyntagen til de 
objektive anmodninger, som 
medlemsstaterne fremsætter efter samråd 
med de berørte sektorer. Denne liste kan 
revideres én gang for hver medlemsstat 
efter anmodning fra sidstnævnte. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages i 
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overensstemmelse med proceduren i 
artikel 34, afsnit 2.

Or. en

Begrundelse

Det bør ikke være muligt regelmæssigt at ajourføre landefortegnelsen, fordi det indebærer en 
risiko for, at de mængder, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2, litra a), kan forhøjes i det 
uendelige. Det vil være mere rimeligt og fornuftigt at give medlemsstaterne mulighed for at 
indgive en anmodning om revision en enkelt gang.

Ændringsforslag 119
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Mælk og mejeriprodukter

Produktionen af mejeriprodukter på 
Azorerne kræver import af forskellige 
råvarer, som ikke er til rådighed lokalt, 
såsom forpakninger, plastikbeholdere og 
UHT-emballager, hvilket øger 
produktionsomkostningerne og den 
endelige forbrugerpris, hvorfor det er 
vigtigt at tage disse materialetyper i 
betragtning i forbindelse med den støtte, 
der stilles til rådighed som led i den 
særlige forsyningsordning.

Or. pt

Ændringsforslag 120
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. POSEI-programmerne indeholder i 
overensstemmelse med traktatens tredje 
del, afsnit III, særlige foranstaltninger for 
den lokale landbrugsproduktion, der er 
nødvendige for at sikre, at de forskellige 
former for lokal produktion i de enkelte 
fjernområder videreføres og udvikles.

1. POSEI-programmerne indeholder i 
overensstemmelse med traktatens tredje 
del, afsnit III, særlige foranstaltninger for 
den lokale landbrugsproduktion, der er 
nødvendige for at sikre, at de forskellige 
former for lokal produktion i de enkelte 
fjernområder videreføres og udvikles, idet 
der altid tages hensyn til princippet om 
administrativ forenkling for 
myndighederne og først og fremmest de 
endelige modtagere, uden at effektiviteten 
og de pågældende finansielle midler, der 
er afsat til POSEI-programmet, på noget 
tidspunkt sættes på spil.

Or. pt

Ændringsforslag 121
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) den støtte, der er fastsat for de enkelte 
foranstaltninger eller tiltag for at nå et eller 
flere af programmets mål.

f) den støtte, der er fastsat for de enkelte 
foranstaltninger for at nå et eller flere af 
programmets mål.

Or. fr

Ændringsforslag 122
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) individuel støtte c) enhedsbeløb for støtten
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Or. fr

Ændringsforslag 123
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Frankrig og Portugal forelægger 
Kommissionen programmer til 
bekæmpelse af skadegørere på planter eller 
planteprodukter i henholdsvis de franske 
oversøiske departementer og på Azorerne 
og Madeira. I programmerne fastlægges 
det, hvilke mål der skal nås, hvilke 
foranstaltninger der skal gennemføres, hvor 
længe de varer, og hvilke omkostninger der 
er forbundet med dem. Programmer, der 
forelægges i henhold til denne artikel, 
vedrører ikke beskyttelse af bananer.

1. Frankrig og Portugal forelægger 
Kommissionen programmer til 
bekæmpelse af skadegørere på planter eller 
planteprodukter i henholdsvis de franske 
oversøiske departementer og på Azorerne 
og Madeira. I programmerne fastlægges 
det, hvilke mål der skal nås, hvilke 
foranstaltninger der skal gennemføres, hvor 
længe de varer, og hvilke omkostninger der 
er forbundet med dem.

Or. fr

Ændringsforslag 124
Gabriel Mato Adrover

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 103v, 103w og 103y i forordning 
(EF) nr. 1234/2007, gælder ikke for De 
Kanariske Øer.

3. De foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 85g, 85h, 85i, 85j, 85k, 85m og 
artikel 103v, 103w og 103y i forordning 
(EF) nr. 1234/2007, gælder ikke for De 
Kanariske Øer.

Or. es

Begrundelse

Vinfremstilling er en landbrugsaktivitet, der bidrager til bevarelsen af øernes landdistrikter. 
Ordføreren ønsker, at De Kanariske Øer fremover undtages fra bestemmelser, som begrænser 
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udviklingen af denne produktion, eftersom den er gået tilbage i de seneste år. Virkningen ville 
være næsten umærkelig for vinsektoren på de Kanariske Øer, da kun 14,7 % af vinforbruget 
på De Kanariske Øer kommer fra den lokale produktion.

Ændringsforslag 125
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvad angår bevarelse af landskaberne 
og de traditionelle kendetegn ved 
landbrugsområderne, især bevarelse af 
netværket af stengærder, navnlig dem der 
understøtter terrasser i visse 
fjernområder, er det ligeledes nødvendigt 
at intensivere bibeholdelsen af disse 
karakteristika på baggrund af deres 
grundlæggende betydning for de 
traditionelle landskaber og effektiv 
bevarelse af landbrugsarealerne i 
betragtning af jordoverfladens 
højdeforhold og jordbunden. I artikel 21, 
stk. 1, bør den fleksibilitet, som Madeira 
for nærværende drager fordel af med 
hensyn til en forhøjelse til det dobbelte af 
den maksimale årlige EU-støtte (som 
fastsat i bilag I til forordning (EF) nr. 
1628/2005), udvides til at omfatte andre 
fjernområder.

Or. pt

Ændringsforslag 126
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indtil bestanden af lokale ungtyre bliver 
tilstrækkelig stor til at sikre, at den lokale 

Indtil bestanden af lokale ungtyre bliver 
tilstrækkelig stor til at sikre, at den lokale 
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kødproduktion i de franske oversøiske 
departementer og på Madeira bliver 
bevaret og udviklet, kan der importeres 
ungtyre med oprindelse i tredjelande til 
opfedning og konsum i de franske 
oversøiske departementer og på Madeira, 
uden at der opkræves importafgifter i 
henhold til den fælles toldtarif. 
Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakt de foranstaltninger, 
der er nødvendige for at anvende dette 
afsnit, særlig regler om afgiftsfritagelse 
ved import af ungtyre til de franske 
oversøiske departementer og Madeira.

kødproduktion i de franske oversøiske 
departementer og på Madeira bliver 
bevaret og udviklet, og under hensyntagen 
til, at Azorerne, der har et overskud, kan 
bidrage til at opveje underskuddet i de 
øvrige fjernområder, kan der importeres 
ungtyre med oprindelse i tredjelande til 
opfedning og konsum i de franske 
oversøiske departementer og på Madeira, 
uden at der opkræves importafgifter i 
henhold til den fælles toldtarif.
Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakt de foranstaltninger, 
der er nødvendige for at anvende dette 
afsnit, særlig regler om afgiftsfritagelse 
ved import af ungtyre til de franske 
oversøiske departementer og Madeira.

Or. pt

Ændringsforslag 127
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De foranstaltninger, der er fastsat i 
denne forordning, med undtagelse af 
artikel 21, er interventioner til regulering af 
landbrugsmarkederne som omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, litra b), i Rådets forordning 
(EF) nr. 1290/2005.

1. De foranstaltninger, der er fastsat i 
denne forordning, med undtagelse af 
artikel 21, er interventioner til regulering af 
landbrugsmarkederne og til at sikre de 
direkte betalinger som omhandlet i artikel 
3, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) 
nr. 1290/2005.

Or. pt

Ændringsforslag 128
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De årlige bevillinger, der er fastsat til 
finansiering af foranstaltningerne fastlagt 
i kapitel III og IV, skal forhøjes med 
mindst, hvad der svarer til den udvidelse 
på 20 % af den særlige 
forsyningsordning, der anses for 
nødvendig for Portugal og Frankrig. 

Or. pt

Ændringsforslag 129
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hvert regnskabsår finansierer EU de 
foranstaltninger, der er fastsat i kapitel III 
og IV, med følgende årlige beløb:

2. For hvert regnskabsår finansierer EU de 
foranstaltninger, der er fastsat i kapitel III 
og IV, med følgende maksimale årlige 
beløb:

Or. en

Ændringsforslag 130
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen forelægger 
Parlamentet og Rådet en beretning 
indeholdende en evaluering af de 
virkninger, som afskaffelsen af 
mælkekvoterne vil få for producenternes 
indkomster. Denne beretning ledsages af 
et forslag til retsakt med den behørige 
kompensation, der til enhver tid skal ydes 
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svarende til det indkomsttab, som de 
europæiske producenter vil opleve.

Or. pt

Ændringsforslag 131
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Kommissionen forelægger 
Parlamentet og Rådet en beretning 
indeholdende en evaluering af de 
virkninger, som en eventuel aftale mellem 
EU og Mercosul vil få for 
oksekødproducenternes indkomster. 
Denne beretning ledsages af et forslag til 
retsakt med den behørige kompensation, 
der til enhver tid skal ydes svarende til det 
indkomsttab, som de europæiske 
producenter vil opleve.

Or. pt

Ændringsforslag 132
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 30 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre gennemførelsen 
sammenstilles et sæt fælles 
overvågningsindikatorer (beskæftigelse, 
aktivering af økonomien, forbedring af 
levestandarden) med henblik på 
halvårlige beretninger og kumulativt en 
samlet beretning hvert år for at overvåge 
gennemførelsen, resultatet og 
virkningerne af POSEI-programmet i 
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fjernområderne for at garantere, at dette 
program får virkelige resultater.

Or. pt

Ændringsforslag 133
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 30 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan ikke lade 
forsyningsstøtten være underlagt en form 
for beskatning eller afgiftsmæssigt 
indgreb, direkte eller indirekte, eftersom 
støtteydelserne skal komme slutbrugeren 
til gode i overensstemmelse med 
princippet fastlagt i artikel 12.

Or. pt

Ændringsforslag 134
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30 a
Regionale overvågningsudvalg

Afholdelse af halvårlige møder i 
overvågningsudvalgene for at vurdere 
effektiviteten og gennemførelsesgraden af 
de enkelte foranstaltninger gennem en 
officiel og planmæssig høring af de 
berørte parter frem til den periode på seks 
måneder, der går forud for den årlige 
anmodning om ændring af programmet.

Or. pt
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Ændringsforslag 135
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest den 30. juni 2015 og derefter 
hvert femte år forelægger Kommissionen 
en generel rapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet, hvori der redegøres for 
virkningerne af de foranstaltninger, der er 
blevet gennemført i henhold til denne 
forordning, herunder i banansektoren, og 
rapporten ledsages eventuelt af passende 
forslag.

3. Senest den 30. juni 2015 og derefter 
hvert femte år forelægger Kommissionen 
en generel rapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet, hvori der redegøres for 
virkningerne af de foranstaltninger, der er 
blevet gennemført i henhold til denne 
forordning, herunder i banansektoren og 
mælkesektoren, og rapporten ledsages 
eventuelt af passende forslag.

Or. pt

Ændringsforslag 136
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen gennemfører 
undersøgelser eller analyser for at måle 
konsekvenserne for den lokale produktion 
af bilaterale og multilaterale 
handelsforhandlinger med tredjelande 
eller markeder uden for EU og af 
væsentlige ændringer, som aftales 
vedrørende den fælles landbrugspolitik. 
Kommissionen anvender i forbindelse 
med udarbejdelsen af disse rapporter de 
kriterier, som er fastsat af De Forenede 
Nationer. Hvis det er nødvendigt, ledsages 
disse undersøgelser eller analyser af 
forslag til revision af bevillingerne og 
støtteforanstaltningerne til fordel for den 
lokale produktion i lyset af de ændringer, 



PE467.064v01-00 36/40 AM\869905DA.doc

DA

der følger af handelsforhandlingerne eller 
betragtelige ændringer i den fælles 
landbrugspolitik med væsentlige 
virkninger for den grundlæggende 
produktion i fjernområderne.

Or. pt

Ændringsforslag 137
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. På baggrund af relevansen af 
virkningerne for den lokale produktion i 
fjernområderne, skal undersøgelserne og 
analyserne nævnt i artikel 31, stk. 3 a, 
indeholde den bilaterale aftale mellem EU 
og Mercosul.

Or. pt

Ændringsforslag 138
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. På baggrund af relevansen af 
virkningerne for den lokale produktion i 
fjernområderne, skal undersøgelserne og 
analyserne nævnt i artikel 31, stk. 3 a, 
indeholde virkningerne af afskaffelsen af 
mælkekvoterne.

Or. pt
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Ændringsforslag 139
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3d. Kommissionen skal i de analyser, 
undersøgelser og evalueringer, som den 
foretager i forbindelse med handelsaftaler 
og den fælles landbrugspolitik medtage et 
særligt kapitel, der omhandler de emner, 
som fjernområderne har særlig interesse 
i.

Or. pt

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

Forslag til forordning
Artikel 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Udvidelse af listen over fjernområder

Enhver udvidelse af listen over 
fjernområder i Den Europæiske Union 
ledsages af en forhøjelse af 
budgetbevillingerne til POSEI-
programmerne.

Or. fr

Ændringsforslag 141
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i denne forordning, for en 
ubegrænset periode.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i denne forordning, for en 
periode på fem år. Kommissionen 
aflægger en rapport om de delegerede 
beføjelser senest seks måneder inden 
udløbet af perioden på fem år.

Or. bg

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 142
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder fra datoen for underretningen 
herom. Fristen forlænges med en måned på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

3. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
tre måneder fra datoen for underretningen 
herom. Fristen forlænges med en måned på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

Or. bg
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Begrundelse

Det er nødvendigt at forlænge fristen for indsigelser, således at Parlamentet og Rådet får tid 
til at fortage en indgående undersøgelse af den delegerede retsakt og fastslå, om vedtagelsen 
heraf i den pågældende form er korrekt og rettidig.

Ændringsforslag 143
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har rejst indsigelse mod den 
delegerede retsakt ved fristens udløb, eller 
hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden 
fristens udløb begge har meddelt 
Kommissionen, at de har besluttet ikke at 
gøre indsigelse, træder den delegerede 
retsakt i kraft på den dato, der er fastsat i 
dens bestemmelser.

Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har rejst indsigelse mod den 
delegerede retsakt ved fristens udløb, eller 
hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden 
fristens udløb begge har meddelt 
Kommissionen, at de har besluttet ikke at 
gøre indsigelse, offentliggøres den 
delegerede retsakt i Den Europæiske 
Unions Tidende og træder i kraft på den 
dato, der er fastsat i dens bestemmelser 
eller i mangel af en sådan angivelse 20 
dage efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. bg

Ændringsforslag 144
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når Kommissionen stifter bekendtskab 
med indsigelserne mod den delegerede 
retsakt søger den at forbedre EU-
lovgivningen ved at udarbejde en ny 
delegeret retsakt, som vedtages på samme 
grundlag som den afviste retsakt og 
omhandler de samme ikke-væsentlige 
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elementer i forordningen, men er 
omformuleret under hensyntagen til de 
nævnte indsigelser.

Or. bg

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 145
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 35 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det, at den nye forordning skal træde i 
kraft den 1. januar 2012, medfører ikke, 
at medlemsstaterne skal forelægge et nyt 
program inden 1. august 2012 til 
gennemførelse i 2013, hvilket ville betyde 
en komplicering af 
forhandlingsproceduren med 
Kommissionens tjenestegrene. 
Programmernes stabilitet er fordelagtig 
for alle aktører, idet man således tager 
hensyn til princippet med retssikkerhed og 
sikrer en god planlægning, hvad angår de 
fremtidige investeringer.

Or. pt


