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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere 
gebieden van de Unie
(COM(2010)0498 – C7-0284/2010 – 2010/0256(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2010)0498),

– gezien artikel 294, lid 2, artikel 42, lid 1, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij 
het Parlement is ingediend (C7-0284/2010),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 17 februari 20111,

– gezien het advies van de Commissie juridische zaken over de voorgestelde 
rechtsgrondslag,

– gezien de artikelen 55 en 37 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A7-
0000/2011),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
42, eerste alinea, en artikel 43, lid 2,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
42, eerste alinea, artikel 43, lid 2, en 

                                               
1 PB C 107 van 6.4.2011, blz. 33.
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artikel 349,

Or. es

Motivering

Artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is het enige artikel 
waarin sprake is van specifieke maatregelen voor de ultraperifere gebieden. De enige 
verwijzing naar het GLB garandeert nog niet dat een speciale behandeling wordt gegeven 
aan deze gebieden, waarvan de economische en sociale ontwikkeling ernstig gehinderd wordt 
door hun grote afstand, insulair karakter, klein oppervlak, reliëf, klimaat en de economische 
afhankelijkheid van een klein aantal producten.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Om recht te doen aan de 
doelstellingen van deze verordening moet 
de Commissie steeds effectbeoordelingen 
verrichten wanneer zij onderhandelt over 
internationale handelsovereenkomsten die 
nadelig zouden kunnen zijn voor de door 
het POSEI-programma ondersteunde 
bedrijfstakken.

Or. es

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om de voorziening van de ultraperifere 
gebieden met essentiële 
landbouwproducten te garanderen en de 
extra kosten te verlichten die het gevolg 
zijn van het ultraperifere karakter van deze 
gebieden, dient een specifieke 
voorzieningsregeling te worden ingesteld.

(6) Om de voorziening van de ultraperifere 
gebieden met essentiële 
landbouwproducten te garanderen en de 
extra kosten te verlichten die het gevolg 
zijn van het ultraperifere karakter van deze 
gebieden, dient een specifieke 
voorzieningsregeling te worden ingesteld.
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De buitengewone geografische ligging van 
de ultraperifere gebieden ten opzichte van 
de bronnen voor hun voorziening met 
producten die van essentieel belang zijn 
voor de menselijke consumptie, voor de 
verwerking of als productiemiddel in de 
landbouw, brengt voor deze gebieden 
namelijk extra vervoerskosten met zich.
Bovendien plaatsen andere objectieve 
factoren in verband met het ultraperifere 
karakter, met name de insulaire ligging en 
het kleine landbouwareaal, de 
marktdeelnemers en producenten in de 
ultraperifere gebieden voor extra 
problemen die hun activiteiten sterk 
hinderen. Deze hindernissen kunnen 
worden ondervangen door de prijzen van 
die essentiële producten te verlagen.

De buitengewone geografische ligging van 
de ultraperifere gebieden ten opzichte van 
de bronnen voor hun voorziening met 
producten die van essentieel belang zijn 
voor de menselijke consumptie, voor de 
verwerking of als productiemiddel in de 
landbouw, brengt voor deze gebieden 
namelijk extra vervoerskosten met zich.
Bovendien plaatsen andere objectieve 
factoren in verband met het ultraperifere 
karakter, met name de insulaire ligging en 
het kleine landbouwareaal, de 
marktdeelnemers en producenten in de 
ultraperifere gebieden voor extra 
problemen die hun activiteiten sterk 
hinderen. Deze hindernissen kunnen 
worden ondervangen door de prijzen van 
die essentiële producten te verlagen. Deze 
specifieke voorzieningsregeling mag 
echter nooit ten koste gaan van de 
plaatselijke productie en de ontwikkeling 
daarvan.

Or. es

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om het doel van een prijsverlaging in 
de ultraperifere gebieden en een
verlichting van de extra kosten die door het 
ultraperifere karakter worden veroorzaakt, 
doeltreffend te verwezenlijken en tegelijk 
het concurrentievermogen van de 
producten van de Unie te handhaven, 
dient steun te worden verleend voor de 
levering van producten van de Unie aan de 
ultraperifere gebieden. Bij de bepaling van 
die steun moet rekening worden gehouden 
met de extra kosten van het vervoer naar 
de ultraperifere gebieden, met de bij 
uitvoer naar derde landen gehanteerde 

(8) Om het doel van een prijsverlaging in 
de ultraperifere gebieden door verlichting 
van de extra kosten die door het 
ultraperifere karakter worden veroorzaakt, 
doeltreffend te verwezenlijken, dient steun 
te worden verleend voor de levering van 
producten aan de ultraperifere gebieden.
Bij de bepaling van die steun moet 
rekening worden gehouden met de extra 
kosten die samenhangen met het vervoer 
naar de ultraperifere gebieden, met de bij 
uitvoer naar derde landen gehanteerde 
prijzen en, wanneer het gaat om 
productiemiddelen voor de landbouw of 
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prijzen en, wanneer het gaat om 
productiemiddelen voor de landbouw of 
om producten voor verwerking, met de 
andere extra kosten die worden veroorzaakt 
door het ultraperifere karakter, met name 
de insulaire ligging en de kleine 
oppervlakte.

om producten voor verwerking, met de 
andere extra kosten die worden veroorzaakt 
door het ultraperifere karakter, met name 
de insulaire ligging en de kleine 
oppervlakte.

Or. es

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Steunverlening aan traditionele 
bedrijfstakken is des te noodzakelijker 
omdat deze daarmee hun 
concurrentiepositie op de Europese markt 
kunnen behouden ten opzichte van 
producten uit derde landen en omdat er 
handelsovereenkomsten zijn gesloten met 
de landen van Latijns-Amerika en in het 
kader van de Wereldhandelsorganisatie, 
waardoor enkele van deze bedrijfstakken 
in moeilijkheden worden gebracht. Bij het 
opstellen van hun programma's moeten 
de lidstaten er echter ook op toezien dat de 
landbouw in de ultraperifere gebieden 
gediversifieerd wordt.

Or. es
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Wat verwerkte producten betreft, 
moet, om onderlinge handel mogelijk te 
maken, het handelsverkeer tussen de 
ultraperifere gebieden worden toegestaan.
Ook moet rekening worden gehouden met 
de handelsstromen van de ultraperifere 
gebieden in het kader van de traditionele 
regionale handel en van de traditionele 
uitvoer en verzendingen naar de rest van de 
Unie of derde landen en moet bijgevolg de 
uitvoer van verwerkte producten die 
overeenkomt met de traditionele 
handelsstromen, voor al die gebieden 
worden toegestaan. Duidelijkheidshalve 
moet de referentieperiode voor de 
vaststelling van die traditioneel 
geëxporteerde of verzonden hoeveelheden 
nader worden omschreven.

(13) Wat verwerkte producten betreft, 
moet, om onderlinge handel mogelijk te 
maken, het handelsverkeer tussen de 
ultraperifere gebieden worden toegestaan.
Ook moet rekening worden gehouden met 
de handelsstromen van de ultraperifere 
gebieden in het kader van de traditionele 
regionale handel en van de traditionele 
uitvoer en verzendingen naar de rest van de 
Unie of derde landen en moet bijgevolg de 
uitvoer van verwerkte producten die 
overeenkomt met de traditionele 
handelsstromen, voor al die gebieden 
worden toegestaan. Duidelijkheidshalve 
moet de referentieperiode voor de 
vaststelling van die traditioneel 
geëxporteerde of verzonden hoeveelheden 
nader worden omschreven. De 
referentieperiode mag evenwel niet tot een 
stagnatie van de export van de 
ultraperifere gebieden leiden en 
herziening ervan moet dan ook overwogen 
worden bij wijziging van deze 
verordening.

Or. es

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Aangezien rijst een basiselement is 
van het voedingspatroon op Réunion, dat
zelf niet voldoende rijst produceert om in 
de plaatselijke behoeften te voorzien, moet 
de invoer van dit product op Réunion 

(17) Aangezien rijst een basiselement is 
van het voedingspatroon op Réunion, er al 
vele jaren een rijstverwerkende industrie 
en rijstpellerijen zijn op Réunion en dit 
eiland zelf niet voldoende rijst produceert 
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verder van elk recht worden vrijgesteld. om in de plaatselijke behoeften te voorzien, 
moet de invoer van dit product op Réunion 
verder van elk recht worden vrijgesteld.

Or. es

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De landbouwers in de ultraperifere 
gebieden moeten worden gestimuleerd om 
kwaliteitsproducten te leveren en de afzet 
van die producten moet worden bevorderd.
Het kan nuttig zijn daartoe het door de 
Unie ingevoerde logo te gebruiken.

(22) De landbouwers in de ultraperifere 
gebieden moeten worden gestimuleerd om 
kwaliteitsproducten te blijven leveren en de 
afzet van die producten moet worden 
bevorderd. Het kan nuttig zijn daartoe het 
door de Unie ingevoerde logo te gebruiken.
Ook moet het gebruik van andere 
kwaliteitslabels, zoals 
herkomstbenamingen en geografische 
aanduidingen, bevorderd worden om de 
ontwikkeling van de lokale 
landbouwproductie op te waarderen en te 
bevorderen.

Or. es

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) In artikel 39, lid 4, en in bijlage I van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 worden 
de maximumbedragen per jaar vastgesteld 
die voor agromilieubetalingen in 
aanmerking komen. In verband met de 
specifieke milieusituatie in sommige zeer
kwetsbare graslandgebieden op de Azoren 
en met het oog op instandhouding van het 

(25) In artikel 39, lid 4, en in bijlage I van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 worden 
de maximumbedragen per jaar vastgesteld 
die voor agromilieubetalingen in 
aanmerking komen. In verband met de 
specifieke milieusituatie in sommige zeer 
kwetsbare graslandgebieden op de Azoren 
en met het oog op instandhouding van het 
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landschap en de traditionele kenmerken 
van landbouwgronden, in het bijzonder de 
terrascultuur op Madeira, dient voor 
bepaalde maatregelen te worden voorzien 
in de mogelijkheid om die bedragen tot het 
dubbele te verhogen.

landschap en de traditionele kenmerken 
van landbouwgronden, in het bijzonder de 
terrascultuur op Madeira en de Canarische 
eilanden, dient voor bepaalde maatregelen 
te worden voorzien in de mogelijkheid om 
die bedragen tot het dubbele te verhogen.

Or. es

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) In de ultraperifere gebieden 
ondervindt de landbouwproductie 
specifieke fytosanitaire problemen in 
verband met het klimaat en met het feit dat 
de middelen voor bestrijding die er tot nog 
toe zijn aangewend, ontoereikend zijn.
Daarom is het belangrijk dat programma’s 
voor de bestrijding van schadelijke 
organismen, ook met behulp van 
biologische methoden, worden uitgevoerd 
en dat de financiële bijdrage van de Unie 
voor de uitvoering van die programma’s 
wordt vastgesteld.

(27) In de ultraperifere gebieden 
ondervindt de landbouwproductie 
specifieke fytosanitaire problemen in 
verband met een toename van de invoer, 
met het klimaat en met het feit dat de 
middelen voor bestrijding die er tot nog toe 
zijn aangewend, ontoereikend zijn. Daarom 
is het belangrijk dat programma’s voor de 
bestrijding van, onderzoek naar en 
opleiding inzake schadelijke organismen, 
ook met behulp van duurzame en 
milieuvriendelijke biologische methoden, 
worden uitgevoerd en dat de financiële 
bijdrage van de Unie voor de uitvoering 
van die programma’s wordt vastgesteld.

Or. es

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De wijnbouw is op Madeira en de 
Canarische Eilanden de meest verbreide 
teelt en is zeer belangrijk voor de Azoren;

(28) De wijnbouw is op Madeira en de 
Canarische eilanden de meest verbreide 
teelt en is zeer belangrijk voor de Azoren;
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om economische en milieuredenen is 
instandhouding van de wijnbouw in die 
gebieden een absolute noodzaak. Om de 
productie te helpen ondersteunen mogen de 
in Verordening (EG) nr. 1234/2007 
vastgestelde premies voor definitieve 
stopzetting en marktmechanismen in die 
gebieden niet van toepassing zijn, behalve, 
voor de Canarische Eilanden, de 
crisisdistillatie, die daar moet kunnen 
worden toegepast bij een uitzonderlijke 
marktverstoring als gevolg van 
kwaliteitsproblemen. Ook hebben 
technische en sociaaleconomische 
problemen de volledige omschakeling 
binnen de gestelde termijn verhinderd van 
de wijnbouwarealen op Madeira en de 
Azoren die beplant zijn met hybride 
wijnstokrassen die bij Verordening (EG) 
nr. 1234/2007 zijn verboden. De door de 
betrokken wijngaarden geproduceerde wijn 
is uitsluitend bestemd voor traditionele 
plaatselijke consumptie.

om economische, sociale en milieuredenen 
is instandhouding van de wijnbouw in die 
gebieden een absolute noodzaak. Om de 
productie te helpen ondersteunen mogen de 
in Verordening (EG) nr. 1234/2007 
vastgestelde premies voor definitieve 
stopzetting en marktmechanismen in die 
gebieden niet van toepassing zijn, behalve, 
voor de Canarische Eilanden, de 
crisisdistillatie, die daar moet kunnen 
worden toegepast bij een uitzonderlijke 
marktverstoring als gevolg van 
kwaliteitsproblemen. Ook hebben 
technische en sociaaleconomische 
problemen de volledige omschakeling 
binnen de gestelde termijn verhinderd van 
de wijnbouwarealen op Madeira en de 
Azoren die beplant zijn met hybride 
wijnstokrassen die bij Verordening (EG) 
nr. 1234/2007 zijn verboden. De door de 
betrokken wijngaarden geproduceerde wijn 
is uitsluitend bestemd voor traditionele 
plaatselijke consumptie.

Or. es

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) De toepassing van de onderhavige 
verordening mag geen afbreuk doen aan 
het niveau van de specifieke steun dat de 
ultraperifere gebieden tot dusver hebben 
ontvangen. Daarom moeten de lidstaten 
voor de uitvoering van de passende 
maatregelen kunnen beschikken over 
bedragen die even hoog zijn als de steun 
die de Unie tot dusver op grond van
Verordening (EG) nr. 247/2006 heeft 
verleend.

(35) Om de verwezenlijking van de 
doelstellingen van deze verordening en 
met name het behoud en de noodzakelijke 
ontwikkeling van de landbouwactiviteit 
van de ultraperifere gebieden, te 
waarborgen, moet de steun die de Unie tot 
dusver op grond van Verordening (EG) nr. 
247/2006 aan deze gebieden heeft 
verleend, herzien worden.

Or. es
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Motivering

De huidige steunbedragen houden geen rekening met factoren die bepalend zijn voor de 
landbouwactiviteit in de ultraperifere gebieden en die hoofdzakelijk van externe aard zijn.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 bis) De rentabiliteit van de 
bananenteelt in de ultraperifere gebieden 
wordt op gezette tijden bedreigd door een 
verlaging van de generieke heffing op 
importbananen. Daarom moet steeds 
worden nagegaan welke gevolgen 
tariefconcessies van de Europese Unie 
hebben, zodat overwogen kan worden of 
de steun voor producenten in de Unie 
herzien moet worden.

Or. es

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen om overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag gedelegeerde handelingen vast 
te stellen teneinde bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening aan te 
vullen of te wijzigen. Er moet worden 
bepaald op welke domeinen deze 
bevoegdheid kan worden uitgeoefend en 
onder welke voorwaarden de 
bevoegdheidsdelegatie kan plaatsvinden.

(37) Om een goede werking van het 
middels deze verordening ingevoerde 
stelsel te waarborgen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
verleend om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag handelingen betreffende 
de werking van de Europese Unie vast te 
stellen om haar in staat te stellen bepaalde 
niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening aan te vullen of te wijzigen.
Het is bijzonder belangrijk dat de 
Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passende raadplegingen 
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houdt, ook op deskundigenniveau. Bij het 
voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen dient de 
Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.]

Or. fr

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om de eenvormige toepassing van de 
POSEI-regeling in de lidstaten te 
garanderen en concurrentieverstoring of 
discriminatie tussen de marktdeelnemers te 
voorkomen, moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om overeenkomstig 
artikel 291, lid 2, van het Verdrag 
uitvoeringshandelingen vast te stellen.
Bijgevolg moeten krachtens de genoemde 
bepaling aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden verleend, 
met name wat betreft de eenvormige 
voorwaarden waaronder onder de 
specifieke voorzieningsregeling vallende 
producten de ultraperifere gebieden 
binnenkomen, verlaten of daarin 
circuleren, de eenvormige voorwaarden 
voor de uitvoering van de programma’s en 
de minimumeisen voor de door de lidstaten 
te verrichten controles.

(38) Om de eenvormige toepassing van de 
POSEI-regeling in de lidstaten te 
garanderen en concurrentieverstoring of 
discriminatie tussen de marktdeelnemers te 
voorkomen, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden verleend, 
met name wat betreft de eenvormige 
voorwaarden waaronder onder de 
specifieke voorzieningsregeling vallende 
producten de ultraperifere gebieden 
binnenkomen, verlaten of daarin 
circuleren, de eenvormige voorwaarden 
voor de uitvoering van de programma’s en 
de minimumeisen voor de door de lidstaten 
te verrichten controles Deze bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren1.
_______________



PR\869998NL.doc 15/50 PE452.866v02-00

NL

1 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

Or. fr

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39)[Considerans met betrekking tot de 
controle op de uitvoeringsmaatregelen.
Moet worden aangevuld na de 
goedkeuring van de in artikel 291, lid 2, 
VWEU bedoelde verordening betreffende 
de wijze waarop de lidstaten de 
uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren, die nu in het 
Europees Parlement en de Raad wordt 
besproken],

Schrappen

Or. es

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de voorziening te garanderen van de 
ultraperifere gebieden met producten die 
van essentieel belang zijn voor de 
menselijke consumptie, voor de 
verwerking of als productiemiddel in de 
landbouw, en daarbij de door het 
ultraperifere karakter veroorzaakte extra 
kosten te verlichten;

a) de voorziening te garanderen van de 
ultraperifere gebieden met producten die 
van essentieel belang zijn voor de 
menselijke consumptie, voor de 
verwerking of als productiemiddel in de 
landbouw, en daarbij de door het 
ultraperifere karakter veroorzaakte extra 
kosten te verlichten, zonder dat dit ten 
koste gaat van de lokale productie en de 
ontwikkeling daarvan;
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Or. es

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de landbouwactiviteit in de ultraperifere 
gebieden in stand te houden en te 
ontwikkelen, met inbegrip van de 
productie, verwerking en afzet van lokale 
producten.

b) de landbouwactiviteit in de ultraperifere 
gebieden in stand te houden en te 
ontwikkelen, met inbegrip van de 
productie, verwerking en afzet van lokale 
producten, waarbij de producenten zijn 
verzekerd van voldoende inkomsten.

Or. es

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in het kader van de POSEI-
programma’s genomen maatregelen 
moeten in overeenstemming zijn met het 
recht van de Unie en moeten stroken met 
de andere beleidstakken van de Unie en de 
maatregelen ter uitvoering daarvan.

1. De in het kader van de POSEI-
programma’s genomen maatregelen 
moeten in overeenstemming zijn met het 
recht van de Unie en moeten stroken met 
de andere beleidstakken van de Unie en de 
maatregelen ter uitvoering daarvan. Hierbij 
moet rekening worden gehouden met 
artikel 349 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, waarin 
wordt erkend dat in de ultraperifere 
gebieden een aparte regeling moet gelden, 
zodat deze zich kunnen ontwikkelen en 
gelijke voorwaarden genieten als de rest 
van de Unie dankzij specifieke 
programma's die zijn aangepast aan hun 
bijzondere situatie.

Or. es
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de regelingen om voor een doeltreffende 
en adequate uitvoering van het programma 
te zorgen, met inbegrip van de regelingen 
inzake publiciteit, toezicht en evaluatie, 
alsmede de definitie van de voor de 
evaluatie te gebruiken gekwantificeerde 
indicatoren;

c) de regelingen om voor een doeltreffende 
en adequate uitvoering van het programma 
te zorgen, met inbegrip van de regelingen 
inzake publiciteit, toezicht en evaluatie, 
alsmede de definitie van de voor de 
evaluatie te gebruiken gekwantificeerde 
indicatoren; deze regelingen omvatten 
onder meer de instelling van een comité 
voor toezicht op en evaluatie van de 
steunmaatregelen voor lokale producten;

Or. es

Motivering

De instelling van een comité voor toezicht en evaluatie zal de programmering van de 
steunmaatregelen voor lokale producten efficiënter kunnen maken door de belanghebbenden 
hierbij meer te betrekken.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten leggen de Commissie een 
ontwerp van een POSEI-programma voor
binnen de in artikel 29, leden 2 en 3, 
vastgestelde financiële middelen.

1. Het POSEI-programma is vastgesteld uit 
hoofde van Verordening (EG) nr. 
247/2006 binnen de in artikel 29, leden 2 
en 3, vastgestelde financiële middelen.

Or. es

Motivering

Daar het niet nodig is nieuwe POSEI-programma's in te dienen, kan de door de Commissie 
voorgestelde tekst tot verwarring leiden. Het amendement wil duidelijk maken dat de 
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programma's die in het kader van de aanneming van Verordening 247/2006 zijn vastgesteld 
blijven bestaan.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ontwerpprogramma omvat een 
ontwerp van de geraamde 
voorzieningsbalans, met opgave van de 
producten, de producthoeveelheden, de 
steunbedragen voor de voorziening vanuit 
de Unie en een ontwerp van een 
steunprogramma voor de lokale productie.

Het programma omvat een geraamde 
voorzieningsbalans, met opgave van de 
producten, de producthoeveelheden, de 
steunbedragen voor de voorziening vanuit 
de Unie en een steunprogramma voor de 
lokale productie.

Or. es

Motivering

Daar het niet nodig is nieuwe POSEI-programma's in te dienen, kan de door de Commissie 
voorgestelde tekst tot verwarring leiden. Het amendement dient om duidelijk te maken dat de 
programma's blijven bestaan.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie beoordeelt het voorgestelde 
POSEI-programma en besluit bij 
uitvoeringshandeling het al dan niet goed 
te keuren.

Schrappen

Or. es

Motivering

Dit amendement sluit aan bij de overige amendementen van de rapporteur op artikel 6.
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op basis van de jaarlijkse evaluatie van 
de uitvoering van de maatregelen van de 
POSEI-programma’s kunnen de lidstaten, 
binnen de in artikel 29, leden 2 en 3, 
vastgestelde financiële middelen, bij de 
Commissie voorstellen tot wijziging van 
die programma’s indienen, met de 
bedoeling ze beter aan te passen aan de 
behoeften van de ultraperifere gebieden en 
aan de voorgestelde strategie. De 
Commissie stelt bij uitvoeringshandeling
de eenvormige voorwaarden vast voor de 
indiening van voorstellen tot wijziging van 
het programma.

2. Op basis van de jaarlijkse evaluatie van 
de uitvoering van de maatregelen van de 
POSEI-programma’s kunnen de lidstaten, 
na raadpleging van de betrokken sociaal-
economische belanghebbende, binnen de 
in artikel 29, leden 2 en 3, vastgestelde 
financiële middelen, bij de Commissie 
voorstellen tot wijziging van die 
programma’s indienen, met de bedoeling 
ze beter aan te passen aan de behoeften van 
de ultraperifere gebieden en aan de 
voorgestelde strategie. De Commissie 
beoordeelt de voorstellen tot wijziging en 
besluit over de goedkeuring ervan. De 
Commissie stelt bij uitvoeringshandelingen
de eenvormige voorwaarden vast voor de 
indiening van voorstellen tot wijziging van 
het programma. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 34, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. es

Motivering

Dit amendement sluit aan bij de overige amendementen op hetzelfde artikel.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om rekening te houden met de 
verschillende soorten wijzigingen die 
worden voorgesteld en met de termijn 
waarin die ten uitvoer moeten worden 
gelegd, stelt de Commissie bij 
gedelegeerde handeling de procedure voor 

3. Om rekening te houden met de 
verschillende soorten wijzigingen die 
worden voorgesteld en met de termijn 
waarin die ten uitvoer moeten worden 
gelegd, stelt de Commissie bij 
gedelegeerde handelingen de procedure 
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de goedkeuring van wijzigingen vast. voor de goedkeuring van wijzigingen vast. 
De Commissie wordt gemachtigd om deze  
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 33.

Or. es

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in dit artikel bedoelde 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 34, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. fr

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alleen producten van gezonde 
handelskwaliteit komen voor de specifieke 
voorzieningsregeling in aanmerking.

4. Alleen producten van gezonde 
handelskwaliteit komen voor de specifieke 
voorzieningsregeling in aanmerking.
Producten uit derde landen dienen te 
voldoen aan de fytosanitaire en 
veterinaire voorschriften van de Europese 
Unie.

Or. es

Motivering

Het moet zeker zijn dat uit derde landen ingevoerde producten die onder de specifieke 
voorzieningsregeling vallen, voldoen aan dezelfde fytosanitaire en veterinaire voorschriften 
als die welke voor de Europese producenten gelden, om oneerlijke concurrentie met lokale 
producten te voorkomen.
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) in voorkomend geval, de noodzaak om 
de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
lokale productie niet te hinderen.

d) de noodzaak om het evenwicht tussen 
de lokale en de niet-lokale productie niet 
te verstoren en de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de lokale 
productie niet te hinderen

Or. es

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om te garanderen dat de 
marktdeelnemers hun rechten op deelname 
aan de specifieke voorzieningsregeling ten 
volle kunnen uitoefenen stelt de 
Commissie bij gedelegeerde handeling de 
voorwaarden vast voor inschrijving van de 
marktdeelnemers in het register en 
verplicht zij, indien nodig, tot het stellen 
van een zekerheid voor de afgifte van de 
certificaten.

2. Om te garanderen dat de 
marktdeelnemers hun rechten op deelname 
aan de specifieke voorzieningsregeling ten 
volle kunnen uitoefenen stelt de 
Commissie bij gedelegeerde handelingen
de voorwaarden vast voor inschrijving van 
de marktdeelnemers in het register en 
verplicht zij, indien nodig, tot het stellen 
van een zekerheid voor de afgifte van de 
certificaten. De Commissie wordt 
gemachtigd om deze  gedelegeerde 
handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 33.

Or. es
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Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt alle maatregelen die 
nodig zijn om de eenvormige toepassing 
door de lidstaten van dit artikel te 
garanderen, bij uitvoeringshandeling vast, 
met name wat betreft de uitvoering van de 
certificatenregeling, met uitzondering van 
het stellen van een zekerheid voor de 
certificaten, en wat betreft de 
verbintenissen die de marktdeelnemers 
aangaan wanneer zij zich inschrijven.

3. De Commissie stelt alle maatregelen die 
nodig zijn om de eenvormige toepassing 
door de lidstaten van dit artikel te 
garanderen, bij uitvoeringshandelingen
vast, met name wat betreft de uitvoering 
van de certificatenregeling, met 
uitzondering van het stellen van een 
zekerheid voor de certificaten, en wat 
betreft de verbintenissen die de 
marktdeelnemers aangaan wanneer zij zich 
inschrijven. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 34, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. es

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het voordeel van de specifieke 
voorzieningsregeling dat uit de vrijstelling 
van het invoerrecht of uit de toekenning 
van steun voortvloeit, wordt slechts 
verleend als het economische voordeel 
daadwerkelijk wordt doorberekend tot de 
eindgebruiker, die, naargelang van het 
geval, de consument kan zijn als het om 
producten voor rechtstreekse consumptie 
gaat, de laatste verwerker of verpakker als 
het om producten voor de verwerkende 
industrie of de verpakkingsindustrie gaat, 
dan wel de landbouwer als het gaat om 
producten die worden gebruikt voor de 

1. Het voordeel van de specifieke 
voorzieningsregeling dat uit de vrijstelling 
van het invoerrecht of uit de toekenning 
van steun voortvloeit, wordt slechts 
verleend als het economische voordeel 
daadwerkelijk wordt doorberekend tot de 
eindgebruiker, die, naargelang van het 
geval, de consument kan zijn als het om 
producten voor rechtstreekse consumptie 
gaat, de laatste verwerker of verpakker als 
het om producten voor de verwerkende 
industrie of de verpakkingsindustrie gaat, 
dan wel de landbouwer als het gaat om 
producten die worden gebruikt voor de 
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diervoeding of als productiemiddel in de 
landbouw.

diervoeding of als productiemiddel in de 
landbouw. De daadwerkelijke 
doorberekening van het voordeel moet in 
elk stadium van verhandeling van het 
product aangetoond worden.

Or. es

Motivering

In elk stadium van verhandeling moet het voordeel van de specifieke voorzieningsregeling 
door de diverse marktdeelnemers worden doorberekend, ook bij het in de handel brengen als 
de consument de eindgebruiker is.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om de eenvormige toepassing van lid 1 
te garanderen stelt de Commissie bij 
uitvoeringshandeling de 
toepassingsvoorwaarden vast, en met name 
de voorwaarden voor de controle door de 
lidstaten van de daadwerkelijke 
doorberekening van het voordeel tot de 
eindgebruiker.

2. Om de eenvormige toepassing van lid 1 
te garanderen stelt de Commissie bij 
uitvoeringshandeling de 
toepassingsvoorwaarden vast, en met name 
de voorwaarden voor de controle door de 
lidstaten van de daadwerkelijke 
doorberekening van het voordeel tot de 
eindgebruiker. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 34, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. es

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Producten die onder de specifieke 
voorzieningsregeling vallen, mogen slechts 
worden uitgevoerd naar derde landen of 

1. Producten die onder de specifieke 
voorzieningsregeling vallen, mogen slechts 
worden uitgevoerd naar derde landen of 
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verzonden naar de rest van de Unie als 
wordt voldaan aan de door de Commissie 
bij uitvoeringshandeling vastgestelde 
eenvormige voorwaarden, met name 
betreffende de betaling van de 
invoerrechten of de terugbetaling van de 
ontvangen steun, als bedoeld in artikel 9.

verzonden naar de rest van de Unie als zij 
voldoen aan de door de Commissie bij 
uitvoeringshandeling vastgestelde 
technische voorschriften, met name 
betreffende de betaling van de 
invoerrechten of de terugbetaling van de 
ontvangen steun, als bedoeld in artikel 9.
Die uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 34, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. fr

Motivering

Aan de Commissie worden uitvoeringsbevoegdheden verleend om te zorgen voor eenvormige 
voorwaarden. De formulering is dus dubbelzinnig en met het oog op de duidelijkheid moet 
nader worden vermeld waarop de bevoegdheden van de Commissie betrekking hebben, om 
duidelijk te maken dat er geen nieuwe rechten en/of verplichtingen worden geschapen.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) worden uitgevoerd naar derde landen of 
verzonden naar de rest van de Unie binnen 
de grenzen van de traditioneel verzonden 
of uitgevoerde hoeveelheden. De 
Commissie stelt die hoeveelheden bij 
uitvoeringshandeling vast op basis van het 
gemiddelde van de in de jaren 1989, 1990 
en 1991 verzonden of uitgevoerde 
hoeveelheden;

a) worden uitgevoerd naar derde landen of 
verzonden naar de rest van de Unie binnen 
de grenzen van de traditioneel verzonden 
of uitgevoerde hoeveelheden. De 
Commissie stelt die hoeveelheden bij 
uitvoeringshandeling vast op basis van het 
gemiddelde van de in de drie jaren die 
voor elk land in de periode 1989-2011 de 
meest gunstige zijn verzonden of 
uitgevoerde hoeveelheden;

Or. es

Motivering

De periode die is vastgesteld ter bepaling van de grenzen van de hoeveelheden, moet worden 
herzien om de uitvoer uit deze regio's te bevorderen.
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Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in het kader van de regionale handel 
naar derde landen worden uitgevoerd met 
inachtneming van de door de Commissie 
bij uitvoeringshandeling vastgestelde 
bestemmingen en voorwaarden;

b) in het kader van de regionale handel 
naar derde landen worden uitgevoerd;

Or. es

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoeringshandelingen in verband 
met letter a) worden vastgesteld volgens 
de in artikel 34, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. es

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van dit hoofdstuk 
wordt onder “regionale handel” de handel 
verstaan van een Frans overzees 
departement, de Azoren en Madeira en de 
Canarische Eilanden met door de 
Commissie bij uitvoeringshandeling 

3. Voor de toepassing van dit hoofdstuk 
wordt onder “regionale handel” de handel 
verstaan van een Frans overzees 
departement, de Azoren en Madeira en de 
Canarische Eilanden met derde landen die 
tot hetzelfde geografische gebied behoren 
als die ultraperifere gebieden, alsook met 
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vastgestelde derde landen. landen waarmee een historische 
handelsrelatie bestaat. De lijst van deze 
landen wordt door de Commissie bij 
uitvoeringshandeling vastgesteld, rekening 
houdend met de objectieve behoeften van 
de lidstaten en na raadpleging van de 
betrokken sectoren. Deze lijst kan op 
verzoek van de lidstaten eens in de twee 
jaar worden herzien. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 34, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. es

Motivering

De lijst met landen die regionale handel voeren met de ultraperifere gebieden moet worden 
herzien naar gelang de ontwikkeling van de uitvoer van deze gebieden.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Om ervoor te zorgen dat het uit de 
toepassing van de specifieke 
voorzieningsregeling voortvloeiende 
voordeel aan de regionale en de 
traditionele handel ten goede komt, stelt de 
Commissie bij gedelegeerde handeling de 
voorwaarden vast waaraan de 
verwerkingsverrichtingen die tot 
traditionele uitvoer of regionale handel 
kunnen leiden, moeten voldoen.

6. Om ervoor te zorgen dat het uit de 
toepassing van de specifieke 
voorzieningsregeling voortvloeiende 
voordeel aan de regionale en de 
traditionele handel ten goede komt, stelt de 
Commissie bij gedelegeerde handelingen
de voorwaarden vast waaraan de 
verwerkingsverrichtingen die tot 
traditionele uitvoer of regionale handel 
kunnen leiden, moeten voldoen. De 
Commissie wordt gemachtigd om deze  
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 33.

Or. es
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Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om een eenvormige toepassing van deze 
bepaling te garanderen stelt de Commissie 
bij uitvoeringshandeling de minimumeisen 
vast waaraan de door de lidstaten te 
verrichten controles moeten voldoen.

Om een eenvormige toepassing van deze 
bepaling te garanderen stelt de Commissie 
bij uitvoeringshandelingen de 
minimumeisen vast waaraan de door de 
lidstaten te verrichten controles moeten 
voldoen. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 34, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. es

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om te garanderen dat de marktdeelnemers 
die aan de regeling deelnemen, hun 
verplichtingen nakomen stelt de 
Commissie bij gedelegeerde handeling de 
voorwaarden voor de toepassing van de 
eerste alinea vast, alsmede de behandeling 
van door de betrokken marktdeelnemer 
ingediende nieuwe certificaataanvragen.

Om te garanderen dat de marktdeelnemers 
die aan de regeling deelnemen, hun 
verplichtingen nakomen stelt de 
Commissie bij gedelegeerde handelingen
de voorwaarden voor de toepassing van de 
eerste alinea vast, alsmede de behandeling 
van door de betrokken marktdeelnemer 
ingediende nieuwe certificaataanvragen.
De Commissie wordt gemachtigd om deze  
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 33.

Or. es
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Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de voorwaarden voor de toekenning 
van de steun en de betrokken producten 
en hoeveelheden;

Schrappen

Or. es

Motivering

Deze bepaling is overbodig omdat zij betrekking heeft op zaken die al in lid 4 van dit artikel 
zijn opgenomen.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het steunbedrag dat voor elke maatregel 
of actie is vastgesteld om een of meer van 
de met het programma nagestreefde 
doelstellingen te bereiken.

f) het steunbedrag dat voor elke maatregel 
is vastgesteld en het geraamde bedrag dat 
voor elke actie is uitgetrokken, om een of 
meer van de met het programma 
nagestreefde doelstellingen te bereiken.

Or. es

Motivering

Er moet gezorgd worden voor een grote mate van flexibiliteit bij het beheer van de POSEI-
programma's, zoals al het geval is sinds de aanneming van Verordening 247/2006.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt bij 3. De Commissie stelt bij 
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uitvoeringshandeling de eenvormige 
voorwaarden voor de betaling van de in lid 
2 bedoelde steun vast.

uitvoeringshandeling de technische 
voorschriften voor de betaling van de in lid 
2 bedoelde steun vast. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 34, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. fr

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het maximumbedrag. Schrappen

Or. es

Motivering

De vaststelling van een vast maximumbedrag per actie bemoeilijkt het beheer van de 
programma's.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de afzet van de producten buiten het 
productiegebied te ondersteunen stelt de 
Commissie bij gedelegeerde handeling de 
voorwaarden vast voor de vaststelling van 
het steunbedrag dat voor de afzet wordt 
toegekend, alsmede, in voorkomend geval, 
de maximumhoeveelheden waarvoor deze 
steun kan worden verleend.

Om de afzet van de producten buiten het 
productiegebied te ondersteunen kan de 
Commissie bij gedelegeerde handelingen
de voorwaarden vaststellen voor de 
vaststelling van het steunbedrag dat voor 
de afzet wordt toegekend, alsmede, in 
voorkomend geval, de 
maximumhoeveelheden waarvoor deze 
steun kan worden verleend. De Commissie 
wordt gemachtigd om deze  gedelegeerde 
handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 33.
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Or. es

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen voorschotten 
verstrekken voor alle POSEI-
steunmaatregelen voor lokale productie.

Or. es

Motivering

Deze maatregelen beoogt de doeltreffendheid van de steun voor lokale productie in de 
ultraperifere gebieden te verbeteren.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om aan de al dan niet verwerkte 
kwaliteitsproducten van de landbouw van 
de ultraperifere gebieden ruimere 
bekendheid te geven en het verbruik van 
die producten te vergroten, stelt de 
Commissie bij gedelegeerde handeling de 
voorwaarden vast voor de uitoefening van 
het recht om het logo te gebruiken, 
alsmede de reproductie- en 
gebruiksvoorwaarden.

3. Om aan de al dan niet verwerkte 
kwaliteitsproducten van de landbouw van 
de ultraperifere gebieden ruimere 
bekendheid te geven en het verbruik van 
die producten te vergroten, stelt de 
Commissie bij gedelegeerde handeling de 
voorwaarden vast voor de uitoefening van 
het recht om het logo te gebruiken, 
alsmede de reproductie- en 
gebruiksvoorwaarden. De Commissie 
wordt gemachtigd om deze  gedelegeerde 
handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 33.

Or. es
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Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Met het oog op de eenvormige 
toepassing van dit artikel stelt de 
Commissie bij uitvoeringshandeling de 
bepalingen inzake de tenuitvoerlegging van 
het logo vast, alsmede de minimumeisen 
waaraan de controles en het toezicht die 
door de lidstaten moeten worden verricht,
moeten voldoen.

4. Met het oog op de eenvormige 
toepassing van dit artikel stelt de 
Commissie bij uitvoeringshandeling de 
bepalingen inzake de tenuitvoerlegging van 
het logo vast, alsmede de minimumeisen 
waaraan de controles en het toezicht die 
door de lidstaten moeten worden verricht, 
moeten voldoen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 34, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. es

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De bijdrage uit het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) aan de 
programma’s voor de ultraperifere 
gebieden kan oplopen tot 85% voor elk 
van de door verordening (EG) nr. 
1698/2005 vastgelegde assen.

Or. es

Motivering

De geografische problemen van de ultraperifere gebieden en de afhankelijkheid van de 
plattelandseconomie van deze gebieden van slechts enkele landbouwproducten rechtvaardigt 
de instandhouding van een omvangrijke communautaire cofinanciering om de kosten van de 
programma's voor plattelandsontwikkeling te ondervangen. Door de opneming van deze 
uitzondering in de POSEI-verordening wordt betoond dat het ultraperifere karakter van deze 
regio's permanent is.



PE452.866v02-00 32/50 PR\869998NL.doc

NL

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van artikel 39, lid 4, van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 kunnen 
de in bijlage I bij die verordening 
vastgestelde jaarlijkse maximumbedragen 
die voor steun van de Unie in aanmerking 
komen, tot het dubbele worden verhoogd 
voor de maatregel ter bescherming van de 
meren op de Azoren en voor de maatregel 
tot behoud van het landschap en van de 
traditionele kenmerken van 
landbouwgronden, waaronder met name de 
stenen steunmuren van de terrassen op 
Madeira.

1. In afwijking van artikel 39, lid 4, van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 kunnen 
de in bijlage I bij die verordening 
vastgestelde jaarlijkse maximumbedragen 
die voor steun van de Unie in aanmerking 
komen, tot het dubbele worden verhoogd 
voor de maatregel ter bescherming van de 
meren op de Azoren en voor de maatregel 
tot behoud van het landschap en van de 
traditionele kenmerken van 
landbouwgronden, waaronder met name de 
stenen steunmuren van de terrassen op 
Madeira en de Canarische eilanden.

Or. es

Motivering

De maatregelen tot behoud van het landschap en van de traditionele kenmerken van 
landbouwgronden moeten ook bevorderd worden op de Canarische eilanden, waar zij gezien 
de bergachtige ligging noodzakelijk zijn.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Om het concurrentievermogen van 
de landbouwproducten van de 
ultraperifere gebieden op de markt te 
vergroten en bij te dragen tot de 
duurzaamheid van de landbouwbedrijven, 
die wordt bedreigd door natuurrampen en 
natuurlijke gevaren, moet worden 
bevorderd dat elke subsector in zijn geheel 
verzekerd is tegen de risico's van rampen, 
wat betekent dat coöperaties, verenigingen 
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van landbouwers en andere 
landbouworganisaties vrijgesteld moeten 
worden van het verbod om staatssteun bij 
de toegang tot landbouwverzekeringen te 
ontvangen.

Or. es

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Frankrijk en Portugal dienen bij de 
Commissie programma’s in om in de 
Franse overzeese departementen, 
respectievelijk op de Azoren en Madeira
voor planten of plantaardige producten 
schadelijke organismen te bestrijden. In 
deze programma's worden met name de 
doelstellingen, de uit te voeren maatregelen 
en de duur en de kosten van deze 
maatregelen vermeld. De op grond van dit 
artikel ingediende programma's mogen 
geen betrekking hebben op de 
bescherming van de bananenteelt.

1. De lidstaten dienen bij de Commissie 
programma’s in om in de ultraperifere 
gebieden voor planten of plantaardige 
producten schadelijke organismen te 
bestrijden. In deze programma's worden 
met name de doelstellingen, de uit te 
voeren maatregelen en de duur en de 
kosten van deze maatregelen vermeld.

Or. es

Motivering

De programma's voor de bestrijding van voor planten of plantaardige producten schadelijke 
organismen moeten voor alle ultraperifere gebieden gelden, omdat deze plagen sterk zijn 
toegenomen, vooral als gevolg van de groei van de handel en de klimaatomstandigheden.
Daar er weinig bestrijdingsmiddelen voor deze plagen zijn, is het meer dan ooit nodig deze 
maatregelen op te voeren. Geen enkel plantaardig product mag buiten deze regeling vallen.
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Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de tenuitvoerlegging van deze 
programma’s stelt de Commissie bij 
gedelegeerde handeling de in lid 2 
bedoelde financiële bijdrage van de Unie, 
de voor financiering door de Unie in 
aanmerking komende maatregelen en het 
steunbedrag vast.

3. Voor de tenuitvoerlegging van deze 
programma’s stelt de Commissie bij 
gedelegeerde handelingen de in lid 2
bedoelde financiële bijdrage van de Unie, 
de voor financiering door de Unie in 
aanmerking komende maatregelen en het 
steunbedrag vast. De Commissie wordt 
gemachtigd om deze  gedelegeerde 
handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 33.

Or. es

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die bijdrage kan tot 60% van de 
subsidiabele uitgaven in de Franse 
overzeese departementen, en tot 75% van 
de subsidiabele uitgaven op de Azoren en 
Madeira belopen. Zij wordt betaald op 
basis van de door Frankrijk en Portugal
ingediende documenten. Zo nodig kan de 
Commissie een onderzoek organiseren en 
voor haar rekening laten uitvoeren door de 
in artikel 21 van Richtlijn 2000/29/EG van 
de Raad bedoelde deskundigen.

Deze financiële bijdrage kan tot 75 % van 
de financierbare uitgaven belopen. Zij 
wordt betaald op basis van de door de 
lidstaten ingediende documenten. Zo nodig 
kan de Commissie een onderzoek 
organiseren en voor haar rekening laten 
uitvoeren door de in artikel 21 van 
Richtlijn 2000/29/EG van de Raad 
bedoelde deskundigen.

Or. es

Motivering

De laatste jaren is het aantal nieuwe schadelijke organismen in de ultraperifere gebieden 
sterk toegenomen en veel daarvan zijn moeilijk uit te roeien, wat grote economische gevolgen 
heeft voor de rentabiliteit van de producenten. Het klimaat in veel van deze gebieden 
bevordert de verbreiding van plagen, die sterk zijn toegenomen als gevolg van de groei van 
het goederenverkeer.



PR\869998NL.doc 35/50 PE452.866v02-00

NL

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de artikelen 103 tervicies, 103 
quatervicies en 103 sexvicies van 
Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde 
maatregelen gelden niet voor de 
Canarische Eilanden.

3. De in de artikelen 85 bis, 85 ter, 103 
tervicies, 103 quatervicies en 103 sexvicies 
van Verordening (EG) nr. 1234/2007 
bedoelde maatregelen gelden niet voor de 
Canarische Eilanden.

Or. es

Motivering

Volgens Verordening 247/2006 is het behoud van de wijngaarden een ecologische zowel als 
economische noodzaak. De rapporteur wenst dat de Canarische eilanden voortaan vrijgesteld 
zijn van elke bepaling die de ontwikkeling van deze teelt beperkt, daar deze de laatste jaren al 
sterk is achteruitgegaan. De gevolgen van een uitzondering op de bepalingen inzake illegale 
wijngaarden zouden praktisch nihil zijn voor de wijnbouw in Spanje, daar slechts 14,7% van 
de wijn die op de Canarische eilanden wordt geconsumeerd ter plaatse is geproduceerd. Deze 
uitzondering zou niet van toepassing zijn op wijngaarden die al vóór de onderhavige 
verordening bestonden.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Totdat in de Franse overzeese 
departementen en op Madeira het bestand 
van lokale jonge mannelijke runderen een 
niveau bereikt dat voldoende is voor de 
instandhouding en de ontwikkeling van de 
lokale vleesproductie, bestaat de 
mogelijkheid om runderen van oorsprong 
uit derde landen die bestemd zijn voor 
verbruik in de Franse overzeese 
departementen en op Madeira, aldaar voor 
het mesten ter plaatse in te voeren zonder 
toepassing van de invoerrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief. De 

1. Totdat in de Franse overzeese 
departementen en op Madeira het bestand 
van lokale jonge mannelijke runderen een 
niveau bereikt dat voldoende is voor de 
instandhouding en de ontwikkeling van de 
lokale vleesproductie, bestaat de 
mogelijkheid om runderen van oorsprong 
uit derde landen die bestemd zijn voor 
verbruik in de Franse overzeese 
departementen en op Madeira, aldaar voor 
het mesten ter plaatse in te voeren zonder 
toepassing van de invoerrechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief. De 
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Commissie stelt bij uitvoeringshandeling
de maatregelen vast die nodig zijn voor de 
toepassing van deze alinea, en meer 
bepaald de voorwaarden voor de 
vrijstelling van rechten bij invoer van 
jonge mannelijke runderen in de Franse 
overzeese departementen en op Madeira.

Commissie stelt bij uitvoeringshandelingen
de maatregelen vast die nodig zijn voor de 
toepassing van deze alinea, en meer 
bepaald de voorwaarden voor de 
vrijstelling van rechten bij invoer van 
jonge mannelijke runderen in de Franse 
overzeese departementen en op Madeira.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 34, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. es

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om rekening te houden met de specifieke 
lokale kenmerken van de rundersector en 
de bijbehorende bedrijfskolom stelt de 
Commissie bij gedelegeerde handeling de 
voorwaarden voor de vrijstelling van 
invoerrechten vast.

Om rekening te houden met de specifieke 
lokale kenmerken van de rundersector en 
de bijbehorende bedrijfskolom stelt de 
Commissie bij gedelegeerde handeling de 
voorwaarden voor de vrijstelling van 
invoerrechten vast. De Commissie wordt 
gemachtigd om deze  gedelegeerde 
handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 33.

Or. es

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als artikel 52 en artikel 53, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 73/2009 worden 
toegepast, mag Portugal het nationale 
maximum voor de rechten op de betalingen 
voor schapen- en geitenvlees en op de 

3. Als artikel 52 en artikel 53, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 73/2009 worden 
toegepast, mag Portugal het nationale 
maximum voor de rechten op de betalingen 
voor schapen- en geitenvlees en op de 
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zoogkoeienpremie verlagen. In dit geval 
wordt het overeenkomstige bedrag bij 
uitvoeringshandeling van de Commissie 
overgedragen van de krachtens artikel 52 
en artikel 53, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 73/2009 vastgestelde maxima naar de 
financiële middelen die zijn vastgesteld in 
artikel 29, lid 2, tweede streepje, van de 
onderhavige verordening.

zoogkoeienpremie verlagen. In dit geval 
wordt het overeenkomstige bedrag bij 
uitvoeringshandeling van de Commissie 
overgedragen van de krachtens artikel 52 
en artikel 53, lid 1, van Verordening (EG) 
nr. 73/2009 vastgestelde maxima naar de 
financiële middelen die zijn vastgesteld in 
artikel 29, lid 2, tweede streepje, van de 
onderhavige verordening. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 34, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. es

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt bij 
uitvoeringshandeling de maatregelen vast 
die nodig zijn voor de toepassing van lid 1, 
en meer bepaald de voorwaarden voor de 
vrijstelling van rechten bij invoer van tabak 
op de Canarische Eilanden.

2. De Commissie stelt bij 
uitvoeringshandeling de maatregelen vast 
die nodig zijn voor de toepassing van lid 1, 
en meer bepaald de voorwaarden voor de 
vrijstelling van rechten bij invoer van tabak 
op de Canarische Eilanden. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 34, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. es

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor elk begrotingsjaar financiert de 
Unie de maatregelen waarin de 

2. Voor elk begrotingsjaar financiert de 
Unie de maatregelen waarin de 
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hoofdstukken III en IV voorzien, tot het 
volgende jaarlijkse maximum:

hoofdstukken III en IV voorzien, tot het 
volgende jaarlijkse maximum dat ten 
minste gelijk is aan:

Or. es

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

voor de Franse overzeese departementen:
278,41 miljoen euro,

voor de Franse overzeese departementen:
308,21 miljoen euro,

Or. es

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

voor de Azoren en Madeira: 106,21
miljoen euro,

voor de Azoren en Madeira: 117,61
miljoen euro

Or. es

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

voor de Canarische Eilanden: 268,42
miljoen euro,

voor de Canarische Eilanden:
297,12 miljoen euro.

Or. es
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Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

voor de Franse overzeese departementen:
24,8 miljoen euro,

voor de Franse overzeese departementen:
26,9 miljoen euro,

Or. es

Motivering

De verhoging van het plafond van de specifieke voorzieningsregeling voor Frankrijk is 
bedoeld om rekening te houden met de verwachte groei van de veeteeltsector. De verhoging 
die de Commissie voorstelt, is volgens Franse ramingen onvoldoende.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt bij 
uitvoeringshandeling de eenvormige 
voorwaarden vast waaronder de lidstaten 
de bestemming kunnen wijzigen van de 
middelen die elk jaar voor de verschillende 
onder de specifieke voorzieningsregeling 
vallende producten worden toegewezen.

De Commissie stelt bij 
uitvoeringshandeling de eenvormige 
voorwaarden vast waaronder de lidstaten 
de bestemming kunnen wijzigen van de 
middelen die elk jaar voor de verschillende 
onder de specifieke voorzieningsregeling 
vallende producten worden toegewezen.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 34, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. es
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Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om een redelijke en evenredige 
toewijzing te garanderen voor de 
maatregelen ter financiering van studies, 
demonstratieprojecten, opleiding en 
technische bijstand, stelt de Commissie bij 
gedelegeerde handeling een jaarlijks 
maximumbedrag vast dat voor die 
maatregelen kan worden toegewezen.

4. Om een redelijke en evenredige 
toewijzing te garanderen voor de 
maatregelen ter financiering van studies, 
demonstratieprojecten, opleiding en 
technische bijstand, stelt de Commissie bij 
gedelegeerde handeling een jaarlijks 
maximumbedrag vast dat voor die 
maatregelen kan worden toegewezen. De 
Commissie wordt gemachtigd om deze  
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 33.

Or. es

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie legt het Europees 
Parlement en de Raad een verslag voor 
waarin een evaluatie wordt gemaakt van 
de gevolgen die elke nieuwe 
tariefconcessie ten gunste van in de Unie 
ingevoerde bananen zullen hebben voor 
het inkomen van de producenten. Dit 
verslag gaat indien nodig vergezeld van 
een wetgevingsvoorstel tot wijziging van 
de in lid 2 genoemde bedragen ten einde 
de door de Europese producenten geleden 
inkomensverliezen te compenseren.

Or. es
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Motivering

De steunmaatregelen voor bananentelers zijn rechtstreeks verbonden met de regeling voor de 
invoer van bananen in de Europese Unie en daarom moeten de gevolgen van elke 
tariefconcessie ten gunste van ingevoerde bananen worden geëvalueerd. De 
bananenexporterende landen met Ecuador aan het hoofd wensen een betere toegang van hun 
producten op de Europese markt, wat ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor de prijzen 
die de Europese telers voor hun producten ontvangen.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mededelingen en verslagen Mededelingen, verslagen en effectstudies

Or. es

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk op 31 juli van elk jaar dienen 
de lidstaten bij de Commissie een verslag 
in over de toepassing in het voorafgaande 
jaar van de maatregelen waarin deze 
verordening voorziet.

2. Uiterlijk op 30 september van elk jaar 
dienen de lidstaten bij de Commissie een 
verslag in over de toepassing in het 
voorafgaande jaar van de maatregelen 
waarin deze verordening voorziet.

Or. es

Motivering

In de praktijk is gebleken dat de termijn voor de indiening van dit verslag langer moet zijn.
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Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie verricht studies of 
evaluaties over de gevolgen voor de lokale 
productie van bilaterale en multilaterale 
handelsbesprekingen met derde landen en 
van belangrijke wijzigingen in het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. De 
Commissie past bij het opstellen van haar 
verslagen de criteria toe die door de 
Verenigde Naties zijn vastgelegd. Indien 
nodig gaan deze studies of evaluaties 
vergezeld van voorstellen tot wijziging van
het financieel memorandum en de 
steunmaatregelen voor de lokale 
productie in het licht van veranderingen 
die voortvloeien uit handelsbesprekingen.

Or. es

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 bis
Wanneer het Franse overzeese 
departement Mayotte tot ultraperifeer 
gebied van de Unie wordt, dient de 
Commissie nieuwe voorstellen in, waarin 
zij er rekening mee houdt dat het budget 
voor de Franse overzeese departementen 
evenredig zal toenemen en specifieke 
bepalingen voor Mayotte opgenomen 
zullen worden.

Or. es
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Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevoegdheden van de Commissie Schrappen
Als aan de Commissie bevoegdheden 
worden verleend, handelt zij volgens de
procedure van artikel 33 als het om 
gedelegeerde handelingen gaat, en 
volgens de procedure van artikel 34 als 
het om uitvoeringshandelingen gaat.

Or. es

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gedelegeerde handelingen Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De bevoegdheid tot vaststelling van de 
in deze verordening bedoelde
gedelegeerde handelingen wordt aan de 
Commissie verleend voor onbepaalde tijd.

1. Aan de Commissie wordt de 
bevoegdheid verleend om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen onder de in dit 
artikel gestelde voorwaarden.

Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
gelijktijdig in kennis.
2. De in lid 1 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
Europees Parlement of de Raad te allen 
tijde worden ingetrokken.

2. De in artikel 6, lid 3, artikel 11, lid 2, 
artikel 13, lid 6, artikel 17, lid 2, artikel 
18, lid 4, artikel 20, lid 3, artikel 23, lid 3, 
artikel 26, lid 2, en artikel 29, lid 4, 
genoemde bevoegdheidsdelegatie wordt de 
Commissie verleend voor een periode van 
vijf jaar vanaf …*. Uiterlijk negen 
maanden vóór afloop van deze periode 
van vijf jaar stelt de Commissie een 
verslag op over deze gedelegeerde 
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bevoegdheden. De bevoegdheidsdelegatie 
wordt stilzwijgend met perioden van 
gelijke duur verlengd, tenzij het Europees 
Parlement of de Raad uiterlijk drie 
maanden vóór afloop van iedere periode 
tegen een dergelijke verlenging bezwaar 
maken.

De instelling die een interne procedure is 
begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
brengt de medewetgever en de Commissie 
hiervan uiterlijk een maand voordat een 
definitief besluit wordt genomen, op de 
hoogte en geeft daarbij aan welke 
gedelegeerde bevoegdheden mogelijk 
worden ingetrokken en waarom.
Het besluit tot intrekking maakt een einde 
aan de delegatie van de bevoegdheden die 
in dat besluit worden vermeld. Het besluit 
treedt onmiddellijk in werking of op een 
latere datum die in dat besluit wordt 
vermeld. Het wordt in het Publicatieblad 
van de Europese Unie bekendgemaakt.
3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan tegen de gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen twee maanden na 
de datum van kennisgeving. Op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad 
kan deze periode met een maand worden 
verlengd.

3. De in 6, lid 3, artikel 11, lid 2, 
artikel 13, lid 6, artikel 17, lid 2, artikel 
18, lid 4, artikel 20, lid 3, artikel 23, lid 3, 
artikel 26, lid 2, en artikel 29, lid 4, 
genoemde bevoegdheidsdelegatie kan 
door het Europees Parlement of de Raad 
te allen tijde worden ingetrokken. Het 
besluit tot intrekking maakt een eind aan 
de delegatie van bevoegdheden die in het 
besluit worden vermeld. Het besluit wordt 
van kracht op de dag volgend op de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een in dat 
besluit bepaalde latere datum. Het laat de 
geldigheid van reeds in werking zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Als bij het verstrijken van deze termijn het 
Europees Parlement noch de Raad 
bezwaar heeft gemaakt tegen de 
gedelegeerde handeling, of als het 
Europees Parlement en de Raad beide 
voor die datum aan de Commissie hebben 
laten weten dat zij geen bezwaar zullen 
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maken, treedt de gedelegeerde handeling 
in werking op de daarin vermelde datum.
Indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad de Commissie heeft medegedeeld 
voornemens te zijn om geen bezwaar te 
maken, kan de gedelegeerde handeling 
voor het verstrijken van de termijn 
worden bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en 
in werking treden.
Als het Europees Parlement of de Raad 
tegen een gedelegeerde handeling 
bezwaar maakt, treedt die niet in werking.
De instelling die bezwaar maakt, 
motiveert haar bezwaar tegen de 
gedelegeerde handeling.

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij het Europees 
Parlement en de Raad daarvan tegelijk in 
kennis.
5. De uit hoofde van artikel 6, lid 3, 
artikel 11, lid 2, artikel 13, lid 6, artikel 
17, lid 2, artikel 18, lid 4, artikel 20, lid 3, 
artikel 23, lid 3, artikel 26, lid 2, en artikel 
29, lid 4, vastgestelde gedelegeerde 
handelingen treden alleen in werking als 
noch het Europees Parlement, noch de 
Raad binnen twee maanden na 
vaststelling van de betreffende handeling 
bezwaar aantekent of beide instellingen 
vóór het verstrijken van deze termijn de 
Commissie laten weten dat zij geen 
bezwaar zullen maken. Op initiatief van 
het Europees Parlement of de Raad kan 
deze periode met twee maanden worden 
verlengd.
_______________
* Datum van inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. es
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Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitvoeringshandelingen – Comité Comitéprocedure
[Moet worden aangevuld na de 
goedkeuring van de in artikel 291, lid 2, 
VWEU bedoelde verordening betreffende 
de wijze waarop de lidstaten de 
uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren, die nu in het 
Europees Parlement en de Raad wordt 
besproken.]

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
het bij artikel 144 van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 opgerichte Comité van 
beheer voor rechtstreekse betalingen. Dit 
comité is een comité in de zin van 
Verordening (EU) nr. 182/2011.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening (EU) nr. 
182/2011 van toepassing.

Or. es
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TOELICHTING

Achtergrond

De POSEI-programma's (Programmes d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité –
programma’s van speciaal op het afgelegen en insulaire karakter afgestemde maatregelen) zijn 
in 1991 vastgesteld ten behoeve van de Franse overzeese gebiedsdelen (DOM) en zijn een 
jaar later ook gaan gelden voor de ultraperifere gebieden van Portugal en Spanje. Momenteel 
profiteren negen gebieden van deze maatregel: de Franse gebieden Guadeloupe, Frans 
Guyana, Martinique, Réunion, Saint Barthélemy en Saint Martin; de Portugese gebieden 
Azoren en Madeira, en de Spaanse Canarische eilanden. Naar verwacht zal zich hierbij nog 
een tiende gebied voegen, namelijk het Franse departement Mayotte.

Deze programma's zijn van wezenlijk belang voor de instandhouding en de ontwikkeling van 
de landbouw en de verwerkende industrie in deze gebieden. De levensvatbaarheid van de voor 
steun in aanmerking komende sectoren zou zonder de POSEI-programma's in gevaar komen 
door de economische problemen die deze gebieden hebben als gevolg van hun geografische 
ligging en de geringe mogelijkheden die zij hebben om hun productie te diversifiëren.

POSEI bestaat uit twee verschillende regelingen. Enerzijds de specifieke voorzieningsregeling 
die betrekking heeft op de levering aan deze gebieden van producten voor diervoeding, de 
verwerkende industrie en directe consumptie. De specifieke voorzieningsregeling blijft 
beperkt tot een maximumsteunbedrag per land om oneerlijke concurrentie met de producten 
van de eilanden te voorkomen. Het andere hoofdstuk van POSEI, dat meer gewicht in de 
schaal legt omdat circa 80% van de totale steun hierheen gaat, zijn de maatregelen ten gunste 
van de lokale landbouwproductie, die van primair belang zijn om de instandhouding en 
levensvatbaarheid van deze bedrijfstak te waarborgen.

De POSEI-wetgeving is twee keer gewijzigd. De belangrijkste verandering bij de eerste 
hervorming van 2001 is de invoering van een nieuwe methode voor de berekening van de 
specifieke voorzieningsregeling; er wordt nu geen rekening meer gehouden met restituties 
(exportsteun) van de EU, maar er wordt gekeken naar de extra kosten die het gevolg zijn van 
de afstand, het isolement en het geringe oppervlak van de ultraperifere gebieden. Bij deze 
hervorming werden ook voorlopige voorzieningsbalansen ingevoerd.

De tweede hervorming van POSEI in 2006 was ingrijpender en betekende een totale 
ommekeer, omdat de ontwikkeling van de programma's nu volledig ten laste komt van de 
regionale autoriteiten. Verordening nr. 247/2006 is daarna nog diverse malen gewijzigd, met 
name om rekening te houden met veranderingen in verband met de laatste herziening van de 
bananensteunregeling, die nu volledig in POSEI is opgenomen, en de hervorming van de 
suikersector. Bovendien is in het kader van de "doorlichting van het GLB" de directe steun 
overgebracht naar POSEI, dat nu de voornaamste pijler van het GLB voor de ultraperifere 
gebieden vormt.
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Samenvatting van het Commissievoorstel

Het voorstel van de Commissie strekt tot wijziging van Verordening nr. 247/2006 betreffende 
steun voor de ultraperifere gebieden met als voornaamste doel de diverse wetswijzigingen van 
de laatste jaren te herschikken in een nieuw kader. Het voorstel vormt een aanpassing van de 
verordening aan de nieuwe bepalingen inzake gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen in het Verdrag van Lissabon.

Een verder doel is de vereenvoudiging en de verbetering van de duidelijkheid van de 
verordening, die alle specifieke landbouwmaatregelen ten behoeve van de nieuwe 
ultraperifere gebieden van de Europese Unie omvat. De Commissie maakt van deze 
vereenvoudiging gebruik om enkele wetswijzigingen in te voeren in het licht van de 
problemen die de laatste jaren zijn vastgesteld bij de toepassing van de regeling.

De belangrijkste wijzigingen die worden voorgesteld zijn:

- Een verhoging met 20% van de maximumbedragen die zijn vastgesteld voor de specifieke 
voorzieningsregeling in Frankrijk en Portugal.

- De bepaling dat de specifieke voorzieningsregeling moet voorkomen dat de ontwikkeling 
van de lokale productie wordt belemmerd.

- De opneming van bepalingen inzake de indiening van programma's en wijzigingen daarin 
door de Commissie met als doel een grotere flexibiliteit en een doeltreffender aanpassing van 
de programma's aan de werkelijke behoeften.

- De mogelijkheid om verwerkte producten die zijn vervaardigd uit grondstoffen die onder de 
specifieke voorzieningsregeling vallen, opnieuw te verzenden zonder terugbetaling van het 
voordeel, wordt nu uitgebreid tot de Franse overzeese departementen.

- De lijst van de steunmaatregelen die rechtstreekse betalingen vormen, wordt opgenomen in 
de programma's met het oog op een goed begrotingsbeheer.

- De Commissie acht het ook nuttig te vermelden hoe het steunbedrag voor de maatregelen ten 
gunste van de lokale landbouwproductie wordt bepaald, want tot dusver werd dit niet in het 
basisbesluit opgenomen.

Standpunt van de rapporteur

Zoals ook wordt erkend door de opstellers van het evaluatieverslag, dat op verzoek van de 
Commissie is opgesteld over de POSEI-regeling, is deze regeling bepalend voor de 
rentabiliteit van de landbouwproductie en de verwerkende industrie in de ultraperifere 
gebieden. In crisissituaties zoals de huidige, waarin de werkloosheidscijfers in deze gebieden 
vaak nog hoger zijn dan het nationale gemiddelde, moet deze regeling niet alleen gehandhaafd 
blijven, maar zelfs nog zo veel mogelijk worden verbeterd.
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De rapporteur betreurt het dat het Commissievoorstel geen verwijzing naar de specifieke 
rechtsgrondslag in het Verdrag voor de ultraperifere gebieden bevat en stelt dan ook voor 
deze rechtsgrondslag opnieuw in te voeren. Artikel 349 van het Verdrag is het enige artikel 
dat aan deze gebieden is gewijd en dat garant staat voor het behoud van de speciale 
behandeling van deze gebieden, die in de toekomst op de tocht kan komen te staan als die 
verwijzing naar de rechtsgrondslag ontbreekt.

Zowel de Commissie als de Rekenkamer in haar verslag van 2010 over de werking van 
POSEI wijzen op het nut van deze regeling om de problemen te verlichten waarmee deze 
gebieden te maken hebben.

Het bedrag dat voor deze programma's is uitgetrokken (in totaal 653 miljoen euro voor de 
nieuwe gebieden) is evenwel onvoldoende, zoals blijkt uit het feit dat de landbouw terugloopt 
en op nationaal niveau besluiten zijn genomen om de overheidssteun voor POSEI te 
verhogen. De structurele problemen en de toenemende druk door concurrentie van producten 
die zijn ingevoerd uit derde landen, zijn niet vreemd aan de achteruitgang van veel sectoren.

De teelt van bananen, een zeer belangrijk landbouwproduct in de ultraperifere gebieden, 
vooral op de Canarische eilanden (waar deze teelt 25% van de totale landbouwproductie 
uitmaakt), moet het hoofd bieden aan de tariefconcessies die de Europese Unie toekent aan 
exportbananen afkomstig van de Latijns-Amerikaanse landen. Het belang van deze sector die, 
samen met de teelt van tomaten en suiker, een van de weinige exportproducten van de 
eilanden is, rechtvaardigt een herziening van de financiële middelen van POSEI om de 
verliezen te compenseren die de producten van de eilanden zouden kunnen lijden als gevolg 
van deze concessies. Maar naast bananen staan ook andere producten van de eilanden - zoals 
tomaten, suiker en rum - sterk onder druk van externe producten en de Commissie moet de 
gevolgen daarvan dan ook grondig analyseren. Gezien de specifieke omstandigheden van 
deze gebieden is hun productie kwetsbaar voor een toename van de invoer uit derde landen, 
want naast de kosten die het gevolg zijn van afstand en isolement moeten hun producten ook 
voldoen aan strenge normen op het gebied van voedselveiligheid en milieubescherming.

Ook het feit dat de eilanden weinig alternatieven hebben voor hun producten is een 
zwaarwegend argument voor het nemen van passender maatregelen die verhinderen dat de 
rentabiliteit van de landbouwers en veetelers verder achteruitgaat, ook gezien de inspanningen 
die zij de laatste jaren hebben verricht om producten van hoge kwaliteit aan te bieden.

De rapporteur is er voorstander van dat de bevoegde autoriteiten een grote speelruimte houden 
bij het beheer van de programma's, want op het regionale niveau kunnen de maatregelen het 
meest efficiënt worden aangepast aan de werkelijke behoeften. Deze flexibiliteit moet 
gewaarborgd worden en de raadpleging van de betrokken sectoren moet versterkt worden.
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De rapporteur is verder van oordeel dat geen grote wijzigingen aangebracht moeten worden in 
de belangrijkste hoofdstukken van de POSEI-programma's (specifieke voorzieningsregeling 
en maatregelen ten gunste van de lokale landbouwproductie). Wel dringt hij er bij de lidstaten 
op aan om de programmering van de steunmaatregelen voor lokale producten zo veel 
mogelijk te verbeteren, zodat de steun voor de verschillende sectoren doeltreffender wordt.
De lidstaten moeten tevens bijzondere aandacht besteden aan de mogelijke negatieve 
gevolgen die een onjuiste toepassing van de specifieke voorzieningsregeling kan hebben voor 
de lokale productie.

De laatste jaren heeft de landbouw in de ultraperifere gebieden sterk te lijden onder 
schadelijke organismen, wat een gevolg is van de toename van het handelsverkeer. De 
producenten hebben te maken met een aanzienlijke toename van het aantal plagen, wat noopt 
tot een versterking van de fytosanitaire programma's en uitbreiding ervan tot de Canarische 
eilanden en de bananenteelt, waarbij tegelijk rekening gehouden moet worden met de 
noodzaak om duurzame praktijken te versterken.

Naar het oordeel van de rapporteur moet de Europese Unie bovendien de grenscontroles op de 
invoer uit derde landen versterken, omdat producten uit die landen aan dezelfde 
minimumeisen op veterinair en fytosanitair gebied moeten voldoen als die welke gelden voor 
de landbouwers en veetelers van de ultraperifere gebieden, zodat oneerlijke concurrentie met 
de lokale productie wordt voorkomen.


