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KORT BEGRUNDELSE

Det tog 30 år at udvikle og konsolidere begrebet "yderste periferi" i Det Europæiske 
Fællesskab. Domstolens dom i Hansen-sagen i 1978, Parlamentets Ligios-betænkning i 1987, 
Det Europæiske Råds holdninger og Kommissionens indsats har været de vigtigste 
spydspidser. 1989 var således det år, hvor man begyndte at tage hensyn til de særlige 
karakteristika, der gør sig gældende for regionerne i den yderste periferi, idet der blev skabt et 
passende retsgrundlag for vedtagelse af foranstaltninger, der kunne sikre en bedre og mere 
ligelig integration af regionerne i den yderste periferi i Det Europæiske Fællesskab. 
Amsterdamtraktaten konsoliderede det juridiske grundlag for særlige foranstaltninger til 
fordel for regionerne i den yderste periferi. Lissabontraktaten bekræftede, at "yderste periferi" 
er karakteriseret ved stor afstand til det store fælles marked og ved permanente hindringer, der 
placerer regionerne i den yderste periferi i en helt speciel situation i EU, som berettiger 
iværksættelsen af skræddersyede foranstaltninger.

1989 er som det år, hvor man i EU begyndte at anerkende de særlige karakteristika, der gør 
sig gældende for regionerne i den yderste periferi, ikke et hvilket som helst år for POSEI. 
POSEI var det første program, der blev udarbejdet af EU som svar på de særlige 
karakteristika, der gør sig gældende for regionerne i den yderste periferi.

Dette underbygger tanken om, at artikel 349 (tidligere artikel 299, stk. 2), suppleret med 
artikel 42, stk. 1, og artikel 43, stk. 2, fortsat skal danne retsgrundlag for POSEI-forordningen.

Artikel 349 giver Regionaludviklingsudvalget en særlig fremtrædende rolle i behandlingen af 
ethvert dokument eller enhver forordning i denne forbindelse. Dette er grunden til, at såvel 
baggrunden for dette dokument som selve forordningen er af stor betydning for medlemmerne 
af Regionaludviklingsudvalget.

Hvorfor skal der ydes særlig støtte til landbruget i regionerne i den yderste periferi?

Landbruget er i regionerne i den yderste periferi en strategisk økonomisk sektor i to 
henseender, dels er det en af de vigtigste kilder til beskæftigelse og økonomisk udvikling i 
disse regioner, hvor en stor del af den erhvervsaktive befolkning er tilknyttet denne sektor, 
dels har landbruget og diversificeringen heraf betydning for fødevaresikkerheden, som er af 
helt grundlæggende betydning for disse regioner på grund af deres isolation, status som 
øsamfund og beliggenhed fjernt fra det europæiske fastland.

Hvad er målene?

Den øgede grad af selvforsyning med fødevarer – som bør føre til mindskelse af importen af 
landbrugsvarer og parallelt hermed til forhøjelse af niveauet for og antallet af typer af egne 
landbrugsprodukter – er et springende punkt for regionerne i den yderste periferi og deres 
udviklingsstrategier. 
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Det er imidlertid vigtigt at forstå, at denne udfordring ikke kan løftes ved at erstatte de 
traditionelle sektorer (bananer, sukker, rom) med nye sektorer. Diversificeringen og 
bestræbelserne på at diversificere landbrugsproduktionen går godt, når det går godt inden for 
de traditionelle sektorer. Støtten til de traditionelle sektorer er så meget desto mere 
nødvendig, som den gør det muligt at opretholde konkurrenceevnen på det europæiske 
marked over for konkurrencen fra landene i Latinamerika og AVS-landene. Disse lande, hvor 
produktions- og lønomkostningerne er langt lavere, og hvor man oven i købet kan udnytte 
stordriftsfordele, som regionerne i den yderste periferi kun i meget ringe udstrækning har 
adgang til på grund af deres karakter af østater, deres beliggenhed fjernt fra det store 
europæiske marked og deres status som regionale administrationsenheder og ikke stater. De 
fordele, der opnås ved hjælp af de traditionelle landbrugssektorers produkter og biprodukter, 
skal imidlertid deles ligeligt mellem landbrugere, forarbejdere og distributører, for at de hver 
især kan skabe sig en værdig tilværelse ved deres arbejde.

Hvilken status? Hvilke reformer?

Den status, der kan gøres over det forrige POSEI-program (fra 2006 til i dag) er god og 
positiv, således som det fremgår af Revisionsrettens beretning og den rapport, Kommissionen 
har bestilt, og som blev offentliggjort i 2010. Derfor bør denne ordning opretholdes på lang 
sigt sammen med den fleksible forvaltning, som er karakteristisk for den, og som er grunden 
til dens succes. Det er i den forbindelse vigtigt for ordføreren at understrege, at 
Kommissionen skal foretage konsekvensanalyser, hver gang der indgås internationale 
handelsaftaler, og der derfor er risiko for, at de sektorer, der understøttes af POSEI, kan blive 
truet.

De mål, der tilstræbes af POSEI, bør imidlertid defineres bedre og tilpasses de udfordringer, 
som regionerne i den yderste periferi står overfor. I dette øjemed bør der i POSEI indføres et 
mål om udvikling af regionernes eget landbrug og begrænsning af importen, som er 
uafhængigt af de øvrige mål.

Også iværksættelsen af forsknings- og uddannelsesprogrammer, der kan bidrage til at skabe 
en bæredygtig landbrugsproduktion med høj merværdi, bør udgøre et nyt aspekt af POSEI-
målene. Dette hænger også sammen med nødvendigheden af at skabe overensstemmelse 
mellem POSEI-programmet og Kommissionens seneste meddelelse om den nye strategi for 
regionerne i den yderste periferi fra 2008.

Det er nødvendigt, at de valgte formænd for de lokale myndigheder, der har ansvaret for 
landbruget i regionerne i den yderste periferi, i alle disse regioner, og navnlig i Frankrig, 
inddrages mest muligt i POSEI. Det lokale niveau er helt centralt for POSEI, og de valgte 
repræsentanter bør have mulighed for at påtage sig den del af ansvaret, der tilkommer dem. 

Endelig skal POSEI-programmerne fra Kommissionens side underkastes regelmæssige 
centrale evalueringer for at sikre, at der gøres reelle og effektive bestræbelser på at nå målene.

ÆNDRINGSFORSLAG
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Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Retsgrundlaget skal udvides med artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, der specifikt vedrører regionerne i Unionens yderste periferi.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at målene for ordningen for EU's 
fjernområder bedre kan nås, bør POSEI-
programmerne indeholde foranstaltninger, 
der sikrer forsyningerne med 
landbrugsprodukter og sikrer, at den lokale 
landbrugsproduktion bevares og udvikles. 
Programmeringsniveauet bør bringes 
tættere på de pågældende områder, og der 
bør arbejdes på, at Kommissionen og
medlemsstaterne systematisk indgår 
partnerskab.

(4) For at målene for ordningen for EU's 
fjernområder bedre kan nås, bør POSEI-
programmerne indeholde foranstaltninger, 
der sikrer forsyningerne med 
landbrugsprodukter og sikrer, at den lokale 
landbrugsproduktion af høj kvalitet 
bevares og udvikles under hensyntagen til 
de krav, der følger af bekæmpelsen af 
klimaændringerne.
Programmeringsniveauet bør bringes 
tættere på de pågældende områder, og der 
bør arbejdes på, at Kommissionen,
medlemsstaterne og fjernområdernes 
valgte lokale og regionale myndigheder
systematisk indgår partnerskab.

Ændringsforslag 3
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Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

fjernområderne yderligere ulemper, som er 
stærkt hæmmende for deres virksomhed. 
Disse ulemper kan afhjælpes ved, at 
priserne på de vigtige produkter sænkes.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Støtten til de traditionelle sektorer er 
ikke mindst påkrævet, fordi den vil gøre 
det muligt at bevare kvaliteten af deres 
produkter og deres konkurrenceevne på 
EU-markedet over for konkurrencen fra 
tredjelande, og fordi der netop er 
undertegnet nye handelsaftaler med 
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landene i Latinamerika og inden for 
rammerne af WTO, som kan skabe 
problemer for disse sektorer.
Kommissionen og medlemsstaterne bør 
dog sørge for, at støtten til de såkaldt 
traditionelle sektorer ikke går ud over 
udviklingen i de øvrige sektorer for 
diversificeret animalsk og vegetabilsk 
produktion.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Der bør dog træffes passende 
foranstaltninger for at muliggøre den 
fornødne omstrukturering af 
sukkerforarbejdningssektoren på Azorerne. 
I forbindelse med disse foranstaltninger bør 
der tages hensyn til, at sukkersektoren på 
Azorerne kun er rentabel, hvis 
produktionen og forarbejdningen holdes på 
et vist niveau. På denne baggrund bør der 
undtagelsesvis fortsat gives tilladelse til, at 
der fra Azorerne til resten af EU forsendes 
sukkermængder, der overstiger den 
traditionelle handel, i en begrænset 
periode på fem år med gradvist faldende 
årlige lofter. Da de mængder, der kan 
videreforsendes, vil være proportionale 
med og begrænset til det, der er strengt 
nødvendigt for at sikre, at den lokale 
sukkerproduktion og -forarbejdning er 
rentabel, vil den midlertidige forsendelse 
af sukker fra Azorerne ikke påvirke EU's 
indre marked negativt.

(14) Der bør dog træffes passende 
foranstaltninger for at muliggøre den 
fornødne omstrukturering af 
sukkerforarbejdningssektoren på Azorerne. 
I forbindelse med disse foranstaltninger bør 
der tages hensyn til, at sukkersektoren på 
Azorerne kun er rentabel, hvis 
produktionen og forarbejdningen holdes på 
et vist niveau. På denne baggrund er det 
nødvendigt, at der fortsat gives tilladelse 
til, at der fra Azorerne til resten af EU 
forsendes sukkermængder, der overstiger 
den traditionelle handel. Da de mængder, 
der kan videreforsendes, vil være 
begrænset til det, der er strengt nødvendigt 
for at sikre, at den lokale sukkerproduktion 
og -forarbejdning er rentabel, vil denne
forsendelse af sukker fra Azorerne ikke 
påvirke EU's indre marked negativt.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 17
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(22) Landbrugsproducenterne i 
fjernområderne bør tilskyndes til fortsat at 
levere kvalitetsprodukter, og afsætningen 
heraf bør fremmes. Det kan derfor være 
nyttigt at anvende det grafiske symbol, EU 
har indført. Anvendelsen af 
kvalitetssymboler i form af f.eks. 
kvalitetsmærker eller kontrollerede 
oprindelsesbetegnelser bør ligeledes 
fremmes for at støtte produkter fra 
fjernområderne.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(27) Landbrugsproduktionen i 
fjernområderne lider under særlige 
plantesundhedsproblemer som følge af 
klimaet og den hidtil utilstrækkelige 
anvendelse af bekæmpelsesmidler i disse 
områder. Der bør derfor iværksættes 
bekæmpelses-, forsknings- og 
uddannelses programmer, hovedsagelig 
med fokus på biologiske, bæredygtige og 
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medfinansiering af gennemførelsen af disse 
programmer bør fastlægges nærmere.

miljøvenlige metoder til bekæmpelse af 
skadegørere, og EU's medfinansiering af 
gennemførelsen af disse programmer bør 
fastlægges nærmere.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(35) For at sikre opfyldelsen af denne 
forordnings mål, navnlig bevarelsen og 
den nødvendige udvikling af landbruget i 
fjernområderne, bør den støtte, som EU 
allerede har ydet til fjernområderne i
henhold til forordning (EF) nr. 247/2006, 
tages op til fornyet overvejelse.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) at fremme forskning og innovation, 
navnlig for at gøre det muligt at skabe en 
bæredygtig landbrugsproduktion med høj 
merværdi.
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Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) særlige foranstaltninger for den lokale 
landbrugsproduktion som fastlagt i kapitel 
IV.

b) særlige foranstaltninger for den lokale 
landbrugsproduktion som fastlagt i kapitel 
IV og i overensstemmelse med målene i 
artikel 2.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan hver især kun 
forelægge et POSEI-program for deres 
fjernområder.
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtte til forskningsprojekter, 
foranstaltninger til fremme af 
forskningsprojekter eller foranstaltninger, 
der er berettiget til EU-finansiering i 
henhold til Rådets beslutning 
2009/470/EF

udgår

__________________
  

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) tiltag, som sikrer en effektiv og korrekt 
gennemførelse af programmerne, herunder 
informering af offentligheden, overvågning 
og evaluering, samt angivelse af 
kvantitative indikatorer for evaluering og 
endvidere nedsættelse af et udvalg til 
opfølgning og evaluering af støtteaktioner 
til fordel for den lokale produktion

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) angivelse af de kompetente 
myndigheder og organer, der er ansvarlige 
for gennemførelsen, og af myndigheder, 
organer, arbejdsmarkedsparter og 
økonomiske interesseorganisationer på de 
relevante niveauer samt angivelse af 
resultaterne af de høringer, der er foretaget.

d) angivelse af de myndigheder og organer, 
der er ansvarlige for gennemførelsen, og af 
overordnede myndigheder, ansvarlige 
lokale eller regionale myndigheder,
organer, arbejdsmarkedsparter og 
økonomiske interesseorganisationer på de
relevante niveauer samt angivelse af 
resultaterne af de høringer, der er foretaget.

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne forelægger i 
forbindelse med den bevillingsramme, der 
er omhandlet i artikel 29, stk. 2 og 3, 
Kommissionen et POSEI-programudkast. 
Dette programudkast kan kun antages af 
Kommissionen, såfremt formændene for 
de valgte lokale og regionale myndigheder 
er underrettet på forhånd.
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der ydes ikke støtte til levering af 
produkter, der allerede har været omfattet 
af den særlige forsyningsordning i et andet 
fjernområde.

3. I overensstemmelse med artikel 12, som 
omhandler overførelse af fordelen, ydes 
der ikke støtte til levering af produkter, der 
allerede har været omfattet af den særlige 
forsyningsordning i et andet fjernområde.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Første afsnit gælder ikke for 
samhandelen mellem de franske oversøiske 
departementer.

3. Første afsnit gælder ikke for 
samhandelen mellem de franske oversøiske 
departementer indbyrdes og mellem 
franske oversøiske departementer og 
franske oversøiske territorier. Dog gælder 
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den i artikel 12 omhandlede overførelse af 
fordelen ved samhandel mellem franske 
oversøiske departementer.

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) som eksporteres til tredjelande eller 
forsendes til resten af EU inden for de 
fastsatte mængder, der modsvarer 
henholdsvis traditionel forsendelse og 
traditionel eksport. Kommissionen 
fastsætter disse mængder ved 
gennemførelsesretsakt på grundlag af de 
gennemsnitlige forsendelser eller den 
gennemsnitlige eksport med det godkendte 
gennemsnit for de tre bedste år mellem 
1989 og 2010 som reference

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) som eksporteres til tredjelande som led i 
regional samhandel

Begrundelse

Den formulering, Kommissionen har foreslået, lægger kraftige begrænsninger på væksten 
inden for den agroindustrielle sektor i fjernområderne, fordi der foreslås mængder, der 
allerede er overskredet, og eksportdestinationer, der på ingen måde er tidssvarende.

Ændringsforslag 35
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Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) som forsendes fra Azorerne til Madeira 
og omvendt

udgår

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) som forsendes mellem regionerne 
Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) som forsendes fra Madeira til De 
Kanariske Øer og omvendt.

udgår

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I dette kapitel forstås ved "regional 
samhandel" de enkelte franske oversøiske 
departementers, Azorernes og Madeiras og 
De Kanariske Øers samhandel med 
tredjelande tilhørende de geografiske 
områder og havområder, som disse 
regioner er en del af, samt tredjelande, de 
traditionelt har tilknytning til.



AD\872439DA.doc 21/29 PE462.637v03-00

DA

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Uanset stk. 2, første afsnit, litra a), kan 
følgende maksimumsmængder af sukker 
(KN-kode 1701) hvert år forsendes fra 
Azorerne til resten af EU i en femårig 
periode:

5. Uanset stk. 2, første afsnit, litra a), kan 
en maksimumsmængde på 3000 ton 
sukker (KN-kode 1701) hvert år forsendes 
fra Azorerne til resten af EU.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den del af programmet, der vedrører 
foranstaltninger for den lokale produktion, 
skal mindst indeholde følgende:

2. De dele af programmet, der vedrører 
foranstaltninger for den lokale produktion
og er i overensstemmelse med målene i 
artikel 2, skal mindst indeholde følgende:

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en beskrivelse af den foreslåede strategi, 
valgte prioriteter og kvantificerede 
generelle og operationelle mål og en 
vurdering af den forventede økonomiske, 
miljømæssige og sociale effekt, herunder 
beskæftigelseseffekten

b) en beskrivelse af den foreslåede strategi, 
valgte prioriteter og kvantificerede 
generelle og operationelle mål og en 
vurdering af den forventede økonomiske, 
miljømæssige og sociale effekt, herunder 
med hensyn til beskæftigelsen og 
produkternes kvalitet

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) den støtte, der er fastsat for de enkelte 
foranstaltninger, og det foreløbige beløb, 
der er afsat til de enkelte tiltag for at nå et 
eller flere af programmets mål.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne kan give modtagerne 
en autorisation, der kan gøre det lettere 
for dem at opnå forfinansiering via 
banker, så snart deres projekt er 
godkendt.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betingelserne for at anvende det grafiske 
symbol, der er nævnt i stk. 1, foreslås af de 
berørte erhvervsorganisationer. De 
nationale myndigheder sender sammen 
med deres udtalelse disse forslag til 
Kommissionen.

2. Betingelserne for at anvende det grafiske 
symbol, der er nævnt i stk. 1, foreslås af de 
berørte erhvervsorganisationer. De 
nationale myndigheder sender sammen 
med deres udtalelse og efter at have hørt 
de valgte lokale og regionale myndigheder
disse forslag til Kommissionen.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 39, stk. 4, i forordning 
(EF) nr. 1698/2005 kan den maksimale 

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

årlige EU-støtte, der er omhandlet i bilag I 
til nævnte forordning, forhøjes til det 
dobbelte, når det gælder foranstaltningen
til beskyttelse af søerne på Azorerne og 
foranstaltningen til bevarelse af landskabet 
og af landbrugsjordens traditionelle 
karakteristika og bevarelsen af de 
stenmure, der støtter terrasserne, på 
Madeira og De Kanariske Øer.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 114, stk. 2, i forordning (EF) 
nr. 1234/2007 tillades det i det omfang, det 
er nødvendigt for det lokale forbrug, at der 
på Madeira og i det franske oversøiske 
departement Réunion fremstilles UHT-
mælk på basis af mælkepulver med 
oprindelse i EU, for så vidt denne 
foranstaltning ikke er til hinder for 
indsamling og afsætning af den lokalt 
producerede mælk. Dette produkt er 
udelukkende bestemt til lokalt konsum.

Uanset artikel 114, stk. 2, i forordning (EF) 
nr. 1234/2007 tillades det i det omfang, det 
er nødvendigt for det lokale forbrug, at der 
på Madeira og i det franske oversøiske 
departement Réunion fremstilles UHT-
mælk på basis af mælkepulver med 
oprindelse i EU, for så vidt denne 
foranstaltning ikke er til hinder for 
indsamling og afsætning af den lokalt 
producerede mælk. Hvis den berørte 
medlemsstat påviser, at en sådan 
foranstaltning er hensigtsmæssig for de 
franske oversøiske departementer 
Martinique og Guadeloupe, kan 
Kommissionen vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 33, med henblik på at 
udvide foranstaltningen til at omfatte 
disse departementer. Dette produkt er 
udelukkende bestemt til lokalt konsum.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For hvert regnskabsår finansierer EU de 
foranstaltninger, der er fastsat i kapitel III 

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

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – kolonne 2 – linie 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

278,41 mio. EUR 306,41 mio. EUR

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – kolonne 2 – linie 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

106,21 mio. EUR 117,21 mio. EUR

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – kolonne 2 – linie 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

268,42 mio. EUR 295,42 mio. EUR

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I hvert regnskabsår finansierer 
Unionen de i kapitel III og IV 
omhandlede foranstaltninger omfattende 
de konkrete forhøjelser på 20 % som led i 
den særlige forsyningsordning, som anses 
for nødvendige for Portugal og Frankrig.
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Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 – kolonne 2 – linie 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24,8 mio. EUR 28,6 mio. EUR.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Når Mayotte har fået status af region i 
Den Europæiske Unions yderste periferi, 
udarbejder Kommissionen et nyt forslag, 
der tager sigte på en proportionel 
forhøjelse af bevillingerne til de franske 
oversøiske departementer for at tage højde 
for, at Mayotte har fået status af region i 
Den Europæiske Unions yderste periferi, 
og på at indarbejde de særlige 
bestemmelser, der skal gælde for Mayotte.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Kommissionen sørger for, at 
fordelingen af støttebeløbene mellem en 
medlemsstats fjernområder ikke foregår 
på en måde, der er til ulempe for et eller 
flere af disse områder.
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Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 31 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelser og rapporter Meddelelser, rapporter og 
konsekvensanalyser

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Senest den 30. juni 2015 og derefter 
hvert femte år forelægger Kommissionen 
en generel rapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet, hvori der redegøres for 
virkningerne af de foranstaltninger, der er 
blevet gennemført i henhold til denne 
forordning, herunder i banansektoren og 
mælkesektoren, samt for virkningen af de 
gennemførte aktioner med hensyn til 
målene i artikel 2, og rapporten ledsages 
eventuelt af passende forslag. Når 
evalueringerne er udarbejdet, oversættes 
de straks til spansk, fransk og portugisisk 
og sendes til fjernområdernes valgte 
lokale og regionale myndigheder.

Ændringsforslag 59

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Når Unionen indleder 
handelsforhandlinger med tredjelande, 
regionale organer i tredjelande eller 
internationale organisationer, der kan 
komme til at berøre landbrugssektorer, 
som støttes over POSEI, og når der 
planlægges betydelige ændringer i den 
fælles landbrugspolitik, skal der 
udarbejdes konsekvensanalyser eller 
forhåndsevalueringer af de mulige følger 
for landbruget i fjernområderne.
Kommissionen anvender ved disse 
analyser eller evalueringer de kriterier, 
der er fastlagt af FN.

Ændringsforslag 60

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



PE462.637v03-00 28/29 AD\872439DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. I forlængelse af de i stk. 3a 
omhandlede konsekvensanalyser skal der 
om nødvendigt foreslås ændringer med 
henblik på bedre at tilpasse landbruget i 
fjernområderne til de nye forhold.
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