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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prav obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih ukrepih za 
kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije
(KOM(2010)0498 – C7-0284/2010 – 2010/0256(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0498),

– ob upoštevanju člena 294(2) in členov 42(1) in 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, v skladu s katerimi je Komisija podala predlog (C7-0284/2010),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. februarja 
2011,

– ob upoštevanju Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni osnovi,

– ob upoštevanju členov 55 in 37 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7-0000/2011),

1. sprejme stališče iz prve obravnave, kakor je opredeljeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. svojemu predsedniku naroči, naj mnenje Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti prvega odstavka 
člena 42 in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti prvega 
pododstavka člena 42, člen 43(2) in člen 
349 Pogodbe,

Or. es
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Obrazložitev

Člen 349 Pogodbe je edini člen, ki določa posebno obravnavo najbolj oddaljenih regij. 
Sklicevanje le na člene SKP ne zagotavlja posebne obravnave teh regij, katerih gospodarski 
in socialni razvoj ovirajo oddaljenost, otoška lega, omejena površina, relief, zahtevno 
podnebje in ekonomska odvisnost od majhnega števila proizvodov.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Da ne bi Komisija škodovala ciljem te 
uredbe, mora opraviti oceno učinka 
vsakič, ko se sklepajo mednarodni 
trgovinski sporazumi in ko bi bile lahko 
dejavnosti iz programov POSEI ogrožene. 

Or. es

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za zagotovitev preskrbe najbolj 
oddaljenih regij z osnovnimi kmetijskimi 
proizvodi in ublažitev dodatnih stroškov, ki 
nastanejo zaradi odročnosti teh regij, je 
ustrezno uvesti posebni režim preskrbe. 
Zaradi izjemne geografske lege je preskrba 
najbolj oddaljenih regij s proizvodi, ki so 
osnovnega pomena za prehrano ljudi, 
proizvodi za nadaljnjo predelavo ali
proizvodi kot kmetijskimi vložki, povezana 
z dodatnimi stroški prevoza. Poleg tega 
objektivni dejavniki, ki izvirajo iz 
odročnosti, zlasti otoška lega in omejene 
kmetijske površine, dodatno obremenjujejo 
gospodarske subjekte in proizvajalce v 
najbolj oddaljenih regijah in močno ovirajo 
njihove dejavnosti. Ta prikrajšanost se 

(6) Za zagotovitev preskrbe najbolj 
oddaljenih regij z osnovnimi kmetijskimi 
proizvodi in ublažitev dodatnih stroškov, ki 
nastanejo zaradi odročnosti teh regij, je 
ustrezno uvesti posebni režim preskrbe. 
Zaradi izjemne geografske lege je preskrba 
najbolj oddaljenih regij s proizvodi, ki so 
osnovnega pomena za prehrano ljudi, 
proizvodi za nadaljnjo predelavo ali 
proizvodi kot kmetijskimi vložki, povezana 
z dodatnimi stroški prevoza. Poleg tega 
objektivni dejavniki, ki izvirajo iz 
odročnosti, zlasti otoška lega in omejene 
kmetijske površine, dodatno obremenjujejo 
gospodarske subjekte in proizvajalce v 
najbolj oddaljenih regijah in močno ovirajo 
njihove dejavnosti. Ta prikrajšanost se 
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lahko omili z znižanjem cen osnovnih 
proizvodov.

lahko omili z znižanjem cen osnovnih 
proizvodov. Vendar poseben režim 
preskrbe ne sme v nobenem primeru 
ogrožati lokalnih proizvodov in njihovega 
razvoja.

Or. es

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Da se učinkovito znižajo cene v najbolj 
oddaljenih regijah in ublažijo dodatni 
stroški zaradi odročnosti teh regij, hkrati 
pa ohrani konkurenčnost proizvodov 
Unije, je treba predvideti pomoč za 
preskrbo najbolj oddaljenih regij s 
proizvodi Unije. Pri takšni pomoči je treba 
upoštevati dodatne stroške prevoza v 
najbolj oddaljene regije in cene, ki se 
uporabljajo pri izvozu v tretje države, v 
primeru kmetijskih vložkov ali proizvodov, 
namenjenih za predelavo, pa dodatne 
stroške zaradi odročnosti, zlasti otoške lege 
in omejenih kmetijskih površin.

(8) Da se učinkovito znižajo cene v najbolj 
oddaljenih regijah z ublažitvijo dodatnih 
stroškov zaradi odročnosti teh regij, je 
treba predvideti pomoč za preskrbo najbolj 
oddaljenih regij s proizvodi. Pri takšni 
pomoči je treba upoštevati dodatne stroške, 
povezane s prevozom v najbolj oddaljene 
regije, in cene, ki se uporabljajo pri izvozu 
v tretje države, v primeru kmetijskih 
vložkov ali proizvodov, namenjenih za 
predelavo, pa dodatne stroške zaradi 
odročnosti, zlasti otoške lege in omejenih 
kmetijskih površin.

Or. es

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Podpora tradicionalnim sektorjem je 
nujna tudi zato, ker jim omogoča, da 
ostanejo konkurenčni na evropskem trgu 
v primerjavi s tretjimi državami, in ker so 
se nekateri sektorji znašli v težavah zaradi 
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trgovinskih sporazumov, ki so bili 
podpisani z državami Latinske Amerike in 
pri Svetovni trgovinski organizaciji 
(WTO). Pri izdelavi svojih programov 
morajo države članice tudi poskrbeti za 
raznolikost kmetijske dejavnosti v najbolj 
oddaljenih regijah.

Or. es

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Pri predelanih proizvodih je treba 
dovoliti izmenjavo med najbolj 
oddaljenimi regijami, da se omogoči 
trgovina med njimi. Upoštevati je treba 
tudi tokove izmenjav v okviru regionalne 
trgovine ter tradicionalnega izvoza in 
odpošiljanja iz teh regij v druge dele Unije 
ali tretje države ter s tem dovoliti izvoz 
predelanih proizvodov v okviru 
tradicionalnih tokov izmenjav. Zaradi 
jasnosti je treba natančno določiti 
referenčno obdobje, ki je podlaga za 
določitev tradicionalno izvoženih ali 
odposlanih količin.

(13) Pri predelanih proizvodih je treba 
dovoliti izmenjavo med najbolj 
oddaljenimi regijami, da se omogoči 
trgovina med njimi. Upoštevati je treba 
tudi tokove izmenjav v okviru regionalne 
trgovine ter tradicionalnega izvoza in 
odpošiljanja iz teh regij v druge dele Unije 
ali tretje države ter s tem dovoliti izvoz 
predelanih proizvodov v okviru 
tradicionalnih tokov izmenjav. Zaradi 
jasnosti je treba natančno določiti 
referenčno obdobje, ki je podlaga za 
določitev tradicionalno izvoženih ali 
odposlanih količin. Vendar referenčno 
obdobje ne sme povzročiti zastoja v izvozu 
najbolj oddaljenih regij, zato ga je treba 
pri spreminjanju te uredbe pregledati.

Or. es
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Ker je riž ena osnovnih sestavin 
prehranjevalnega režima Reuniona, ki tega 
proizvoda ne pridela dovolj za pokritje 
lokalnih potreb, mora biti uvoz tega 
proizvoda na Reunion še naprej oproščen 
kakršnih koli uvoznih dajatev.

(17) Ker je riž ena osnovnih sestavin 
prehranjevalnega režima na Reunionu in 
ker je industrija za predelavo in beljenje 
riža na otoku že mnogo let, a tega 
proizvoda ne pridela dovolj za pokritje 
lokalnih potreb, mora biti uvoz tega 
proizvoda na Reunion še naprej oproščen 
kakršnih koli uvoznih dajatev.

Or. es

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Kmete v najbolj oddaljenih regijah je 
treba spodbujati k ponudbi kakovostnih 
proizvodov in jim pomagati pri trženju teh 
proizvodov. V ta namen bi bila lahko 
koristna uporaba grafičnega znaka, ki ga je 
uvedla Unija.

(22) Kmete v najbolj oddaljenih regijah je 
tudi v prihodnje treba spodbujati k 
ponudbi kakovostnih proizvodov in jim 
pomagati pri trženju teh proizvodov. V ta 
namen bi bila lahko koristna uporaba 
grafičnega znaka, ki ga je uvedla Unija.
Spodbujati je treba tudi uporabo drugih 
certifikatov kakovosti, kot sta označba 
porekla in geografska označba, da se 
boljše ovrednoti lokalne kmetijske 
proizvode in prispeva k njihovemu 
razvoju.

Or. es
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Člen 39(4) Uredbe (ES) št. 1698/2005 
in Priloga I k Uredbi določata najvišje letne 
zneske za kmetijsko-okoljske ukrepe. 
Upoštevati je treba posebne okoljske 
razmere nekaterih zelo občutljivih pašnih 
površin na Azorih in ohranjanje krajine ter 
tradicionalnih značilnosti kmetijskih 
zemljišč, zlasti območij terasastega 
obdelovanja na Madeiri, in zato pri 
nekaterih ukrepih predvideti možnost 
dvakratnega povečanja teh zneskov.

(25) Člen 39(4) Uredbe (ES) št. 1698/2005 
in Priloga I k Uredbi določata najvišje letne 
zneske za kmetijsko-okoljske ukrepe. 
Upoštevati je treba posebne okoljske 
razmere nekaterih zelo občutljivih pašnih 
površin na Azorih in ohranjanje krajine ter 
tradicionalnih značilnosti kmetijskih 
zemljišč, zlasti območij terasastega 
obdelovanja na Madeiri in Kanarskih 
otokih, in zato pri nekaterih ukrepih 
predvideti možnost dvakratnega povečanja 
teh zneskov.

Or. es

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Zdravstveno varstvo kmetijskih rastlin 
v najbolj oddaljenih regijah se sooča s 
posebnimi težavami, povezanimi s 
podnebnimi pogoji in z nezadostnimi 
nadzornimi ukrepi, ki so se doslej tam 
uporabljali. Zato je treba izvajati programe 
za boj proti škodljivim organizmom, tudi z 
biološkimi metodami. Treba je določiti 
finančni prispevek Unije za izvajanje 
navedenih programov.

(27) Zdravstveno varstvo kmetijskih rastlin 
v najbolj oddaljenih regijah se sooča s 
posebnimi težavami, povezanimi s 
povečanim uvozom, podnebnimi pogoji in 
z nezadostnimi nadzornimi ukrepi, ki so se 
doslej tam uporabljali. Zato je treba izvajati 
programe za boj, raziskave in 
usposabljanje proti škodljivim 
organizmom, tudi trajnostne in okolju 
prijazne biološke metode. Treba je določiti 
finančni prispevek Unije za izvajanje 
navedenih programov.

Or. es
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Tako z gospodarskega kot okoljskega 
vidika je nujno ohraniti vinogradništvo kot 
kulturo, ki je v regijah Madeire in 
Kanarskih otokov najbolj razširjena, zelo 
pomembna pa je tudi za Azore. Da bi 
podprli proizvodnjo, se v teh regijah ne 
smejo uporabljati premije za opustitev 
proizvodnje niti tržni mehanizmi iz Uredbe 
(ES) št. 1234/2007 z izjemo ukrepa krizne 
destilacije, ki se lahko uporabi za Kanarske 
otoke, če je trg izjemno moten zaradi težav 
s kakovostjo. Prav tako zaradi tehničnih in 
socialno-ekonomskih težav v predpisanih 
rokih ni bila izvedena popolna 
preusmeritev površin v regijah Madeire in 
Azorov, zasajenih s hibridnimi sortami 
vinske trte, ki jih Uredba (ES) n° 
1234/2007 prepoveduje. Vino, pridelano v 
teh vinogradih, je namenjeno tradicionalni 
lokalni porabi.

(28) Tako z gospodarskega kot z 
okoljskega in socialnega vidika je nujno 
ohraniti vinogradništvo kot kulturo, ki je v 
regijah Madeire in Kanarskih otokov 
najbolj razširjena, zelo pomembno pa je 
tudi za Azore. Da bi podprli proizvodnjo, 
se v teh regijah ne smejo uporabljati 
premije za opustitev proizvodnje niti tržni 
mehanizmi iz Uredbe (ES) št. 1234/2007 z 
izjemo ukrepa krizne destilacije, ki se 
lahko uporabi za Kanarske otoke, če je trg 
izjemno moten zaradi težav s kakovostjo. 
Prav tako zaradi tehničnih in socialno-
ekonomskih težav v predpisanih rokih ni 
bila izvedena popolna preusmeritev 
površin v regijah Madeire in Azorov, 
zasajenih s hibridnimi sortami vinske trte, 
ki jih Uredba (ES) n° 1234/2007 
prepoveduje. Vino, pridelano v teh 
vinogradih, je namenjeno tradicionalni 
lokalni porabi.

Or. es

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Izvajanje te uredbe ne sme ogroziti 
ravni posebne podpore, ki so jo doslej 
prejemale najbolj oddaljene regije. Zato 
morajo države članice pri izvajanju 
potrebnih ukrepov imeti na razpolago
zneske, ki ustrezajo podpori, ki jo je 
Skupnost že odobrila v okviru Uredbe (ES) 
št.° 247/2006.

(35) Da se zagotovi uresničitev ciljev te 
uredbe ter zlasti ohranitev in nujen razvoj 
kmetijske dejavnosti v najbolj oddaljenih 
regijah, je treba pregledati zneske, ki 
ustrezajo podpori, ki jo je Unija najbolj 
oddaljenim regijam že odobrila v okviru 
Uredbe (ES) št.° 247/2006.
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Or. es

Obrazložitev

Sedanja podpora ne upošteva nekaterih dejavnikov, zlasti zunanjih, ki pogojujejo razvoj 
kmetijske dejavnosti v najbolj oddaljenih regijah.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35a) Raven donosnosti proizvodnje 
banan v najbolj oddaljenih regijah 
občasno ogroža preveliko zaporedno 
znižanje enotne carine na uvoz banan. 
Zato je vedno treba oceniti vpliv carinskih 
koncesij Evropske unije, da se preuči 
možnost za pregled podpore, odobrene 
proizvajalcem Unije. 

Or. es

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Komisija mora biti pooblaščena za 
sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe, da se dopolnijo ali 
spremenijo nekateri nebistveni deli 
sedanje uredbe. Treba je natančno 
določiti področja, za katera bo Komisija 
pooblaščena, ter pogoje za podelitev 
pooblastila.

(37) Da bi zagotovili pravilno delovanje 
režima, ki ga uvaja ta Uredba, je treba v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije Komisijo pooblastiti za 
sprejetje aktov za dopolnitev ali 
spremembo nekaterih nebistvenih 
elementov te uredbe. Zlasti je pomembno, 
da Komisija med svojim pripravljalnim 
delom izvede ustrezna posvetovanja, tudi 
na strokovni ravni. Komisija mora pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
obenem zagotoviti pravočasno in pravilno 
posredovanje ustreznih dokumentov 
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Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. fr

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Za zagotovitev enotnega izvajanja 
režima POSEI v državah članicah in 
preprečitev izkrivljanja konkurence ali 
diskriminacije med izvajalci dejavnosti, 
mora biti Komisija pooblaščena za 
sprejetje izvedbenih aktov v skladu s 
členom 291(2) Pogodbe. Zato je treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v 
skladu z navedeno določbo, zlasti glede 
enotnih pogojev, pod katerimi proizvodi, ki 
so predmet posebnega režima preskrbe, 
vstopajo v najbolj oddaljena območja, iz 
njih izstopajo in v njih krožijo, glede 
enotnih pogojev izvajanja programov in 
glede splošnega okvira nadzora, ki ga 
morajo izvajati države članice.

(38) Za zagotovitev enotnega izvajanja 
režima POSEI v državah članicah in 
preprečitev izkrivljanja konkurence ali 
diskriminacije med izvajalci dejavnosti je 
treba na Komisijo prenesti izvedbena 
pooblastila, zlasti glede enotnih pogojev, 
pod katerimi proizvodi, ki so predmet 
posebnega režima preskrbe, vstopajo v 
najbolj oddaljena območja, iz njih 
izstopajo in v njih krožijo, glede enotnih 
pogojev izvajanja programov in glede 
splošnega okvira nadzora, ki ga morajo 
izvajati države članice Ta pooblastila bi se 
morala izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 
182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 16. februarja 2011 o določitvi 
splošnih pravil in načel, na podlagi 
katerih države članice nadzirajo izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije1.

_______________
1 UL L 55 28.2.2011, str. 13.

Or. fr

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) [Uvodna izjava o nadzoru ukrepov črtano
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izvajanja. Dopolniti po sprejetju uredbe iz 
člena 291(2) PDEU o pravilih nadzora, o 
kateri trenutno poteka razprava v 
Evropskem parlamentu in Svetu.] –

Or. es

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) najbolj oddaljenim regijam zagotoviti 
preskrbo s proizvodi, ki so osnovnega 
pomena za prehrano ljudi, proizvodi za 
nadaljnjo predelavo ali proizvodi kot 
kmetijskimi vložki, da se ublažijo stroški 
zaradi odročnosti;

a) najbolj oddaljenim regijam zagotoviti 
preskrbo s proizvodi, ki so osnovnega 
pomena za prehrano ljudi, proizvodi za 
nadaljnjo predelavo ali proizvodi kot 
kmetijskimi vložki, da se ublažijo stroški 
zaradi odročnosti, brez ogrožanja lokalne 
proizvodnje in njenega razvoja;

Or. es

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) ohraniti in razviti kmetijsko dejavnost 
najbolj oddaljenih regij, vključno s 
proizvodnjo, predelavo in trženjem 
lokalnih proizvodov.

b) ohraniti in razviti kmetijsko dejavnost 
najbolj oddaljenih regij, vključno s 
proizvodnjo, predelavo in trženjem 
lokalnih proizvodov, ter proizvajalcem 
zagotoviti ustrezne prihodke.

Or. es
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ukrepi, sprejeti v okviru programov 
POSEI, morajo biti v skladu z zakonodajo 
Unije in usklajeni z drugimi politikami 
Unije ter z ukrepi, sprejetimi na podlagi teh 
politik.

1. Ukrepi, sprejeti v okviru programov 
POSEI, morajo biti v skladu z zakonodajo 
Unije in usklajeni z drugimi politikami 
Unije ter z ukrepi, sprejetimi na podlagi teh 
politik. Vendar je treba upoštevati člen 
349 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
oziroma njegovo priznavanje drugačnega 
okvira za najbolj oddaljene regije, ki jim 
omogoča, da se razvijejo in ustrezno 
vključijo v Unijo prek izvedbe posebnih 
programov in instrumentov, prilagojenim 
njihovim posebnim razmeram.

Or. es

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 5 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) ukrepe, sprejete za zagotavljanje 
učinkovitega in ustreznega izvajanja 
programov, tudi pri obveščanju javnosti, 
spremljanju in oceni, ter opredelitev 
kvantificiranih kazalnikov, ki se uporabijo 
pri oceni programa;

c) ukrepe, sprejete za zagotavljanje 
učinkovitega in ustreznega izvajanja 
programov, tudi pri obveščanju javnosti, 
spremljanju in oceni, ter opredelitev 
kvantificiranih kazalnikov, ki se uporabijo 
pri oceni programa; ti ukrepi med drugim 
vključujejo ustanovitev odbora za 
spremljanje in ocenjevanje dejavnosti v 
podporo lokalnim proizvajalcem;

Or. es

Obrazložitev

Ustanovitev odbora za spremljanje in ocenjevanje dejavnosti bi z boljšo vključenostjo 
zadevnih dejavnikov omogočila izboljšanje učinkovitosti načrtovanja ukrepov v podporo 
lokalnim proizvajalcem. 
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice Komisiji predložijo 
osnutek programa POSEI v okviru
dodeljenih finančnih sredstev iz člena 
29(2) in (3).

1. Program POSEI je bil uveden na 
podlagi Uredbe (ES) št.° 247/2006 in 
spada v okvir dodeljenih finančnih sredstev 
iz člena 29(2) in (3).

Or. es

Obrazložitev

Ker ni treba predložiti novih programov POSEI, lahko predlog Komisije vnese zmedo. Namen 
predloga spremembe je pojasniti, da ostanejo v veljavi programi, predloženi v okviru uredbe 
247/2006.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V osnutku programa je osnutek 
predhodne ocene preskrbe z navedbo 
proizvodov, njihovih količin in zneska 
pomoči za preskrbo iz Unije, ter osnutek 
programa za podporo lokalne proizvodnje.

V programu je predhodna ocena preskrbe 
z navedbo proizvodov, njihovih količin in 
zneska pomoči za preskrbo iz Unije, ter 
osnutek programa za podporo lokalne 
proizvodnje.

Or. es

Obrazložitev

Ker ni treba predložiti novih programov POSEI, lahko predlog Komisije vnese zmedo. Namen 
predloga spremembe je pojasniti, da programi ostanejo v veljavi.
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija oceni programe POSEI in jih 
odobri z izvedbenim aktom.

črtano

Or. es

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je skladnost z drugimi predlogi sprememb k členu 6, ki jih 
predlaga poročevalec.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Glede na rezultate letne ocene izvajanja 
ukrepov, vključenih v programe POSEI, 
lahko države članice Komisiji posredujejo 
predloge za spremembe teh programov v 
okviru dodeljenih finančnih sredstev iz 
člena 29(2) in (3) za boljšo uskladitev s 
potrebami najbolj oddaljenih regij ter s 
predlagano strategijo. Komisija z 
izvedbenim aktom sprejme enotne ukrepe 
za predložitev zahtevkov za spremembo 
programov.

2. Glede na rezultate letne ocene izvajanja 
ukrepov, vključenih v programe POSEI, 
lahko države članice po posvetovanju 
družbeno-ekonomskimi zainteresiranimi 
stranmi Komisiji posredujejo predloge za 
spremembe teh programov v okviru 
dodeljenih finančnih sredstev iz člena 
29(2) in (3) za boljšo uskladitev s 
potrebami najbolj oddaljenih regij ter s 
predlagano strategijo. Komisija oceni 
predloge za spremembo in odloči o njihovi 
odobritvi. Komisija z izvedbenim aktom 
sprejme enotne ukrepe za predložitev 
zahtevkov za spremembo programov. Ti 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 34(2).

Or. es

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je skladnost z drugimi predlogi sprememb k temu členu. 
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za upoštevanje različnih vrst 
predlaganih sprememb in roka, v katerem 
je spremembe treba začeti izvajati, 
Komisija z delegiranim aktom določi 
postopek odobritve sprememb.

3. Za upoštevanje različnih vrst 
predlaganih sprememb in roka, v katerem 
je spremembe treba začeti izvajati, 
Komisija z delegiranim aktom določi 
postopek odobritve sprememb. Komisijo je 
treba pooblastiti za sprejetje delegiranih 
aktov v skladu s členom 33.

Or. es

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Do posebnega režima preskrbe 
upravičeni samo higiensko neoporečni 
proizvodi tržne kakovosti.

4. Do posebnega režima preskrbe 
upravičeni samo higiensko neoporečni 
proizvodi tržne kakovosti. Proizvodi iz 
tretjih držav morajo upoštevati 
fitosanitarna in veterinarska merila 
Evropske unije.

Or. es

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da proizvodi, uvoženi iz tretjih držav in ki imajo ugodnosti posebnega 
režima preskrbe, upoštevajo enaka fitosanitarna in veterinarska merila kot proizvodi 
evropskih proizvajalcev, da se prepreči nelojalna konkurenca do lokalne proizvodnje.
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 10 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) kjer je to ustrezno, potreba po 
neoviranem razvoju lokalne proizvodnje.

d) potreba po ohranjanju ravnotežja v 
proizvodnji in po neoviranih možnostih za 
njen razvoj.

Or. es

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za zagotovitev polnega izvajanja pravic 
izvajalcev dejavnosti do sodelovanja pri 
posebnih režimih preskrbe Komisija z 
delegiranim aktom določi pogoje za vpis 
izvajalcev dejavnosti v register in po 
potrebi uvede obveznost varščine za izdajo 
teh dovoljenj.

2. Za zagotovitev polnega izvajanja pravic 
izvajalcev dejavnosti do sodelovanja pri 
posebnih režimih preskrbe Komisija z 
delegiranim aktom določi pogoje za vpis 
izvajalcev dejavnosti v register in po 
potrebi uvede obveznost varščine za izdajo 
teh dovoljenj. Komisijo je treba pooblastiti 
za sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
členom 33.

Or. es

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija z izvedbenim aktom sprejme 
vse ukrepe, potrebne za zagotovitev 
enotnega izvajanja tega člena s strani držav 
članic, zlasti glede izvajanja sistema 
dovoljenj, razen uvedbe varščine za 
dovoljenja, in obveznosti, ki jih sprejmejo 

3. Komisija z izvedbenim aktom sprejme 
vse ukrepe, potrebne za zagotovitev 
enotnega izvajanja tega člena s strani držav 
članic, zlasti glede izvajanja sistema 
dovoljenj, razen uvedbe varščine za 
dovoljenja, in obveznosti, ki jih sprejmejo 
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izvajalci dejavnosti ob vpisu v register. izvajalci dejavnosti ob vpisu v register. Ti 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 34(2).

Or. es

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ugodnosti posebnega režima preskrbe, ki 
izhajajo iz oprostitve uvozne dajatve ali 
dodelitve pomoči, so pogojene z 
učinkovitim prenosom gospodarskih 
ugodnosti vse do končnega uporabnika, ki 
je, odvisno od primera, lahko potrošnik, če 
gre za proizvode, namenjene neposredni 
potrošnji, končni predelovalec ali izvajalec 
pakiranja, če gre za proizvode, namenjene 
predelovalni industriji ali pakiranju, ali 
kmetovalec, če gre za proizvode, ki se 
uporabljajo za prehrano živali ali kot 
kmetijski vložki.

1. Ugodnosti posebnega režima preskrbe, 
ki izhajajo iz oprostitve uvozne dajatve ali 
dodelitve pomoči, so pogojene z 
učinkovitim prenosom gospodarskih 
ugodnosti vse do končnega uporabnika, ki 
je, odvisno od primera, lahko potrošnik, če 
gre za proizvode, namenjene neposredni 
potrošnji, končni predelovalec ali izvajalec 
pakiranja, če gre za proizvode, namenjene 
predelovalni industriji ali pakiranju, ali 
kmetovalec, če gre za proizvode, ki se 
uporabljajo za prehrano živali ali kot 
kmetijski vložki. V vsaki komercialni fazi 
proizvoda je treba dokazati dejanski 
prenos ekonomskih ugodnosti.  

Or. es

Obrazložitev

V vsaki komercialni fazi morajo različni subjekti imeti ugodnost od režima posebne preskrbe, 
tudi trgovinska distribucija, če je končni uporabnik potrošnik.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za zagotovitev enotnega izvajanja 
odstavka 1 Komisija z izvedbenim aktom 

2. Za zagotovitev enotnega izvajanja 
odstavka 1 Komisija z izvedbenim aktom 
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določi pravila za izvajanje tega odstavka in 
zlasti načine nadzora držav članic za 
učinkovit prenos ugodnosti do končnega 
uporabnika.

določi pravila za izvajanje tega odstavka in 
zlasti načine nadzora držav članic za 
učinkovit prenos ugodnosti do končnega 
uporabnika. Ti izvedbeni akti se sprejmejo 
v skladu s postopkom pregleda iz člena 
34(2).

Or. es

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 13 – oddelek 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proizvodi, deležni ugodnosti posebnega 
režima preskrbe, se lahko izvažajo v tretje 
države ali odpošiljajo v drugi del Unije 
samo pod enotnimi pogoji, ki jih določi 
Komisija z izvedbenim aktom in ki 
vključujejo uvozne dajatve ali povračilo 
izplačane pomoči iz člena 9.

1. Proizvodi, deležni ugodnosti posebnega 
režima preskrbe, se lahko izvažajo v tretje 
države ali odpošiljajo v drugi del Unije, 
samo če ustrezajo tehničnim pogojem, ki 
jih določi Komisija z izvedbenim aktom in 
ki vključujejo uvozne dajatve ali povračilo 
izplačane pomoči iz člena 9. Ti izvedbeni 
akti se sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 34(2).

Or. fr

Obrazložitev

Komisiji so dana izvedbena pooblastila, da se ustvarijo enotni pogoji. Besedilo je dvoumno, 
zato je zaradi jasnosti treba razložiti, na kaj se nanašajo pooblastila Komisije, da se pojasni, 
da se ne ustvarjajo dodatne pravice in/ali obveznosti.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) ki se izvažajo v tretje države ali 
odpošiljajo v druge dele Unije, v mejah 
količin, ki ustrezajo tradicionalnemu 
odpošiljanju ali tradicionalnemu izvozu. Te 

a) ki se izvažajo v tretje države ali 
odpošiljajo v druge dele Unije, v mejah 
količin, ki ustrezajo tradicionalnemu 
odpošiljanju ali tradicionalnemu izvozu. Te 
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količine določi Komisija z izvedbenim 
aktom na podlagi povprečne količine 
odpošiljanj in izvoza v letih 1989, 1990 in 
1991; 

količine določi Komisija z izvedbenim 
aktom na podlagi povprečne količine 
odpošiljanj ali izvoza v treh najugodnejših 
letih za vsako državo v obdobju 1989–
2011;

Or. es

Obrazložitev

Pregledati je treba obdobje, določeno za količinske omejitve, da izvoz iz teh regij dobi nov 
zagon.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) ki se izvažajo v tretje države v okviru 
regionalne trgovine z upoštevanjem 
namembnih krajev in pogojev, ki jih 
določi Komisija z izvedbenim aktom;

b) ki se izvažajo v tretje države v okviru 
regionalne trgovine;

Or. es

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvedbeni akti, ki se nanašajo na točko a), 
se sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 34(2).

Or. es
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Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za namene tega poglavja, „regionalna 
trgovina“ pomeni trgovino, ki se izvrši iz 
vsakega francoskega čezmorskega 
departmaja, Azorov in Madeire ter 
Kanarskih otokov v tretje države, ki jih 
določi Komisija z izvedbenim aktom. 

3. Za namene tega poglavja, „regionalna 
trgovina“ pomeni trgovino, ki se izvrši iz 
vsakega francoskega čezmorskega 
departmaja, Azorov in Madeire ter 
Kanarskih otokov v tretje države, ki sodijo 
v geografsko in oceansko območje teh 
najbolj oddaljenih regij, ter v države, s 
katerimi obstajajo zgodovinske 
komercialne vezi. Seznam teh držav po 
posvetovanju z zadevnimi sektorji določi 
Komisija z izvedbenim aktom, obenem pa 
upošteva objektivne zahteve držav članic.
Seznam se na zahtevo držav članic lahko 
pregleda vsaki dve leti. Ti izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 34(2).

Or. es

Obrazložitev

Seznam držav, ki trgujejo z najbolj oddaljenimi regijami, je treba pregledati zaradi sprememb 
pri izvozu teh območij. 

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Za ciljno usmeritev ugodnosti od 
uporabe posebnega režima preskrbe na 
regionalno ali tradicionalno trgovino 
Komisija z delegiranim aktom določi 
pogoje postopkov predelave, ki bodo 
izvedeni z namenom tradicionalnega 
izvoza ali regionalne trgovine.

6. Za ciljno usmeritev ugodnosti od 
uporabe posebnega režima preskrbe na 
regionalno ali tradicionalno trgovino 
Komisija z delegiranim aktom določi 
pogoje postopkov predelave, ki bodo 
izvedeni z namenom tradicionalnega 
izvoza ali regionalne trgovine. Komisijo je 
treba pooblastiti za sprejetje delegiranih 
aktov v skladu s členom 33.



PE452.866v02-00 24/44 PR\869998SL.doc

SL

Or. es

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotovitev enotnega izvajanja te 
določbe Komisija z delegiranim aktom 
določi minimalna načela nadzora, ki ga 
morajo izvajati države članice.

Za zagotovitev enotnega izvajanja te 
določbe Komisija z delegiranim aktom 
določi minimalna načela nadzora, ki ga 
morajo izvajati države članice. Ti 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 34(2).

Or. es

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotovitev, da bodo izvajalci 
dejavnosti, ki sodelujejo v posebnem 
režimu preskrbe, spoštovali zaveze, 
Komisija z delegiranim aktom določi 
pogoje za izvajanje prvega pododstavka in 
obravnavo novih vlog za dovoljenja za 
navedene izvajalce dejavnosti.

Za zagotovitev, da bodo izvajalci 
dejavnosti, ki sodelujejo v posebnem 
režimu preskrbe, spoštovali zaveze, 
Komisija z delegiranim aktom določi 
pogoje za izvajanje prvega pododstavka in 
obravnavo novih vlog za dovoljenja za 
navedene izvajalce dejavnosti. Komisijo je 
treba pooblastiti za sprejetje delegiranih 
aktov v skladu s členom 33.

Or. es
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Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e) pogoje dodelitve pomoči, proizvode in 
zadevne količine;

črtano

Or. es

Obrazložitev

Ta določba je odveč, saj se sklicuje na točke, obravnavane v odstavku 4 istega člena.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f) znesek pomoči za posamezen ukrep ali 
projekt za doseganje enega ali več ciljev 
posameznega programa.

f) znesek pomoči za posamezen ukrep in
predviden znesek za vsak projekt za 
doseganje enega ali več ciljev 
posameznega programa.

Or. es

Obrazložitev

Treba je še naprej dajati prednost prilagodljivosti pri upravljanju programov POSEI, kot je 
to v praksi že od sprejetja Uredbe 247/2006.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija z izvedbenim aktom določi 
enotne pogoje plačila pomoči iz odstavka 
2.

3. Komisija z izvedbenim aktom določi 
tehnične pogoje plačila pomoči iz odstavka 
2. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 34(2).
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Or. fr

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 4 – alinea 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) najvišja zgornja meja. črtano

Or. es

Obrazložitev

Nepovratna določitev najvišjega praga za projekt bi lahko povzročila omejevanje programov. 

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 4 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za podporo trženja proizvodov izven regije 
njihove proizvodnje Komisija z 
delegiranim aktom določi pogoje za 
določitev zneska pomoči, ki se dodeli za 
namen trženja, in po potrebi največje 
količine, ki so lahko predmet te pomoči.

Za podporo trženja proizvodov izven regije 
njihove proizvodnje Komisija z 
delegiranim aktom določi pogoje za 
določitev zneska pomoči, ki se dodeli za 
namen trženja, in po potrebi največje 
količine, ki so lahko predmet te pomoči. 
Komisijo je treba pooblastiti za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 33.

Or. es
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Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 18 – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko opravljajo 
vnaprejšnja plačila za podporne projekte 
programa POSEI za spodbujanje lokalne 
proizvodnje.

Or. es

Obrazložitev

Ta ukrep je namenjen izboljšanju učinkovitosti podpore, ki jo nudijo ukrepi v prid lokalnih 
proizvajalcev v najbolj oddaljenih regijah.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za izboljšanje razpoznavnosti 
kakovostnih kmetijskih proizvodov najbolj 
oddaljenih regij in spodbujanje njihove 
potrošnje, tako v neobdelanem stanju kot 
predelanih, Komisija z delegiranim aktom 
določi pogoje za izvajanje pravice do 
uporabljanja grafičnega znaka ter pogoje za 
njegovo reprodukcijo in uporabo.

3. Za izboljšanje razpoznavnosti 
kakovostnih kmetijskih proizvodov najbolj 
oddaljenih regij in spodbujanje njihove 
potrošnje, tako v neobdelanem stanju kot 
predelanih, Komisija z delegiranim aktom 
določi pogoje za izvajanje pravice do 
uporabljanja grafičnega znaka ter pogoje za 
njegovo reprodukcijo in uporabo. Komisijo 
je treba pooblastiti za sprejetje delegiranih 
aktov v skladu s členom 33.

Or. es
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Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za zagotovitev enotnega izvajanja tega 
člena Komisija z izvedbenim aktom določi 
pravila uvedbe grafičnega znaka ter 
minimalna načela nadzora in spremljanja, 
ki ju morajo izvajati države članice. 

4. Za zagotovitev enotnega izvajanja tega 
člena Komisija z izvedbenim aktom določi 
pravila uvedbe grafičnega znaka ter 
minimalna načela nadzora in spremljanja, 
ki ju morajo izvajati države članice. Ti 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 34(2).

Or. es

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek –1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Prispevek Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (FEADER) k 
programom najbolj oddaljenih regij lahko 
doseže do 85 % za vsako os, določeno v 
Uredbi (ES) št. 1698/2005. 

Or. es

Obrazložitev

Geografske ovire, s katerimi se morajo soočati najbolj oddaljene regije, in premalo kmetijske 
proizvodnje, od katere je odvisno gospodarstvo podeželja v teh regijah, opravičujejo 
ohranitev visokega deleža dodatnega evropskega financiranja programov za razvoj podeželja. 
Vključitev te izjeme v uredbi POSEI bi omogočilo vzpostavitev trajne vezi med njo in 
značilnostmi najbolj oddaljenih regij.
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Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ne glede na člen 39(4) Uredbe (ES) 
št. 1698/2005 se lahko najvišji letni zneski 
v okviru pomoči Unije, določeni v Prilogi I 
k navedeni uredbi, povišajo do dvakrat, in 
sicer za ukrep varovanja jezer na Azorih ter 
za ukrep ohranjanja krajine in 
tradicionalnih značilnosti kmetijskih 
zemljišč ter ohranjanje kamnitih zidov 
opornih teras na Madeiri.

1. Ne glede na člen 39(4) Uredbe (ES) 
št. 1698/2005 se lahko najvišji letni zneski 
v okviru pomoči Unije, določeni v Prilogi I 
k navedeni uredbi, povišajo do dvakrat, in 
sicer za ukrep varovanja jezer na Azorih ter 
za ukrep ohranjanja krajine in 
tradicionalnih značilnosti kmetijskih 
zemljišč ter ohranjanje kamnitih zidov 
opornih teras na Madeiri in Kanarskih 
otokih.

Or. es

Obrazložitev

Ukrepe za ohranitev krajine in tradicionalnih značilnosti kmetijskih zemljišč je treba 
spodbujati tudi na Kanarskih otokih, ki jih potrebujejo zaradi svoje gorate krajine.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. Da bi izboljšali konkurenčnost 
kmetijskih proizvodov najbolj oddaljenih 
regij na trgu in prispevali k trajnosti 
kmetijstva ob upoštevanju posledic 
naravnih nesreč in naravnih tveganj, se 
vsi podsektorji spodbujajo, naj se 
zavarujejo proti nevarnostjo naravnih 
nesreč tako, da bodo zadruge, skupine 
kmetov in vse druge oblike njihovega 
sodelovanja imele možnost, da prekršijo 
prepoved sprejemanja državne pomoči, če 
bodo želeli koristiti kmetijsko zavarovanje.

Or. es
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Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Francija in Portugalska predložita 
Komisiji programe za nadzor organizmov, 
škodljivih za rastline ali rastlinske 
proizvode, v čezmorskih departmajih, na 
Azorih in Madeiri. V programih se zlasti 
natančno opredelijo predvideni cilji, 
načrtovani ukrepi, njihovo trajanje in 
stroški. Programi, predloženi na podlagi 
tega člena, ne zadevajo varstva banan.

1. Države članice Komisiji predložijo 
programe za boj proti organizmom, 
škodljivim za rastline ali rastlinske 
proizvode, v najbolj oddaljenih regijah. V 
programih se zlasti natančno opredelijo 
predvideni cilji, načrtovani ukrepi, njihovo 
trajanje in stroški. 

Or. es

Obrazložitev

Programe za boj proti organizmom, škodljivim za rastline in rastlinske proizvode, je treba 
razširiti na vse najbolj oddaljene regije, saj se ti organizmi vedno bolj širijo, kar je v večji 
meri posledica razvoja trgovine in spremembe podnebnih razmer. Zaradi pomanjkanja 
fitosanitarnih sredstev za boj proti tem širjenju je spodbuda tovrstnih dejanj nujnejša kot 
kadarkoli prej. Izključiti ne smemo nobene rastlinske pridelave.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za izvajanje teh programov Komisija z 
delegiranim aktom določi finančni 
prispevek Unije iz odstavka 2, ukrepe, 
upravičene do finančne pomoči Unije ter 
znesek pomoči.

3. Za izvajanje teh programov Komisija z 
delegiranimi akti določi finančni prispevek 
Unije iz odstavka 2, ukrepe, upravičene do 
finančne pomoči Unije ter znesek pomoči.
Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 33.

Or. es
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Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta prispevek lahko pokrije do 60 % 
izdatkov, upravičenih do pomoči, v 
čezmorskih departmajih ter do 75 % 
izdatkov, upravičenih do pomoči, na 
Azorih in Madeiri. Plačilo se izvrši na 
podlagi dokumentacije, ki jo predložijo 
francoski in portugalski organi. Po 
potrebi lahko Komisija naroči preiskave, ki 
jih v njenem imenu izvedejo strokovnjaki 
iz člena 21 Direktive Sveta 2000/29/ES.

Ta prispevek lahko pokrije do 75 % 
izdatkov, upravičenih do pomoči. Plačilo 
se izvrši na podlagi dokumentacije, ki jo 
predložijo države članice. Po potrebi lahko 
Komisija naroči preiskave, ki jih v njenem 
imenu izvedejo strokovnjaki iz člena 21 
Direktive Sveta 2000/29/ES.

Or. es

Obrazložitev

V zadnjih letih se je v najbolj oddaljene regije naselilo veliko število škodljivih organizmov. 
Mnoge med njimi je zelo težko izkoreniniti, kar ima hude posledice za dobiček proizvajalcev. 
Podnebne razmere v številnih regijah so ugodne za razvoj parazitov. Njihovo število je močno 
naraslo tudi zaradi večje izmenjave blaga.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ukrepi iz členov 103v, 103w in 103y 
Uredbe (ES) št. 1234/2007 se ne 
uporabljajo za Kanarske otoke.

3. Ukrepi iz členov 85a, 85b, 103v, 103w 
in 103y Uredbe (ES) št. 1234/2007 se ne 
uporabljajo za Kanarske otoke.

Or. es

Obrazložitev

V skladu z Uredbo (ES) št. 247/2006 je nujno ohraniti vinogradništvo tako z gospodarskega 
kot z okoljskega vidika. Poročevalec predlaga, naj se Kanarski otoki v prihodnje izvzamejo iz 
vseh določb, ki omejujejo razvoj te dejavnosti, saj je v zadnjih letih doživela veliko 
nazadovanje. Posledice odstopanja od določb o tako imenovanih nezakonitih vinogradih bi 
bile tako rekoč nične za polotok, saj je le 14,7 % vina, porabljenega na Kanarskih otokih, iz 
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lokalne proizvodnje. To odstopanje ne velja za vinograde, ki so obstajali pred datumom te 
uredbe.+

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dokler stalež lokalnega mladega 
moškega goveda ne doseže dovolj visoke 
ravni, ki zagotavlja ohranitev in razvoj 
lokalne proizvodnje govejega mesa v 
francoskih čezmorskih departmajih in na 
Madeiri, se dovoli uvoz goveda iz tretjih 
držav, namenjenega pitanju in potrošnji v 
francoskih čezmorskih departmajih in na 
Madeiri, in sicer brez uvoznih dajatev 
skupne carinske tarife. Komisija z 
izvedbenim aktom sprejme ukrepe, 
potrebne za izvajanje tega pododstavka in 
zlasti pogojev za oprostitev plačila dajatev 
za uvoz mladega moškega goveda v 
francoske čezmorske departmaje in na 
Madeiro. 

1. Dokler stalež lokalnega mladega 
moškega goveda ne doseže dovolj visoke 
ravni, ki zagotavlja ohranitev in razvoj 
lokalne proizvodnje govejega mesa v 
francoskih čezmorskih departmajih in na 
Madeiri, se dovoli uvoz goveda iz tretjih 
držav, namenjenega pitanju in potrošnji v 
francoskih čezmorskih departmajih in na 
Madeiri, in sicer brez uvoznih dajatev 
skupne carinske tarife. Komisija z 
izvedbenim aktom sprejme ukrepe, 
potrebne za izvajanje tega pododstavka in 
zlasti pogojev za oprostitev plačila dajatev 
za uvoz mladega moškega goveda v 
francoske čezmorske departmaje in na 
Madeiro. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
34(2).

Or. es

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotovitev upoštevanja lokalnih 
posebnosti sektorja goveda in od njega 
odvisnih panog Komisija z delegiranim 
aktom določi pogoje za oprostitev od 
plačila uvoznih dajatev. 

Za zagotovitev upoštevanja lokalnih 
posebnosti sektorja goveda in od njega 
odvisnih panog Komisija z delegiranim 
aktom določi pogoje za oprostitev od 
plačila uvoznih dajatev. Komisija je 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 
v skladu s členom 33.
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Or. es

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob uporabi člena 52 in člena 53(1) 
Uredbe (ES) št. 73/2009 lahko Portugalska 
zmanjša nacionalno zgornjo mejo pravic do 
plačil za ovčje in kozje meso ter premij za 
krave dojilje. V tem primeru se z 
izvedbenim aktom Komisije ustrezni 
znesek prenese iz zgornjih mej, določenih 
v skladu s členom 52 in členom 53(1) 
Uredbe (ES) št. 73/2009 v finančna 
sredstva iz druge alinee člena 29(2) te 
uredbe.

3. Ob uporabi člena 52 in člena 53(1) 
Uredbe (ES) št. 73/2009 lahko Portugalska 
zmanjša nacionalno zgornjo mejo pravic do 
plačil za ovčje in kozje meso ter premij za 
krave dojilje. V tem primeru se z 
izvedbenim aktom Komisije ustrezni 
znesek prenese iz zgornjih mej, določenih 
v skladu s členom 52 in členom 53(1) 
Uredbe (ES) št. 73/2009 v finančna 
sredstva iz druge alinee člena 29(2) te 
uredbe. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 
34(2).

Or. es

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija z izvedbenim aktom sprejme 
ukrepe, potrebne za izvajanje odstavka 1 in 
zlasti pogojev za oprostitev plačila dajatev 
za uvoz tobaka na Kanarske otoke. 

2. Komisija z izvedbenim aktom sprejme 
ukrepe, potrebne za izvajanje odstavka 1 in 
zlasti pogojev za oprostitev plačila dajatev 
za uvoz tobaka na Kanarske otoke. Ti 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 34(2).

Or. es
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Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Unija v vsakem proračunskem letu 
financira ukrepe iz poglavij III in IV, in 
sicer v okviru naslednjih letnih zneskov:

2. Unija v vsakem proračunskem letu 
financira ukrepe iz poglavij III in IV, in 
sicer v okviru naslednjih najnižjih letnih 
zneskov:

Or. es

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– za francoske čezmorske departmaje:
278,41 milijona EUR,

– za francoske čezmorske departmaje:
308,21 milijona EUR,

Or. es

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– za Azore in Madeiro: 106,21 milijona 
EUR,

– za Azore in Madeiro: 117,61 milijona 
EUR,

Or. es
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Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– za Kanarske otoke: 268,42 milijona 
EUR.

– za Kanarske otoke: 297,12 milijona 
EUR.

Or. es

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– za francoske čezmorske departmaje: 24,8 
milijona EUR,

– za francoske čezmorske departmaje: 
26,9 milijona EUR,

Or. es

Obrazložitev

Z dvigom meje za posebni režim preskrbe za Francijo se želimo odzvati na napovedi rasti v 
živinorejskem sektorju. Predlog za zvišanje, ki ga je podala Komisija, ne zadostuje, če 
upoštevamo ocene te države.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija z izvedbenim aktom določi 
enotne pogoje, pod katerimi lahko države 
članice spremenijo namembnost sredstev, 
ki se dodelijo vsako leto za različne 
proizvode, deležne ugodnosti posebnega 
režima preskrbe.

Komisija z izvedbenim aktom določi 
enotne pogoje, pod katerimi lahko države 
članice spremenijo namembnost sredstev, 
ki se dodelijo vsako leto za različne 
proizvode, deležne ugodnosti posebnega 
režima preskrbe. Ti izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 34(2).
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Or. es

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za zagotovitev razumne in sorazmerne 
dodelitve sredstev za ukrepe financiranja 
študij, predstavitvenih projektov, 
izobraževanja ali tehnične pomoči 
Komisija z delegiranim aktom določi 
najvišji letni znesek, ki se lahko dodeli za 
navedene ukrepe. 

4. Za zagotovitev razumne in sorazmerne 
dodelitve sredstev za ukrepe financiranja 
študij, predstavitvenih projektov, 
izobraževanja ali tehnične pomoči 
Komisija z delegiranim aktom določi 
najvišji letni znesek, ki se lahko dodeli za 
navedene ukrepe. Komisija je pooblaščena 
za sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
členom 33.

Or. es

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Komisija Parlamentu in Svetu 
predloži poročilo, v katerem oceni učinek, 
ki bi ga imele vse nove tarifne koncesije 
za prihodek pridelovalcev na uvoz banan 
v Unijo. Po potrebi temu poročilu priloži 
zakonodajni predlog za spremembo 
predvidenih vsot iz odstavka 2, da bi 
povrnila izgube prihodka evropskih 
pridelovalcev. 

Or. es

Obrazložitev

Pomoč pridelovalcem banan je neposredno vezana na uvozni režim Evropske unije za banane. 
Zato bi bilo treba oceniti učinke vseh sprememb uvoznih tarif. Države izvoznice banan, z 
Ekvadorjem na čelu, si močno želijo izboljšati dostop svojih pridelkov na trg Unije, kar pa bi 
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lahko imelo negativne posledice za cene evropskih pridelovalcev. 

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 31 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obvestila in poročila Obvestila, poročila in ocene učinka

Or. es

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice vsako leto najpozneje do 
31. julija Komisiji predložijo poročilo o 
izvajanju ukrepov, predvidenih s to uredbo, 
za predhodno leto.

2. Države članice najkasneje 30. septembra
vsako leto Komisiji predložijo poročilo o 
izvajanju ukrepov, predvidenih s to uredbo, 
za predhodno leto.

Or. es

Obrazložitev

V praksi se je izkazalo, da je treba določiti daljši rok za predložitev omenjenega poročila. 

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. Komisija izvede študije ali ocene, da 
bi izmerila posledice dvostranskih in 
mnogostranskih trgovinskih pogajanj s 
tretjimi državami za lokalne pridelovalce, 
pa tudi občutne spremembe na področju 
skupne kmetijske politike. Komisija pri 
pripravi poročil upošteva merila, ki jih je 
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določila Organizacija združenih narodov. 
Po potrebi tem študijam ali ocenam priloži 
predloge za revizijo finančnega poročila 
in ukrepov za pomoč lokalnim 
pridelovalcem ob upoštevanju sprememb, 
doseženih s trgovinskimi pogajanji.

Or. es

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 31a 
Ko se francoski departma Mayotte uvrsti 
med najbolj oddaljene regije Unije, 
Komisija pripravi nove predloge glede na 
dejstvo, da se bodo proračunska sredstva, 
predvidena za čezmorske francoske 
departmaje, ustrezno povišala, in ker bodo 
dodane posebne določbe za Mayotte.

Or. es

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pooblastila Komisije črtano
Kadar so na Komisijo prenesena 
pooblastila, Komisija pri delegiranih aktih 
ravna v skladu s postopkom iz člena 33, 
pri izvedbenih aktih pa v skladu s 
postopkom iz člena 34.

Or. es
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Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Delegirani akti Izvajanje pooblastil
1. Pooblastila za sprejetje delegiranih aktov 
iz te uredbe se za nedoločen čas podelijo 
Komisiji.

1. Pooblastila za sprejetje delegiranih aktov 
se podelijo Komisiji pod pogoji, 
opredeljenimi v tem členu.

Ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem 
hkrati obvesti Evropski parlament in Svet.
2. Evropski parlament ali Svet lahko 
kadar koli prekličeta pooblastilo iz 
odstavka 1.

2. Pooblastilo iz člena 6(3), člena 11(2), 
člena 13(6), člena 17(2), člena 18(4), 
člena 20(3), člena 23(3), člena 26(2) in 
člena 29(4) se prenese na Komisijo za 
obdobje petih let od ...*. Komisija pripravi 
poročilo o tem prenosu pooblastil 
najpozneje devet mesecev pred potekom 
petletnega obdobja. Prenos pooblastil se 
samodejno obnavlja za enaka obdobja, 
razen če mu Evropski parlament in Svet 
ne nasprotujeta najkasneje tri mesece 
pred potekom zadevnega obdobja.

Institucija, ki je začela notranji postopek, 
da bi se odločila, ali namerava preklicati 
prenos pooblastila, o tem obvesti drugega 
zakonodajalca in Komisijo najpozneje 
mesec pred sprejetjem končne odločitve, 
pri čemer navede prenesena pooblastila, 
ki bodo morebiti preklicana, ter razloge za 
preklic.
Z odločitvijo o preklicu prenehajo veljati 
pooblastila, navedena v tej odločitvi. 
Odločitev začne veljati takoj ali na dan, 
določen v navedeni odločitvi. Ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. 
Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.
3. Evropski parlament in Svet lahko 
ugovarjata zoper delegirani akt v dveh 
mesecih od dne, ko sta bila o njem 
obveščena. Na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta se to obdobje 

3. Evropski parlament in Svet lahko 
kadarkoli prekličeta pooblastilo iz člena 
6(3), člena 11(2), člena 13(6), člena 17(2), 
člena 18(4), člena 20(3), člena 23(3), 
člena 26(2) in člena 29(4). Z odločitvijo o 
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podaljša za en mesec. preklicu prenehajo veljati pooblastila, 
navedena v tej odločitvi. Odločitev začne 
veljati dan po njeni objavi v Uradnem 
listu Evropske unije ali na datum, ki je 
tam naveden. Ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.

 Če do izteka tega roka zoper delegirani 
akt ne ugovarja ne Evropski parlament ne 
Svet ali če sta pred tem dnem Evropski 
parlament in Svet obvestila Komisijo o 
odločitvi, da zoper delegirani akt ne bosta 
ugovarjala, začne delegirani akt veljati z 
dnem, predvidenim v njegovih določbah.
Če Evropski parlament ali Svet ugovarja 
zoper delegirani akt, akt ne začne veljati. 
Institucija, ki zoper delegirani akt 
ugovarja, svojo odločitev utemelji.

3 a. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o 
tem hkrati obvesti Evropski parlament in 
Svet.
3 a. Delegirani akti, sprejeti v skladu s 
členom 6(3), členom 11(2), členom 13(6), 
členom 17(2), členom 18(4), členom 
20(3), členom 23(3), členom 26(2) in 
členom 29(4), bodo začeli veljati samo, če 
jim Evropski parlament in Svet ne 
nasprotujeta, ali če pred navedenim 
rokom obe instituciji Komisiji sporočita, 
da jim ne nameravata nasprotovati. Na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
se to obdobje podaljša za dva meseca.
_______________
* Datum začetka veljave te uredbe.

Or. es
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Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvedbeni akt – odbor Postopek komitologije
[Dopolniti po sprejetju uredbe iz člena 
291(2) PDEU o pravilih nadzora, o kateri 
trenutno poteka razprava v Evropskem 
parlamentu in Svetu.]

1. Komisiji pomaga Upravljalni odbor za 
neposredna plačila, ustanovljen v skladu s 
členom 144 Uredbe (ES) št. 1782/2003. 
Odbor je odbor v smislu uredbe (EU) št. 
182/2011.
2. V primeru sklicevanja na ta odstavek 
velja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Or. es
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Programi posebnih možnosti za najbolj oddaljene regije (POSEI) so se začeli leta 1991, da bi 
nudili podporo francoskim čezmorskim departmajem, in so se leto za tem razširili na najbolj 
oddaljene regije Portugalske in Španije. Te ukrepe koristi devet regij: Gvadalupa, Francoska 
Gvajana, Martinik, Réunion, Saint-Barthélemy in Saint-Martin za Francijo, Azori, in Madeira 
za Portugalsko ter Kanarski otoki za Španijo. Predvidena je še deseta regija, francoski 
departma Mayotte.

Programi so nepogrešljivi za ohranitev in razvoj kmetijske proizvodnje in predelovalnega 
sektorja v teh regijah. Če programi POSEI ne bi obstajali, bi bila vzdržnost sektorjev, ki jim 
pomagajo, danes ogrožena zaradi gospodarskih težav, s katerimi se te regije soočajo in ki so 
nastale zaradi njihove geografske lege in zaradi nizkih marž, ki jih imajo na voljo za svoje 
dejavnosti.

Programi POSEI delujejo na dveh ločenih področjih. Na eni strani gre za posebni režim 
preskrbe, namenjen preskrbi teh področij s proizvodi za krmo, predelovalni industriji in 
neposredni potrošnji. Zgornjo mejo zneska pomoči v okviru posebnega režima preskrbe 
določijo države, da bi se izognile nelojalni konkurenci s proizvodi z otokov. Po drugi strani pa 
druga veja projektor POSEI, ki je bolj konsekvenčna, posrka kakih 80 % vseh sredstev 
pomoči in zadeva ukrepe v prid lokalnih kmetijskih proizvodov, ki so bistveni za 
zagotavljanje in ohranitev vzdržnosti teh dejavnosti.

Zakonodaja v zvezi s programi POSEI je bila dvakrat spremenjena. Prva reforma je bila 
opravljena leta 2001. Glavna sprememba je bila uvedba nove metode izračuna pomoči 
posebnega režima preskrbe, pri katerem se ni več upoštevala ravni povrnitev (pomoči za 
izvoz) Unije, ampak je za oporo začela uporabljati dodatne stroške zaradi oddaljenosti, 
izoliranosti in neugodnih površin v najbolj oddaljenih regijah. S to reformo so se prav tako 
uvedle bilance oskrbe. 

Z drugo in doslej največjo reformo programov POSEI leta 2006 je prišlo do 180-stopenjskega 
obrata pri razvojnih programih, ki so v celoti prešli v pristojnost lokalnih oblasti.  Nato je bila 
večkrat spremenjena Uredba (ES) št. 247/2006, predvsem zaradi približevanja zadnje reforme 
sheme pomoči v sektorju banan in sektorju sladkorja, ki sta bila vključena v programe POSEI. 
Po pregledu SKP je bil proračun za neposredno pomoč premeščen na programe POSEI, kar je 
danes enako prvemu stebru SKP za najbolj oddaljene regije.

Povzetek predloga Komisije 

Predlog Komisije spreminja Uredbo (ES) št. 247/2006 o pomoči najbolj oddaljenim regijam 
predvsem zato, da bi jo prenovila v skladu z različnimi zakonodajnimi revizijami, 
opravljenimi v zadnjih letih. Ta predlog poskuša prilagoditi uredbo novim določbam o 
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delegiranih aktih in izvedbenih aktih, predvidenih v Lizbonski pogodbi. 

V predlogu Komisija poskuša med drugim poenostaviti in pojasniti razumevanje uredbe, ki 
pokriva celo vrsto posebnih ukrepov na področju kmetijstva v prid novih najbolj oddaljenih 
regij Evropske unije. To poenostavitev želi izkoristiti, da bi uvedla nekatere zakonodajne 
spremembe ob upoštevanju nenehnih težav v zadnjih letih izvajanja tega režima. 

Glavne predlagane spremembe so:

– povišanje 20-odstotne najvišje meje režima posebne preskrbe za Francijo in Portugalsko,

– pogojevanje posebnega režima preskrbe z odsotnostjo vseh ovir za razvoj lokalne 
proizvodnje,

– opredelitev izvedbe postopka predstavitve programov in njihovih sprememb pred Komisijo, 
da bi se okrepila prožnost in programi bolje prilagodili dejanskim razmeram,

– prav tako omogočiti čezmorskim francoskim departmajem, da prepošljejo predelane 
proizvode iz surovin, ki so bile deležne ugodnosti posebnega režima pomoči, ne da bi 
morali plačati te ugodnosti, 

– v programe vključiti sezname neposredne pomoči, da bi zagotovili dobro upravljanje 
proračuna,

– Komisija meni tudi, da bi bilo dobro navesti, kako se določa znesek pomoči za ukrepe za 
podporo lokalne kmetijske proizvodnje, kar prej ni bilo navedeno v osnovnem aktu.

Mnenje poročevalca 

Kot so priznali avtorji ocenjevalnega poročila, ki ga je naročila Komisija o režimu POSEI, je 
rentabilnost kmetijske proizvodnje in industrije v najbolj oddaljenih regijah odvisna od tega 
režima. V tem kriznem obdobju, med katerim se te regije soočajo z brezposelnostjo, ki 
običajno presega brezposelnost na državni ravni, je treba ta režim ohraniti, pa tudi kar se da 
okrepiti. 

Poročevalec obžaluje, da je sklicevanje na pravne temelje posebnega sporazuma za najbolj 
oddaljene regije bilo umaknjeno iz predloga, in zato predlaga, naj se ponovno uvede. Člen 
349 Pogodbe je edini člen, namenjen tem regijam, in zagotavlja, da se z njimi ravna na 
drugačen način, na kar bi se lahko v prihodnosti lahko sklicevali, če te pravne podlage ne bo.

Komisija in Računsko sodišče v svojem poročilu iz leta 2010 o delovanju režima POSEI 
poudarjata, da je ta režim uporaben za lajšanje težav, s katerimi se te regije soočajo. 

Poleg tega je jasno, da finančni prispevek za te programe (653 milijonov EUR za vse nove 
regije) ne zadostuje, kot to dokazuje tudi dejstvo, da je kmetijstvo v upadu in da so bile 
sprejete na državni ravni odločitve za nadaljnjo podporo programom POSEI z državno 
podporo. Strukturne težave in naraščajoč pritisk zaradi konkurence, ki jo predstavlja uvoz iz 
tretjih držav, so prav tako razlog za upad v številnih sektorjih.
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Proizvodnja banan, ki je zelo pomemben del končne kmetijske proizvodnje v najbolj 
oddaljenih regijah, zlasti na Kanarskih otokih (25 % celotne proizvodnje v regiji), bo morala 
sprejeti tarifne koncesije, ki jih Unija daje izvozu banan, ki prihajajo iz držav Latinske 
Amerike. Pomen tega sektorja, ki je poleg sektorja paradižnika in sladkorja edini na teh 
otokih, ki lahko izvaža, bi lahko opravičil revizijo dodeljenih finančnih sredstev programa 
POSEI, da se nadomestijo izgube, ki bi jih te koncesije lahko povzročile otokom. Poleg 
sektorja banan tudi so sektor paradižnika, sladkorja in ruma pod močnim zunanjim pritiskom, 
katerega posledice bi Komisija morala pravilno oceniti. Zaradi posebnosti teh regij je njihova 
proizvodnja še bolj občutljiva na povečanje uvoza iz tretjih držav, saj je stroškom zaradi 
oddaljenosti in izoliranosti treba dodati še stroške zaradi strogih meril glede prehranske 
varnosti in varstva okolja.

Zelo malo je alternativ za kulture in proizvodnjo na otokih, kar je argument v prid sprejetja 
najustreznejših ukrepov za preprečitev zmanjšanja donosnosti kmetijske proizvodnje in 
vzreje, tudi zato, ker si v zadnjih letih prizadevajo nuditi visokokakovostne proizvode. 

Poročevalec meni, da morajo pristojne oblasti še naprej imeti velik manevrski prostor za 
upravljanje programov, saj se ukrepi najučinkovitejše prilagodijo dejanskim potrebam na 
regionalni ravni. To prožnost je treba zagotoviti in okrepiti udeležbo zadevnih sektorjev.

Poročevalec meni, da ni treba bistveno spreminjati dveh velikih poglavij programa POSEI: 
posebni režim pomoči in ukrepe v prid lokalnih kmetijskih proizvodov. Vendar poziva države 
članice, naj nemudoma (kolikor je mogoče) izboljšajo načrtovanje ukrepov za pomoč lokalni 
proizvodnji, da se poveča učinkovitost pomoči, dodeljene različnim sektorjem. Države bi prav 
tako morale posebno pozornost nameniti morebitnim negativnim posledicam za lokalno 
proizvodnjo, do katerih bi lahko prišlo zaradi neustrezne uporabe posebnega režima pomoči.

Kulture v najbolj oddaljenih regijah so v zadnjih letih čutile posledice množičnega prihoda 
škodljivih organizmov, do katerega je prišlo zaradi povečanja trgovinske izmenjave. 
Proizvajalci se soočajo s številnimi paraziti, zaradi česar je treba okrepiti fitosanitarne 
programe in njihovo izvajanje na Kanarskih otokih ter na kulturi banan, ob tem pa upoštevati, 
da je treba krepiti trajnostne načine pridelave. 

Poročevalec meni, da mora Unija na mejah okrepiti nadzor nad uvozom iz tretjih držav, 
katerih proizvodnja bi morala izpolnjevati iste veterinarske in fitosanitarne zahteve, kot jih 
upoštevajo kmetje in živinorejci najbolj oddaljenih regij, da bi se tako lokalni proizvajalci 
izognili nelojalni konkurenci.


