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***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige foranstaltninger 
på landbrugsområdet i EU's fjernområder
(KOM(2010)0498 – C7-0284/2010 – 2010/0256(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0498),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 42, afsnit 1, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget (C7-0284/2010),

– der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 17. 
februar 20111,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 37,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 
(A7-0000/2011),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 

                                               
1 EUT C 107 af 6.4.2011, s. 33.
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artikel 42, stk. 1, og artikel 43, stk. 2, artikel 42, stk. 1, artikel 43, stk. 2, og 
artikel 349,

Or. es

Begrundelse

Artikel 349 i traktaten er den eneste artikel med hjemmel for en særlig behandling af 
fjernområderne. Der sikres ingen ekstraordinær behandling for disse regioner ved blot at 
henvise til artiklerne om den fælles landbrugspolitik. Den økonomiske og sociale udvikling i 
disse regioner hindres alvorligt af den fjerne beliggenhed, deres økarakter, deres ringe areal, 
topografien, et vanskeligt klima og den økonomiske afhængighed af et begrænset antal 
produkter.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) For at sikre målsætningen med 
denne forordning gennemfører 
Kommissionen konsekvensanalyser, hver 
gang der forhandles om internationale 
handelsaftaler, og de internationale 
produktions- og distributionskanaler, som 
understøttes af Poseidon-programmet, er 
truet, 

Or. es

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at sikre, at fjernområderne forsynes 
med vigtige landbrugsprodukter, og for at 
udligne de ekstraomkostninger, som 
skyldes områdernes beliggenhed i EU's 
yderste periferi, bør der indføres en særlig 
forsyningsordning. Fjernområdernes 

(6) For at sikre, at fjernområderne forsynes 
med vigtige landbrugsprodukter, og for at 
udligne de ekstraomkostninger, som 
skyldes områdernes beliggenhed i EU's 
yderste periferi, bør der indføres en særlig 
forsyningsordning. Fjernområdernes 
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særlige geografiske beliggenhed i forhold 
til forsyningskilderne medfører ekstra 
transportomkostninger ved levering af 
vigtige produkter, der skal anvendes til 
konsum eller forarbejdning eller som rå- og 
hjælpestoffer. Endvidere påfører andre 
objektive faktorer i forbindelse med 
områdernes beliggenhed i EU's yderste 
periferi, navnlig deres status som øsamfund 
og små landbrugsarealer, de 
erhvervsdrivende og producenterne i 
fjernområderne yderligere ulemper, som er 
stærkt hæmmende for deres virksomhed. 
Disse ulemper kan afhjælpes ved, at 
priserne på de vigtige produkter sænkes.

særlige geografiske beliggenhed i forhold 
til forsyningskilderne medfører ekstra 
transportomkostninger ved levering af 
vigtige produkter, der skal anvendes til 
konsum eller forarbejdning eller som rå- og 
hjælpestoffer. Endvidere påfører andre 
objektive faktorer i forbindelse med 
områdernes beliggenhed i EU's yderste 
periferi, navnlig deres status som øsamfund 
og små landbrugsarealer, de 
erhvervsdrivende og producenterne i 
fjernområderne yderligere ulemper, som er 
stærkt hæmmende for deres virksomhed. 
Disse ulemper kan afhjælpes ved, at 
priserne på de vigtige produkter sænkes. 
Den særlige forsyningsordning må 
imidlertid under ingen omstændigheder 
skade den lokale produktion eller 
udviklingen af den,

Or. es

Ændringsforslag 4

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.

(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, bør der ydes støtte til levering af 
EU-produkter til fjernområderne Støtten 
bør være baseret på ekstraomkostningerne 
ved transport 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.
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Or. es

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Støtten til de traditionelle sektorer er 
ikke mindst påkrævet, fordi den vil gøre 
det muligt at bevare deres 
konkurrenceevne på EU-markedet over
for konkurrencen fra tredjelande, og fordi 
der er undertegnet nye handelsaftaler med 
landene i Latinamerika og inden for 
rammerne af WTO, som truer disse 
traditionelle sektorer. I forbindelse med 
udformningen af programmerne skal 
medlemsstaterne imidlertid også sørge for 
at sikre diversificeringen af 
landbrugsproduktionen i fjernområderne.

Or. es

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør tillades handel med 
forarbejdede produkter mellem 
fjernområderne for at give dem mulighed 
for samhandel. Der bør også tages hensyn 
til fjernområdernes handelsmønstre i 
forbindelse med den regionale samhandel 
og traditionelle eksport og forsendelse til 
resten af EU og tredjelande, hvorfor alle 
disse områder bør kunne eksportere 
forarbejdede produkter i et omfang 

(13) Der bør tillades handel med 
forarbejdede produkter mellem 
fjernområderne for at give dem mulighed 
for samhandel. Der bør også tages hensyn 
til fjernområdernes handelsmønstre i 
forbindelse med den regionale samhandel 
og traditionelle eksport og forsendelse til 
resten af EU og tredjelande, hvorfor alle 
disse områder bør kunne eksportere 
forarbejdede produkter i et omfang 
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svarende til deres traditionelle 
handelsmønster. Af klarhedshensyn bør 
referenceperioden for fastlæggelse af disse 
traditionelt eksporterede eller traditionelt 
forsendte mængder præciseres.

svarende til deres traditionelle 
handelsmønster. Af klarhedshensyn bør 
referenceperioden for fastlæggelse af disse 
traditionelt eksporterede eller traditionelt 
forsendte mængder præciseres. 
Referenceperioden må imidlertid ikke 
medføre en stagnering af eksporten fra 
fjernområderne, hvorfor det vil være
nødvendigt at overveje en revision i 
forbindelse med ændringen af 
nærværende forordning.

Or. es

Ændringsforslag 7

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 da forarbejdnings- og 
blegningsvirksomheder for ris har 
eksisteret på øen i mange år, men ikke 
producerer tilstrækkeligt til at dække det 
lokale behov, bør dette produkt fortsat 
fritages for afgifter ved import til Réunion

Or. es

Ændringsforslag 8

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 
fortsætte med at levere kvalitetsprodukter, 
og afsætningen heraf bør fremmes. Det kan 
derfor være nyttigt at anvende det grafiske 
symbol, EU har indført. Der bør også 
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tilskyndes til anvendelse af 
kvalitetsmærkning som f.eks. 
oprindelsescertifikater og geografiske 
oplysninger for at øge værdien af den 
lokale landbrugsproduktion og bidrage til 
udviklingen af den.

Or. es

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) I artikel 39, stk. 4, i og bilag I til 
forordning (EF) nr. 1698/2005 fastsættes 
de maksimale årlige betalinger for 
miljøvenligt landbrug. For at tage højde for 
den specifikke miljøsituation i visse særligt 
følsomme græsningsområder på Azorerne 
og for at bevare landskabet og 
landbrugsjordens traditionelle 
karakteristika, herunder navnlig 
terrassekulturerne på Madeira, bør det for 
visse bestemte foranstaltninger være muligt 
at forhøje disse beløb til det dobbelte.

(25) I artikel 39, stk. 4, i og bilag I til 
forordning (EF) nr. 1698/2005 fastsættes 
de maksimale årlige betalinger for 
miljøvenligt landbrug. For at tage højde for 
den specifikke miljøsituation i visse særligt 
følsomme græsningsområder på Azorerne 
og for at bevare landskabet og 
landbrugsjordens traditionelle 
karakteristika, herunder navnlig 
terrassekulturerne på Madeira og De 
kanariske Øer, bør det for visse bestemte 
foranstaltninger være muligt at forhøje 
disse beløb til det dobbelte.

Or. es

Ændringsforslag 10

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 

(27) Landbrugsproduktionen i 
fjernområderne lider under særlige 
plantesundhedsproblemer som følge af den 
voksende import, klimaet og den hidtil 
utilstrækkelige anvendelse af 
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områder. Derfor bør derfor iværksættes 
programmer til bekæmpelse af 
skadegørere, herunder ved hjælp af 
biologiske metoder, og EU's 
medfinansiering af gennemførelsen af disse 
programmer bør fastlægges nærmere.

bekæmpelsesmidler i disse områder Derfor 
bør derfor iværksættes programmer til 
bekæmpelse af skadegørere og for 
forskning og uddannelse i forbindelse 
hermed, herunder ved hjælp af 
bæredygtige og miljøvenlige biologiske 
metoder, og EU's medfinansiering af 
gennemførelsen af disse programmer bør 
fastlægges nærmere.

Or. es

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Det er økonomisk og miljømæssigt af 
afgørende betydning at bevare arealerne 
med vin, som er den mest udbredte afgrøde 
på Madeira og De Kanariske Øer, og som 
er meget vigtig for Azorerne. For at 
bidrage til at støtte produktionen bør 
hverken de afkaldspræmier eller 
markedsmekanismer, der er omhandlet i 
forordning (EF) nr. 1234/2007, anvendes i 
disse områder, bortset fra krisedestillation, 
som bør kunne foretages på De Kanariske 
Øer, hvis der opstår ekstraordinære 
markedsforstyrrelser som følge af 
kvalitetsproblemer. Ligeledes har det på 
grund af tekniske og socioøkonomiske 
vanskeligheder ikke været muligt inden for 
de fastsatte frister at foretage en 
fuldstændig omlægning af de arealer på 
Madeira og Azorerne, som er tilplantet 
med hybride druesorter, som er forbudt 
ifølge forordning (EF) nr. 1234/2007. Vin 
fremstillet på disse vindyrkningsarealer er 
udelukkende til traditionelt lokalt forbrug.

(28) Det er økonomisk, socialt og 
miljømæssigt af afgørende betydning at 
bevare arealerne med vin, som er den mest 
udbredte afgrøde på Madeira og De 
Kanariske Øer, og som er meget vigtig for 
Azorerne. For at bidrage til at støtte 
produktionen bør hverken de 
afkaldspræmier eller markedsmekanismer, 
der er omhandlet i forordning (EF) nr. 
1234/2007, anvendes i disse områder, 
bortset fra krisedestillation, som bør kunne 
foretages på De Kanariske Øer, hvis der 
opstår ekstraordinære markedsforstyrrelser 
som følge af kvalitetsproblemer. Ligeledes 
har det på grund af tekniske og 
socioøkonomiske vanskeligheder ikke 
været muligt inden for de fastsatte frister at 
foretage en fuldstændig omlægning af de 
arealer på Madeira og Azorerne, som er 
tilplantet med hybride druesorter, som er 
forbudt ifølge forordning (EF) nr. 
1234/2007. Vin fremstillet på disse 
vindyrkningsarealer er udelukkende til 
traditionelt lokalt forbrug.

Or. es



PE452.866v02-00 12/46 PR\869998DA.doc

DA

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Gennemførelsen af denne forordning 
må ikke resultere i en nedgang i den 
særlige støtte, som fjernområderne hidtil 
har fået. For at kunne gennemføre de 
nødvendige foranstaltninger bør 
medlemsstaterne derfor råde over beløb 
svarende til den støtte, som EU allerede 
har ydet i henhold til forordning (EF) nr. 
247/2006.

(35) For at sikre gennemførelsen af 
målsætningerne for denne forordning og 
navnlig bevarelsen og den nødvendige 
udvikling af landbrugsproduktionen i
fjernområderne er det nødvendigt igen at 
se på de beløb, der allerede er ydet til 
disse regioner i henhold til forordning (EF) 
nr. 247/2006

Or. es

Begrundelse

De eksisterende bevillinger tager ikke hensyn til en række faktorer, navnlig de eksterne 
bestemmelser, som er afgørende for udviklingen af landbruget i fjernområderne.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35 bis.) Rentabiliteten inden for 
bananproduktionen i fjernområderne 
trues regelmæssigt at gentagne 
nedsættelser af den fælles toldsats for 
importerede bananer. Der skal derfor 
altid foretages en evaluering af 
konsekvenserne af de toldindrømmelser, 
som EU giver, med henblik på at tage 
støtten til EU's producenter op til revision. 

Or. es
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Kommissionen bør have beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold til 
traktatens artikel 290 for at udbygge eller 
ændre visse ikke-væsentlige elementer i 
denne forordning. Det bør afgrænses, 
hvilke områder denne beføjelse kan 
udøves for, og hvilke betingelser der 
gælder for delegationen.

(37) For at sikre, at den ordning, som 
indføres gennem nærværende forordning, 
fungerer tilfredsstillende skal 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, så den sættes i 
stand til at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige elementer i denne forordning.
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører de hensigtsmæssige 
høringer under det forberedende arbejde, 
herunder af eksperter. Kommissionen 
skal, når den forbereder og udarbejder 
delegerede retsakter, sikre, at de relevante 
dokumenter fremsendes samtidigt, 
rettidigt og på hensigtsmæssig vis til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. fr

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at sikre, at POSEI-ordningen 
gennemføres ensartet i medlemsstaterne, 
og undgå konkurrenceforvridning og 
forskelsbehandling af de erhvervsdrivende 
bør Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage gennemførelsesretsakter i 
henhold til traktatens artikel 291, stk. 2. 
Derfor bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser i henhold til 
nævnte bestemmelse, især for så vidt angår 

(38) For at sikre, at POSEI-ordningen 
gennemføres ensartet i medlemsstaterne, 
og undgå konkurrenceforvridning og 
forskelsbehandling af de erhvervsdrivende 
bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser i henhold til 
nævnte bestemmelse, især for så vidt angår 
ensartede betingelser for, hvordan 
produkter, der er omfattet af den særlige 
forsyningsordning, indføres til, udføres fra 
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ensartede betingelser for, hvordan 
produkter, der er omfattet af den særlige 
forsyningsordning, indføres til, udføres fra 
og omsættes i fjernområderne, ensartede 
betingelser for gennemførelse af 
programmerne og mindstekrav til den 
kontrol, som medlemsstaterne skal 
anvende.

og omsættes i fjernområderne, ensartede 
betingelser for gennemførelse af 
programmerne og mindstekrav til den 
kontrol, som medlemsstaterne skal 
anvende. Disse beføjelser udøves i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser1).
_______________.
EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

Or. fr

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) [Betragtning om kontrol af 
gennemførelsesforanstaltningerne. 
Indsættes efter vedtagelsen af 
forordningen om kontrolregler, jf. artikel 
291, stk. 2, i TEUF, der for øjeblikket er 
til drøftelse i Europa-Parlamentet og 
Rådet] —

udgår

Or. es
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Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at sikre fjernområderne forsyninger af 
vigtige produkter, der skal anvendes til 
konsum eller forarbejdning og som rå- og 
hjælpestoffer, ved at udligne 
ekstraomkostningerne, som skyldes 
beliggenheden i EU's yderste periferi

a) at sikre fjernområderne forsyninger af 
vigtige produkter, der skal anvendes til 
konsum eller forarbejdning og som rå- og 
hjælpestoffer, ved at udligne 
ekstraomkostningerne, som skyldes 
beliggenheden i EU's yderste periferi, uden 
at det må skade den lokale produktion 
eller udviklingen af den.

Or. es

Ændringsforslag 18

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, og sikre producenterne en 
rimelig indkomst.

Or. es

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Foranstaltninger, der træffes som led i 
POSEI-programmerne, skal være 
forenelige med EU-retten og hænge 
sammen med andre EU-politikker og dertil 
hørende tiltag.

1. Foranstaltninger, der træffes som led i 
POSEI-programmerne, skal være 
forenelige med EU-retten og hænge 
sammen med andre EU-politikker og dertil 
hørende tiltag. Der skal imidlertid tages 
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hensyn til artikel 349 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, der 
giver mulighed for anvendelse af særlige 
foranstaltninger for at muliggøre deres 
udvikling og harmoniske integration i EU 
gennem gennemførelsen af specifikke 
programmer og instrumenter, der er 
tilpasset deres særlige situation.

Or. es

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tiltag, som sikrer en effektiv og korrekt 
gennemførelse af programmerne, herunder 
informering af offentligheden, overvågning 
og evaluering, samt angivelse af 
kvantitative indikatorer for evaluering

c) tiltag, som sikrer en effektiv og korrekt 
gennemførelse af programmerne, herunder 
informering af offentligheden, overvågning 
og evaluering, samt angivelse af 
kvantitative indikatorer for evaluering; 
Disse bestemmelser omfatter blandt andre 
tiltag nedsættelsen af en komité, som skal 
føre tilsyn med og evaluere 
støtteforanstaltningerne til fordel for den 
lokale produktion.

Or. es

Begrundelse

Nedsættelsen af en tilsyns- og evalueringskomité vil gøre det muligt at forbedre effektiviteten 
af programmeringen af støtteforanstaltningerne til fordel for den lokale produktion gennem 
en højere grad af inddragelse af de berørte lokale aktører. 
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Ændringsforslag 21

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. POSEI-programmet er udarbejdet i 
medfør af forordning (EF) nr. 247/2006 
og hører under den bevillingsramme, der 
er omhandlet i artikel 29, stk. 2 og 3.

Or. es

Begrundelse

Da det ikke er nødvendigt at fremlægge et nyt POSEI-program, kan Kommissionens 
foreslåede formulering skabe forvirring. Formålet med ændringsforslaget er at præcisere, at 
de programmer, der er forelagt i medfør af forordning 247/2006, stadig er gyldige.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programudkastet skal omfatte et udkast til 
den foreløbige forsyningsopgørelse med 
angivelse af produkter, mængder og støtte 
til forsyninger fra EU samt et udkast til
støtteprogram for den lokale produktion.

Programmet omfatter et udkast til den 
foreløbige forsyningsopgørelse med 
angivelse af produkter, mængder og støtte 
til forsyninger fra EU samt et 
støtteprogram for den lokale produktion

Or. es

Begrundelse

Da det ikke er nødvendigt at fremlægge et nyt POSEI-program, kan Kommissionens 
foreslåede formulering skabe forvirring. Formålet med ændringsforslaget er at præcisere, at 
programmerne stadig er gyldige.
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen evaluerer det foreslåede 
POSEI-program og træffer afgørelse om 
at godkende det ved 
gennemførelsesretsakt.

udgår

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget fremsættes for at sikre overensstemmelse med ordføreren øvrige 
ændringsforslag til artikel 6.

Ændringsforslag 24

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 og efter høring af de 
berørte socioøkonomiske aktører 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 evaluerer 
forslagene til ændring og træffer 
afgørelse om, hvorvidt de skal godkendes. 
Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakt ensartede regler for, 
hvordan forslag til ændring af programmet 
skal forelægges. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
proceduren i artikel 34, stk. 2.

Or. es



PR\869998DA.doc 19/46 PE452.866v02-00

DA

Begrundelse

Ændringsforslaget fremsættes for at sikre overensstemmelse med ordføreren øvrige 
ændringsforslag til samme artikel. 

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at tage hensyn til de forskellige typer 
ændringsforslag og fristen for 
gennemførelsen af dem fastsætter 
Kommissionen proceduren for godkendelse 
af ændringer ved delegeret retsakt.

3. For at tage hensyn til de forskellige typer 
ændringsforslag og fristen for 
gennemførelsen af dem fastsætter 
Kommissionen proceduren for godkendelse 
af ændringer ved delegeret retsakt. 
Kommissionen skal have beføjelse til at 
vedtage disse delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33.

Or. es

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelsesretsakterne i medfør af 
denne artikel vedtages efter proceduren i 
artikel 34, stk. 2.

Or. fr

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kun produkter af sund og sædvanlig 
handelskvalitet er omfattet af den særlige 

4. Kun produkter af sund og sædvanlig 
handelskvalitet er omfattet af den særlige 
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forsyningsordning. forsyningsordning. Produkter fra 
tredjelande skal opfylde de fytosanitære 
og veterinære normer i Den Europæiske 
Union.

Or. es

Begrundelse

Det er vigtigt at sørge for at import fra tredjelande, som falder ind under den særlige 
forsyningsordning, opfylder de samme fytosanitære og veterinære normer, som dem, der 
gælder for europæiske produkter for at undgå, at den lokale produktion udsættes for illoyal 
konkurrence.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 10 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) det eventuelle forhold, at mulighederne 
for udvikling af den lokale produktion
ikke må indskrænkes.

d) balancen i den lokale produktion må 
ikke skades og mulighederne for udvikling 
af den må ikke indskrænkes

Or. es

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at garantere, at de erhvervsdrivende 
udøver deres rettigheder til at deltage i den 
særlige forsyningsordning fuldt ud, 
fastsætter Kommissionen ved delegeret 
retsakt betingelserne for registrering af de 
erhvervsdrivende i registret og fastsætter 
eventuelt, at der skal stilles en sikkerhed 
for udstedelsen af licenser.

2. For at garantere, at de erhvervsdrivende 
udøver deres rettigheder til at deltage i den 
særlige forsyningsordning fuldt ud, 
fastsætter Kommissionen ved delegeret 
retsakt betingelserne for registrering af de 
erhvervsdrivende i registret og fastsætter 
eventuelt, at der skal stilles en sikkerhed 
for udstedelsen af licenser. Kommissionen
skal have beføjelse til at vedtage disse 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 33.

Or. es
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakt alle de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
sikre, at medlemsstaterne anvender denne 
artikel ensartet, særlig med hensyn til 
gennemførelsen af licensordningen, 
undtagen sikkerhedsstillelsen for licenser, 
og de erhvervsdrivendes forpligtelser ved 
registreringen.

3. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakt alle de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
sikre, at medlemsstaterne anvender denne
artikel ensartet, særlig med hensyn til 
gennemførelsen af licensordningen, 
undtagen sikkerhedsstillelsen for licenser, 
og de erhvervsdrivendes forpligtelser ved 
registreringen. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
proceduren i artikel 34, stk. 2.

Or. es

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Importafgiftsfritagelsen eller tildelingen af 
støtte i henhold til den særlige 
forsyningsordning er betinget af, at den 
deraf følgende økonomiske fordel rent 
faktisk overføres til den endelige bruger, 
der afhængigt af det enkelte tilfælde kan 
være forbrugeren, når det drejer sig om 
produkter til direkte konsum, den sidste 
forarbejdnings- eller 
emballeringsvirksomhed, når det drejer sig 
om produkter til forarbejdnings- eller 
emballeringsindustrien, eller landbrugeren, 
når det drejer sig om produkter, der skal 
anvendes til foder eller som rå- og 
hjælpestoffer.

1. Importafgiftsfritagelsen eller tildelingen 
af støtte i henhold til den særlige 
forsyningsordning er betinget af, at den 
deraf følgende økonomiske fordel rent 
faktisk overføres til den endelige bruger, 
der afhængigt af det enkelte tilfælde kan 
være forbrugeren, når det drejer sig om 
produkter til direkte konsum, den sidste 
forarbejdnings- eller 
emballeringsvirksomhed, når det drejer sig 
om produkter til forarbejdnings- eller 
emballeringsindustrien, eller landbrugeren, 
når det drejer sig om produkter, der skal 
anvendes til foder eller som rå- og 
hjælpestoffer. Der skal føres bevis for de 
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reelle konsekvenser af den økonomiske 
fordel på hver led i produktions- og 
distributionskæden.  

Or. es

Begrundelse

På hvert stade i produktionskæden skal de forskellige operatører registrere de fordele, der er 
opnået gennem den særlige forsyningsordning, herunder distributionskæden i de tilfælde, 
hvor den endelige bruger er forbrugeren.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre, at stk. 1 anvendes ensartet, 
vedtager Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakt regler for 
anvendelsen af det, særlig betingelser for 
medlemsstaternes kontrol af, at fordelen 
rent faktisk overføres til den endelige 
bruger.

2. For at sikre, at stk. 1 anvendes ensartet, 
vedtager Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakt regler for 
anvendelsen af det, særlig betingelser for 
medlemsstaternes kontrol af, at fordelen 
rent faktisk overføres til den endelige 
bruger. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter proceduren i artikel 34, stk. 
2.

Or. es

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Produkter, der er omfattet af den særlige 
forsyningsordning, må kun eksporteres til 
tredjelande eller forsendes til resten af EU 
på ensartede betingelser, som 
Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakt, og som indbefatter 
betaling af importafgifter eller 

1. Produkter, der er omfattet af den særlige 
forsyningsordning, må kun eksporteres til 
tredjelande eller forsendes til resten af EU, 
hvis de opfylde de tekniske krav, som 
Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakt, og som indbefatter 
betaling af importafgifter eller 
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tilbagebetaling af støtte, jf. artikel 9. tilbagebetaling af støtte, jf. artikel 9. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
proceduren i artikel 34, stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

Der er for at sikre ensartede forhold, at Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelserne. 
Formuleringen er flertydig, og for at skabe klarhed skal det nærmere angives, hvad 
Kommissionen beføjelser vedrører, og at der ikke er tale om indførelse af nye rettigheder 
og/eller pligter.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – 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 de 
mængder, der modsvarer henholdsvis 
traditionel forsendelse og traditionel 
eksport. Kommissionen fastsætter disse 
mængder ved gennemførelsesretsakt på 
grundlag af de gennemsnitlige forsendelser 
i de tre mest favorable år i perioden 1989 -
2011

Or. es

Begrundelse

Den fastsatte frist for fastlæggelsen af de kvantitative begrænsninger bør ændres for at 
fremme eksporten fra disse regioner.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) som eksporteres til tredjelande som led i 
regional samhandel under overholdelse af 
bestemmelsessteder og betingelser, som 
Kommissionen fastlægger ved 

b) som eksporteres til tredjelande som led i 
regional samhandel 
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gennemførelsesretsakt

Or. es

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelsesretsakterne i litra a 
vedtages efter proceduren i artikel 34, stk. 
2.

Or. es

Ændringsforslag 37

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 geografiske 
områder og havområder, hvor 
fjernområderne befinder sig samt handel 
med de lande, som der eksisterer 
historiske andelsforbindelser med. Listen 
over disse lande fastsættes af 
Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter under 
hensyntagen til objektive anmodninger 
fra medlemsstaterne efter høring af de 
berørte sektorer. Denne liste kan tages op 
til revision hvert andet år efter 
anmodning fra medlemsstaterne. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
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proceduren i artikel 34, stk. 2.

Or. es

Begrundelse

Listen over lande, som udfører regional samhandel med fjernområderne bør tages op til 
revision på baggrund af udviklingen i eksporten fra disse områder. 

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For at den fordel, der følger af 
anvendelsen af den særlige 
forsyningsordning, kommer den regionale 
og traditionelle samhandel til gode, 
fastsætter Kommissionen ved delegeret 
retsakt de betingelser, som den 
forarbejdning, der giver anledning til 
traditionel eksport eller regional 
samhandel, skal opfylde.

6. For at den fordel, der følger af 
anvendelsen af den særlige 
forsyningsordning, kommer den regionale 
og traditionelle samhandel til gode, 
fastsætter Kommissionen ved delegeret 
retsakt de betingelser, som den 
forarbejdning, der giver anledning til 
traditionel eksport eller regional 
samhandel, skal opfylde. Kommissionen 
skal have beføjelse til at vedtage disse 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 33.

Or. es

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre ensartet anvendelse af denne 
bestemmelse vedtager Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakt mindstekravene til 
den kontrol, som medlemsstaterne skal 
anvende.

For at sikre ensartet anvendelse af denne 
bestemmelse vedtager Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakt mindstekravene til 
den kontrol, som medlemsstaterne skal 
anvende. Disse gennemførelsesretsakter 
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vedtages efter proceduren i artikel 34, stk. 
2.

Or. es

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre, at de erhvervsdrivende, der er 
med i ordningen, opfylder deres 
forpligtelser, fastsætter Kommissionen ved 
delegeret retsakt betingelserne for 
anvendelsen af første afsnit og for, hvordan 
nye licensansøgninger fra den 
erhvervsdrivende skal behandles.

For at sikre, at de erhvervsdrivende, der er 
med i ordningen, opfylder deres 
forpligtelser, fastsætter Kommissionen ved 
delegeret retsakt betingelserne for 
anvendelsen af første afsnit og for, hvordan 
nye licensansøgninger fra den 
erhvervsdrivende skal behandles. 
Kommissionen skal have beføjelse til at 
vedtage disse delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33.

Or. es

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) betingelserne for at yde støtten og de 
pågældende produkter og mængder

udgår

Or. es

Begrundelse

Denne bestemmelse er overflødig, da den henviser til punkter, som allerede er behandlet i stk. 
4 i samme artikel.
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Ændringsforslag 42

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, og det beløb, 
der forventes afsat, for de enkelte 
foranstaltninger eller tiltag for at nå et eller 
flere af programmets mål

Or. es

Begrundelse

Det er vigtigt at fastholde den størst mulige fleksibilitet i forvaltningen af POSEI-
programmerne, som det har været praksis siden vedtagelsen af forordning nr. 247/2006.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakt ensartede
betingelser for udbetaling af den støtte, der 
er omhandlet i stk. 2.

3. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakt de tekniske
betingelser for udbetaling af den støtte, der 
er omhandlet i stk. 2. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
proceduren i artikel 34, stk. 2.

Or. fr

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) loft. udgår

Or. es
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Begrundelse

Fastsættelse af ufravigelige lofter over de enkelte aktioner risikerer at virke som en 
spændetrøje for forvaltningen af programmerne. 

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at fremme afsætningen af produkter 
uden for det område, hvor de er produceret, 
vedtager Kommissionen ved delegeret 
retsakt betingelser for fastsættelse af den 
støtte, der ydes til afsætning, og eventuelt 
de maksimumsmængder, der kan ydes 
støtte til.

For at fremme afsætningen af produkter 
uden for det område, hvor de er produceret, 
vedtager Kommissionen ved delegeret 
retsakt betingelser for fastsættelse af den 
støtte, der ydes til afsætning, og eventuelt 
de maksimumsmængder, der kan ydes 
støtte til. Kommissionen skal have 
beføjelse til at vedtage disse delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
33.

Or. es

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan foretage 
forskudsbetalinger i forbindelse med 
samtlige støtteaktioner under POSEI-
programmet til fordel for den lokale 
produktion.

Or. es

Begrundelse

Formålet med dette tiltag er at forbedre effektiviteten af støtte til fordel for producenterne i de 
yderste randområder.
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Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at øge kendskabet til og fremme 
forbruget af uforarbejdede eller 
forarbejdede kvalitetslandbrugsprodukter 
fra fjernområderne fastsætter 
Kommissionen ved delegeret retsakt 
betingelserne for at udøve retten til at 
anvende det grafiske symbol og 
betingelserne for reproduktion og 
anvendelse af det.

3. For at øge kendskabet til og fremme 
forbruget af uforarbejdede eller 
forarbejdede kvalitetslandbrugsprodukter 
fra fjernområderne fastsætter 
Kommissionen ved delegeret retsakt 
betingelserne for at udøve retten til at 
anvende det grafiske symbol og 
betingelserne for reproduktion og 
anvendelse af det. Kommissionen skal
have beføjelse til at vedtage disse 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 33.

Or. es

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel vedtager Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakt regler for 
anvendelsen af det grafiske symbol og 
mindstekrav til den kontrol og 
overvågning, som medlemsstaterne skal 
anvende. 

4. For at sikre ensartet anvendelse af denne 
artikel vedtager Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakt regler for 
anvendelsen af det grafiske symbol og 
mindstekrav til den kontrol og 
overvågning, som medlemsstaterne skal 
anvende. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter proceduren i artikel 34, stk. 
2.

Or. es
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Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Bidraget fra den europæiske fond for 
udvikling af landdistrikterne til 
programmerne i fjernområderne kan 
beløbe sig til indtil 85 % for hver akse, der 
er fastsat gennem forordning (EF) nr. 
1698/2005. 

Or. es

Begrundelse

De geografiske begrænsninger, som fjernområderne oplever, og den utilstrækkelige 
landbrugsproduktion, som landdistrikterne er afhængige af begrunder en høj grad af 
europæisk medfinansiering af udgifterne til programmerne til udvikling af landdistrikterne. 
Medtagelsen af denne undtagelse i POSEI-forordningen vil gøre det muligt at etablere en 
permanent forbindelse mellem denne og disse regioners særlige karakter af randområder.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 39, stk. 4, i forordning 
(EF) nr. 1698/2005 kan den maksimale 
årlige EU-støtte, der er omhandlet i bilag I 
til nævnte forordning, forhøjes til det 
dobbelte, når det gælder foranstaltningen 
til beskyttelse af søerne på Azorerne og 
foranstaltningen til bevarelse af landskabet 
og af landbrugsjordens traditionelle 
karakteristika og bevarelsen af de 
stenmure, der støtter terrasserne, på 
Madeira.

1. Uanset artikel 39, stk. 4, i forordning 
(EF) nr. 1698/2005 kan den maksimale 
årlige EU-støtte, der er omhandlet i bilag I 
til nævnte forordning, forhøjes til det 
dobbelte, når det gælder foranstaltningen 
til beskyttelse af søerne på Azorerne og 
foranstaltningen til bevarelse af landskabet 
og af landbrugsjordens traditionelle 
karakteristika og bevarelsen af de 
stenmure, der støtter terrasserne, på 
Madeira og de Kanariske Øer.

Or. es

Begrundelse

 Indsatsen for at bevare landskaber og landbrugsjordenes traditionelle karakter skal også 



PR\869998DA.doc 31/46 PE452.866v02-00

DA

fremmes på De Kanariske øer, hvis vanskelige topografi nødvendiggør en sådan indsats.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For at forbedre konkurrenceevnen for 
landbrugsprodukterne fra fjernområderne 
på markedet og bidrage til, at 
landbrugsbedrifter, som lider under 
konsekvenserne af naturkatastrofer og 
naturlige risici, kan overleve, opfordres 
samtlige undersektorer til at forsikre sig 
mod risikoen for naturkatastrofen, 
hvorfor andelsforeninger, 
landbrugssammenslutninger og enhver 
anden form for sammenslutning inden for 
landbruger er undtaget fra forbuddet mod 
at modtage statsstøtte til fremme af 
tegningen af landbrugsforsikringer.

Or. es

Ændringsforslag 52

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. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen programmer til 
bekæmpelse af skadegørere på planter eller 
planteprodukter i fjernområderne. 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. 
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Or. es

Begrundelse

Det er vigtigt at udvide programmerne for bekæmpelse af skadegørere på planter til alle 
fjernområder som følge af spredningen af skadegørere navnlig som følge af den stigende 
handel og udviklingen i klimaforholdene. Mangelen på fytosanitære produkter til bekæmpelse 
af denne spredning gør det endnu mere nødvendigt at støtte en sådan indsats. Ingen 
vegetabilsk produktion bør være udelukket.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at gennemføre disse programmer 
fastsætter Kommissionen ved delegeret 
retsakt EU's medfinansiering, jf. stk. 2, 
hvilke foranstaltninger der er berettigede til 
EU-støtte og støttens størrelse.

3. For at gennemføre disse programmer 
fastsætter Kommissionen ved delegerede 
retsakter EU's medfinansiering, jf. stk. 2, 
hvilke foranstaltninger der er berettigede til 
EU-støtte og støttens størrelse.
Kommissionen skal have beføjelse til at 
vedtage disse delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33.

Or. es

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medfinansieringen kan udgøre op til 60 % 
af de støtteberettigede udgifter i de franske 
oversøiske departementer og op til 75 % af 
de støtteberettigede udgifter på Azorerne 
og på Madeira. Den udbetales på grundlag 
af den dokumentation, Frankrig og 
Portugal sender. Kommissionen kan om 
nødvendigt gennemføre undersøgelser, der 
foretages for dens regning af eksperter, jf. 
artikel 21 i Rådets direktiv 2000/29/EF.

Medfinansieringen kan udgøre op til 75 % 
af de støtteberettigede udgifter Den 
udbetales på grundlag af den 
dokumentation, medlemsstaterne sender
Kommissionen kan om nødvendigt 
gennemføre undersøgelser, der foretages 
for dens regning af eksperter, jf. artikel 21 i 
Rådets direktiv 2000/29/EF.

Or. es
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Begrundelse

I de seneste år er en række skadegørere blevet introduceret i fjernområderne. Mange af dem 
er vanskelige at udrydde og har alvorlige økonomiske konsekvenser for producenterne og 
deres rentabilitet. De klimatiske forhold i mange regioner bidrager til spredningen af 
parasitter, hvis antal er i kraftig stigning som følge af forøgelsen af samhandelen.

Ændringsforslag 55

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 85a, 85 b og 103v, 103w og 103y i 
forordning (EF) nr. 1234/2007, gælder ikke 
for De Kanariske Øer.

Or. es

Begrundelse

Le maintien du vignoble est un impératif environnemental et économique, selon le 
règlement (CE) n° 247/2006. Le rapporteur souhaite exempter, à l'avenir, les Canaries de 
toute disposition limitant le développement de cette production, eu égard à la régression 
qu'elle a subie ces dernières années. L'impact d'une dérogation aux dispositions relatives aux 
vignobles dits illicites serait pratiquement inexistant pour le secteur de la péninsule, car seuls 
14,7 % des vins consommés aux Canaries sont issus de la production locale. Cette dérogation 
ne s'appliquerait pas aux vignobles présents avant la date du présent règlement.

Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter proceduren i artikel 34, stk. 2.

Or. es

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at tage hensyn til de lokale forhold, der 
kendetegner oksekødssektoren og den 
dermed forbundne industri, fastsætter 
Kommissionen ved delegeret retsakt 
betingelserne for importafgiftsfritagelsen. 

For at tage hensyn til de lokale forhold, der 
kendetegner oksekødssektoren og den 
dermed forbundne industri, fastsætter 
Kommissionen ved delegeret retsakt 
betingelserne for importafgiftsfritagelsen. 
Kommissionen skal have beføjelse til at 
vedtage disse delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33.

Or. es

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis artikel 52 og artikel 53, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 73/2009 anvendes, kan 
Portugal nedsætte det nationale loft over 
rettigheder til betalinger i forbindelse med 
får og geder og til ammekopræmie. I så 
fald overføres det tilsvarende beløb ved 
Kommissionens delegerede retsakt fra de 

3. Hvis artikel 52 og artikel 53, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 73/2009 anvendes, kan 
Portugal nedsætte det nationale loft over 
rettigheder til betalinger i forbindelse med 
får og geder og til ammekopræmie. I så 
fald overføres det tilsvarende beløb ved 
Kommissionens delegerede retsakt fra de 
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lofter, der er fastsat i henhold til artikel 52 
og artikel 53, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
73/2009, til bevillingsrammen i artikel 29, 
stk. 2, andet led, i nærværende forordning.

lofter, der er fastsat i henhold til artikel 52 
og artikel 53, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
73/2009, til bevillingsrammen i artikel 29, 
stk. 2, andet led, i nærværende forordning. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter proceduren i artikel 34, stk. 2.

Or. es

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakt de foranstaltninger, 
der er nødvendige for at anvende stk. 1, 
særlig regler om toldfritagelse ved import 
af tobak til De Kanariske Øer. 

2. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakt de foranstaltninger, 
der er nødvendige for at anvende stk. 1, 
særlig regler om toldfritagelse ved import 
af tobak til De Kanariske Øer. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
proceduren i artikel 34, stk. 2.

Or. es

Ændringsforslag 60

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 årlige 
minimumsbeløb:

Or. es
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Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– for de franske oversøiske departementer:
278,41 mio. EUR

– for de franske oversøiske departementer:
308,21 mio. EUR

Or. es

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– for Azorerne og Madeira: 106,21 mio. 
EUR

– for Azorerne og Madeira: 117,61 mio. 
EUR

Or. es

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– for De Kanariske Øer: 268,42 mio. EUR – for De Kanariske Øer: 297,12 mio. EUR

Or. es

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– for de franske oversøiske departementer: – for de franske oversøiske departementer: 
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24,8 mio. EUR 26,9 mio. EUR

Or. es

Begrundelse

Forhøjelsen af loftet for den særlige forsyningsordning for Frankrigs vedkommende 
begrundes med den forventede stigning inden for den animalske produktion. Kommissionen 
foreslåede forhøjelse viser sig at være utilstrækkelig ud fra de skøn, der er foretaget for denne 
medlemsstat.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakt ensartede 
betingelser for, at medlemsstaterne kan 
ændre fordelingen af de midler, der hvert 
år afsættes til forskellige produkter, som er 
omfattet af den særlige forsyningsordning.

Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakt ensartede 
betingelser for, at medlemsstaterne kan 
ændre fordelingen af de midler, der hvert 
år afsættes til forskellige produkter, som er 
omfattet af den særlige forsyningsordning. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter proceduren i artikel 34, stk. 2.

Or. es

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre en fornuftig og rimelig 
tildeling af midler til foranstaltninger til 
finansiering af undersøgelser, 
demonstrationsprojekter, uddannelse og 
teknisk bistand fastsætter Kommissionen 
ved delegeret retsakt et årligt 
maksimumsbeløb, der kan afsættes til disse 
foranstaltninger. 

4. For at sikre en fornuftig og rimelig 
tildeling af midler til foranstaltninger til 
finansiering af undersøgelser, 
demonstrationsprojekter, uddannelse og 
teknisk bistand fastsætter Kommissionen 
ved delegeret retsakt et årligt 
maksimumsbeløb, der kan afsættes til disse 
foranstaltninger. Kommissionen skal have 



PE452.866v02-00 38/46 PR\869998DA.doc

DA

beføjelse til at vedtage disse delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
33.

Or. es

Ændringsforslag 67

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen forelægger 
Parlamentet og Rådet en rapport med en 
analyse af konsekvenserne, som hver 
enkelt ny toldindrømmelser for import af 
bananer vil få for producenterne 
indkomster. En sådan rapport ledsages 
eventuelt af et lovforslag om ændring af 
de i stk. 2 omhandlede beløb for at 
kompensere for det indtægtstab, som de 
europæiske producenter oplever. 

Or. es

Begrundelse

Støtten til bananproducenterne er direkte knyttet til EU's bananimportordning. Derfor skal 
der foretages en evaluering af enhver ændring i importtoldtariffen. Bananeksportlandene og i 
første række Ecuador nærer et dybt ønske om at forbedre adgangen for deres produkter til 
EU-markedet, hvilket kan få negative konsekvenser for de priser, der kan opnås af de 
europæiske producenter. 

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 31 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelser og rapporter Meddelelser, rapporter og 
konsekvensanalyser
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Or. es

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 31. juli hvert år forelægger 
medlemsstaterne Kommissionen en rapport 
om gennemførelsen i det foregående år af 
de foranstaltninger, der er fastsat i denne 
forordning.

2. Senest den 30. september hvert år 
forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen en rapport om 
gennemførelsen i det foregående år af de 
foranstaltninger, der er fastsat i denne 
forordning.

Or. es

Begrundelse

I praksis har det vist sig nødvendigt at fastsætte en længere frist for forelæggelsen af denne 
rapport. 

Ændringsforslag 70

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen gennemføres 
undersøgelser eller analyser for at måle 
konsekvenserne for den lokale produktion 
af bilaterale og multilaterale 
handelsforhandlinger med tredjelande og 
at 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. Disse evalueringer eller 
analyser ledsages eventuelt af forslag om 
ændring af finansieringsoversigten og 
støtteforanstaltninger til fordel for den 
lokale produktion på baggrund af de 
ændringer, der opstår som følge af 
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handelsforhandlinger.

Or. es

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 a 
Når det franske oversøiske departement 
Mayotte bliver et EU-fjernområder, 
fremsætter Kommissionen nye forslag, 
idet bevillingen til de oversøiske franske 
departementer forhøjes forholdsmæssigt, 
og der vil blive medtaget særlige 
bestemmelser for Mayotte.

Or. es

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens beføjelser udgår
Når Kommissionen tillægges beføjelser, 
handler den efter proceduren i artikel 33, 
når det drejer sig om delegerede retsakter, 
og efter proceduren i artikel 34, når det 
drejer sig om gennemførelsesretsakter.

Or. es
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Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Delegerede retsakter Udøvelse af de delegerede beføjelser
1. 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 på de 
vilkår, der er fastsat i denne forordning

Så snart Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt, underretter den Europa-
Parlamentet og Rådet samtidig herom.
2. Den delegation af beføjelser, der er 
omhandlet i stk. 1, kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

2. Den delegation af beføjelser til 
Kommissionen, der er omhandlet i artikel 
6, stk. 3, artikel 1, stk. 2, artikel 13, stk. 6, 
artikel 17, stk. 2, artikel 18, stk. 4, artikel 
20, stk. 3, artikel 23, stk. 3, artikel 26, stil 
2, og artikel 29. stk. 4, gælder for en 
periode på fem år med virkning fra den 
.......* Kommissionen udarbejder en 
rapport om denne delegation af beføjelser 
senest ni måneder før udløbet af perioden 
på fem år. Delegeringen af beføjelser kan 
stiltiende forlænges for en tilsvarende 
periode, medmindre Europa-Parlamentet 
eller Rådet modsætter sig det senest tre 
måneder før udløbet af den pågældende 
periode.

En institution, der indleder en intern 
procedure for at afgøre, om den ønsker at 
tilbagekalde delegationen af beføjelser, 
giver den anden lovgiver og
Kommissionen meddelelse herom senest 
en måned, inden den træffer endelig 
afgørelse, og oplyser samtidig, hvilke 
delegerede beføjelser der eventuelt vil 
blive tilbagekaldt, samt begrundelsen 
herfor.
Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller 
på et senere tidspunkt, der præciseres i 
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afgørelsen. Afgørelsen er uden virkning 
for gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft. Den 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.
3. 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. Den delegation af beføjelser, der er 
omhandlet i artikel 6, stk. 3, artikel 11, 
stk. 2, artikel 13, stk. 6, artikel 17, stk. 2, 
artikel 18, stk. 4, artikel 20, stk. 3, artikel 
23, stk. 3, artikel 26, stil 2, og artikel 29. 
stk. 4, kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet. 
Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den træder i kraft dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende eller på en anden 
nærmere angivet dato. Den er uden 
virkning for gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft.

 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 Europa-Parlamentet eller Rådet gør
indsigelse mod den delegerede retsakt, 
træder retsakten ikke i kraft. Den 
institution, der gør indsigelse mod den 
delegerede retsakt, anfører begrundelsen 
herfor.

3a. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt underretter den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet.
3b. De delegerede retsakter, der vedtages i 
medfør af artikel 6, stk. 3, artikel 11, stk. 
2, artikel 13, stk. 6, artikel 17, stk. 2, 
artikel 18, stk. 4, artikel 20, stk. 3, artikel 
23, stk. 3, artikel 26, stil 2, og artikel 29. 
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stk. 4, træder kun i kraft, hvis Europa-
Parlamentet eller Rådet ikke inden for en 
frist på to måneder efter vedtagelsen af 
den pågældende retsakt har rejst 
indsigelse, eller før udløbet af denne frist, 
hvis de to institutioner har meddelt 
Kommissionen, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. På initiativ af Europa-
Parlamentet eller Rådet kan denne frist 
forlænges med to måneder.
_______________
* Datoen for forordningen ikrafttrædelse.

Or. es

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelsesretsakter - komité Komitologiproceduren
[Indsættes efter vedtagelsen af 
forordningen om kontrolregler, jf. artikel 
291, stk. 2, i TEUF, der for øjeblikket er 
til drøftelse i Europa-Parlamentet og 
Rådet].

1. Kommissionen består af 
Forvaltningskomitéen for Direkte 
Betalinger, som er nedsat i henhold til 
artikel 144 i forordning (EF) nr. 
1782/2003. Der er tale om en komité i 
medfør af forordning (EU) nr. 182/2011.
2. Såfremt der henvises til dette stykke, 
finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011 anvendelse.

Or. es
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BEGRUNDELSE

Baggrund

De særlige programmer for at afhjælpe problemer som følge af afsides beliggenhed og status 
som øsamfund (POSEI) blev indført i 1991 for at støtte de franske oversøiske departementer 
og blev senere udvidet til at omfatte Portugals og Spaniens fjernområder. Foranstaltningerne 
gælder for øjeblikket for ni regioner: Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Réunion, St. 
Barthélemy og St. Martin for Frankrigs vedkommende; Acorerne og Madeira for Portugals 
vedkommende og De Kanariske Øer for Spaniens vedkommende. Der forventes tilføjelse af 
en yderligere region, nemlig det franske oversøiske departement Mayotte.

Disse programmer spiller en afgørende rolle for opretholdelsen og udviklingen af 
landbrugsproduktionen og forarbejdningsindustrien i disse regioner. Hvis POSEI-
programmerne ikke havde eksisteret, ville de begunstigede sektorer i dag være truet som følge 
af de økonomiske vanskeligheder i disse regioner som følge af deres geografiske beliggenhed 
og de snævre grænser for en diversificering af deres aktiviteter.

POSEI omfatter to særskilte ordninger: Der er dels den særlige forsyningsordning, der har til 
formål at forsyne disse regioner med råvarer til husdyrhold, forarbejdningsindustri og direkte 
forbrug. Der er for hvert land fastsat et loft over støtten til den særlige forsyningsordning for 
at undgå illoyal konkurrence over for produktionen på øerne. Den anden del af POSEI er den 
vigtigste, idet den tegner sig for 80 % af det samlede støttebeløb, og vedrører foranstaltninger 
til fordel for lokale landbrugsprodukter og dermed spille en afgørende rolle for at sikre 
rentabiliteten af disse aktiviteter.

Retsakterne om POSEI er blevet ændret to gange. Den første reform blev foretaget i 2001 og 
den vigtigste ændring i den forbindelse var indførelsen af en ny metode til beregning af 
støtten til den særlige forsyningsordning, idet der ikke længere blev taget hensyn til E's 
restitutionsbetalinger (eksportstøtte) men i stedet ekstraomkostningerne som følge af 
fjernområdernes fjerne beliggenhed, deres isolering og deres ringe areal. Gennem denne 
reform blev der ligeledes indført opgørelser over forsyningsbehovene. 

Den anden reform af POSEI, der er den hidtil største, fandt sted i 2006 og repræsenterede en 
fuldstændig omlægning af udviklingen af programmerne, idet ansvaret for udarbejdelsen blev 
lagt fuldstændigt over på de lokale myndigheder. Derefter er forordning (EF) nr. 247/2006 
blevet ændret ved flere lejligheder hovedsageligt for at tage hensyn til ændringerne som fælge 
af den seneste reform af støtteordningen for bananer, som er blevet indarbejdet i POSEI, og 
reformen af sukkersektoren. Efter sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik er budgettet 
for den direkte støtte blevet overført til POSEI, som i dag for fjernområdernes vedkommende 
udgør den første søjle af den fælles landbrugspolitik.

Sammendrag af Kommissionens forslag 

Kommissionens forslag ændrer forordning (EF) nr. 247/200 om særlige foranstaltninger på 
landbrugsområdet i EU's fjernområder hovedsageligt for at foretage en omarbejdning efter de 
mange ændringer af lovgivningen, der har fundet sted i de seneste år. Forslaget går ud på at 
tilpasse forordningen til de nye bestemmelser i de delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter, der har hjemmel i Lissabon-traktaten. 
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Forslaget sigter endvidere på at forenkle forordningen og gøre den mere læservenlig, idet den 
dækker samtlige særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for EU's ni 
fjernområder. Kommissionen benytter endvidere forenklingen til at indføre visse 
indholdsmæssige ændringer på baggrund af de problemer, der er opstået i de seneste år i 
forbindelse med gennemførelsen af ordningen. 

Der er tale om følgende væsentlige ændringer:

– en forhøjelse af loftet for den særlige forsyningsordning for Frankrigs og Portugals 
vedkommende med 20 %,

– fjernelse af enhver hindring for udviklingen af den lokale produktion fra den særlige 
forsyningsordning,

– fastlæggelse af forløbet af proceduren for forelæggelse af programmer og ændringer af 
dem til godkendelse i Kommissionen for at fremme fleksibiliteten og for at tilpasse 
programmerne bedst muligt til de reelle behov,

– tilladelse til de franske oversøiske departementer til at videresende produkter, der er 
forarbejdet på grundlag af råvarer, der stammer fra den særlige forsyningsordning, uden 
at være forpligtet til at godtgøre fordelen, 

–  medtagelsen af listen over direkte støtte i programmerne for at sikre en forsvarlig 
budgetforvaltning,

– Kommissionen anser det ligeledes for at være nyttigt at angive, hvordan støttebeløbet til 
foranstaltninger til fordel for lokale landbrugsprodukter fastlægges, hvilket ikke hidtil har 
været tilfældet i basisretsakten.

Ordførerens holdning 

Som det anerkendes i den evalueringsrapport, som er blevet udarbejdet efter anmodning fra 
Kommissionen om POSEI-ordningen, afhænger rentabiliteten i landbruget og 
forarbejdningsindustrien i fjernområderne af denne ordning. I den nuværende krise, hvor disse 
regioner oplever en arbejdsløshedsprocent, der i mange tilfælde ligger over det nationale 
gennemsnit, bør ordningen ikke blot opretholdes, men så vidt muligt også udbygges. 

Ordføreren beklager, at henvisningen til det særlige retsgrundlag i traktaten vedrørende 
fjernområderne er blevet fjernet fra forslaget, og foreslår derfor, at det genindsættes. 
Traktatens artikel 349 er den eneste artikel, som vedrører disse regioner, og den sikrer dem en 
særbehandling, som der eventuelt kan stilles spørgsmålstegn ved i fremtiden, hvis denne 
juridiske henvisning mangler.

Kommissionen og Revisionsretten understreger i deres rapport for 2010 vedrørende POSEI's 
funktionsmåde, hvor nyttig ordningen er for at afhjælpe de vanskeligheder, som disse regioner 
oplever. 

Bevillingen til programmerne (63 mio euro i alt til de ni regioner) har imidlertid vist sig at 
være utilstrækkelige, hvilket viser sig i landbrugets tilbagegang og ved, at der er truffet visse 
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nationale beslutninger om at give yderligere POSEI-støtte i form af statsstøtte. 
Strukturproblemerne og den stigende konkurrence fra importen fra tredjelande er ikke uden 
konsekvenser for den negative udviklingstendens i mange sektorer.

Bananer, som udgør en meget vigtig del af landbrugsproduktionen i fjernområderne, navnlig 
på De Kanariske øer (25 % af den samlede landbrugsproduktion i regionen), rammes af 
toldindrømmelser, som EU er gået med til for eksporten af bananer fra Latinamerika. 
Betydningen af denne sektor, som sammen med tomat- og sukkersektoren er en af de få 
sektorer, som eksporterer fra øerne, kan nemt begrunde en ændring af bevillinger til POSEI 
for at kompensere for de tab, som disse indrømmelser medfører for producenterne på øerne. 
Bortset fra bananer sættes andre sektorer som f.eks. tomater, sukker og rom ligeledes under et 
stort pres udefra, som Kommissionen bør foretage en korrekt evaluering af. De særlige 
forhold i de enkelte regioner gør deres produktion endnu mere sårbar over for en forhøjelse af 
importen fra tredjelande, da de ud over omkostningerne ved den fjerne beliggenhed og 
isoleringen også pålægges omkostninger som følge af de gældende strenge bestemmelser om 
fødevaresikkerhed og miljøbeskyttelse.

Der er kun få alternativer til de afgrøder, der kan dyrkes, og den produktion, der kan udføres 
på øerne hvilket ligeledes er et vægtigt argument for at vedtage de mest hensigtsmæssige 
tiltag for at forhindre et fald i rentabiliteten af den animalske og vegetabilske produktion 
navnlig på baggrund af de seneste års bestræbelser på at tilbyde produkter af høj kvalitet. 

Ordføreren er af den opfattelse, af de kompetente myndigheder fortsat skal have en stor 
dispositionsmargen i forvaltningen af programmerne, da det er på regionalt plan, at 
programmerne kan tilpasses mest effektivt til de reelle behov. Det er nødvendigt at sikre 
denne fleksibilitet og styrke høringen af de berørte sektorer.

Med hensyn til de to hovedelementer i POSEI (den særlige forsyningsordning og de særlige 
foranstaltninger på landbrugsområdet) mener ordføreren ikke, at de bør gøres til genstand for 
væsentlige ændringer. Han opfordrer imidlertid medlemsstaterne til så vidt muligt af forbedre 
programmeringen af støtteforanstaltningerne til fordel for den lokale produktion for at øge 
effektiviteten af den ydede støtte i de forskellige sektorer. Medlemsstaterne bør endvidere 
navnlig være særlig opmærksomme på eventuelle negative konsekvenser, som en 
uhensigtsmæssig gennemførelse af den særlige forsyningsordning kan få for den lokale 
produktion.

Afgrøderne i fjernområderne har i de seneste år lidt under konsekvenserne af en massiv 
ankomst af skadegørere som følge af den øgede samhandel. Producenter oplever en 
eksplosion i omfanget af parasitter, hvilket begrunder en styrkelse af des fytosanitære 
programmer og anvendelsen af dem på De Kanariske Øer og på bananproduktionen, samtidig 
med, at det er nødvendigt at fremme bæredygtige produktionsmetoder. 

Ifølge ordføreren bør EU endvidere styrke kontrollen ved grænserne af importen fra 
tredjelande, hvis produkter bør opfylde de samme veterinære og fytosanitære krav som dem, 
der gælder for producenterne i fjernområderne for at undgå en illoyal konkurrence over for de 
lokale produkter.


