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Ændringsforslag 49
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

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,

Or. pt

Begrundelse

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

Ændringsforslag 50
Catherine Grèze

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 klimaændringerne. 
Programmeringsniveauet bør bringes 
tættere på de pågældende områder, og der 
bør arbejdes på, at Kommissionen og 
medlemsstaterne systematisk indgår 
partnerskab.

Or. fr
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Ændringsforslag 51
Patrice Tirolien

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 bevares og udvikles. 
Programmeringsniveauet bør bringes
tættere på de pågældende områder, og der 
bør arbejdes på, at Kommissionen,
medlemsstaterne og de lokale 
myndigheder systematisk indgår 
partnerskab.

Or. fr

Ændringsforslag 52
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) For ikke at skade de mål, der 
understøttes af POSEI-programmerne, 
bør Kommissionen foretage 
konsekvensanalyser, hver gang der 
forhandles om internationale 
handelsaftaler, og der er risiko for, at de 
sektorer, der understøttes af POSEI-
programmerne, kan blive truet. Så snart 
disse analyser er afsluttet, bør de af 
Kommissionen fremsendes til Europa-
Parlamentet, Rådet og de regionale 
myndigheder i fjernområderne, før der 
indgås aftaler.

Or. fr
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Ændringsforslag 53
Catherine Grèze

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) For ikke at skade de mål, der 
understøttes af POSEI-programmerne, 
bør Kommissionen foretage 
konsekvensanalyser, hver gang der 
forhandles om internationale 
handelsaftaler, og der er risiko for, at de 
sektorer, der understøttes af POSEI-
programmerne, kan blive truet.

Or. fr

Ændringsforslag 54
Catherine Grèze

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 

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

og små landbrugsarealer, de 
erhvervsdrivende og producenterne i 
fjernområderne yderligere ulemper, som er 
stærkt hæmmende for deres virksomhed. 
Disse ulemper kan afhjælpes ved, at 
priserne på de vigtige produkter sænkes.

Or. fr

Ændringsforslag 55
Catherine Grèze

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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 at muliggøre forsyningen af 
disse områder med produkter, der udgør 
indbyggernes dagligdags fornødenheder, 
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.

Or. fr

Ændringsforslag 56
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) For effektivt at nå det opstillede mål, 
som er at nedsætte priserne i 
fjernområderne og udligne 
ekstraomkostningerne som følge af 
områdernes beliggenhed i EU's yderste 
periferi 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.

Or. fr

Ændringsforslag 57
Petru Constantin Luhan

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 

(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 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 
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som følge af fjernområdernes beliggenhed i 
den yderste periferi, navnlig deres status 
som øsamfund og lille areal.

ekstraomkostninger som følge af 
fjernområdernes beliggenhed i den yderste 
periferi, navnlig deres status som øsamfund 
og lille areal.

Or. ro

Ændringsforslag 58
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Støtten til de traditionelle sektorer er 
ikke mindst påkrævet, fordi den vil gøre 
det muligt at bevare deres 
konkurrenceevne på det europæiske 
marked over for konkurrencen fra 
tredjelande, og fordi der netop er 
undertegnet nye handelsaftaler med 
landene i Latinamerika og WTO, som kan 
skabe problemer for nogle af disse 
sektorer. Medlemsstaterne bør dog også 
sørge for at sikre diversificering af 
landbrugsaktiviteterne i fjernområderne.

Or. es

Ændringsforslag 59
Catherine Grèze

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Støtten til de traditionelle sektorer er 
ikke mindst påkrævet, fordi den vil gøre 
det muligt at bevare deres 
konkurrenceevne på det europæiske 
marked over for konkurrencen fra 
landene i Latinamerika og AVS-landene, 
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og fordi der netop er undertegnet nye 
handelsaftaler med landene i 
Latinamerika og AVS-landene, som kan 
skabe problemer for disse sektorer. 
Kommissionen bør dog sørge for, at 
støtten til de såkaldt traditionelle sektorer 
(banan- og rørsukkersektoren) ikke går 
ud over udviklingen i de øvrige sektorer, 
dvs. sektorerne for den såkaldt 
diversificerede animalske og vegetabilske 
produktion.

Or. fr

Ændringsforslag 60
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(17) (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 61
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 62
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(22) Landbrugsproducenterne i 
fjernområderne bør tilskyndes til at levere 
kvalitetsprodukter, og afsætningen heraf 
bør fremmes. Det kan derfor være nyttigt at 
anvende det grafiske symbol, EU har 
indført. Endvidere bør anvendelsen af 
kontrollerede og garanterede 
oprindelsesbetegnelser fremmes og gøres 
lettere for at støtte produkter fra 
fjernområderne.

Or. ro

Ændringsforslag 63
Catherine Grèze

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.

Or. fr
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Ændringsforslag 64
Catherine Grèze

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 Fællesskabets
medfinansiering af gennemførelsen af disse 
programmer bør fastlægges nærmere.

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

Or. fr

Ændringsforslag 65
Catherine Grèze

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 

(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 
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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.

som følge af kvalitetsproblemer. Ligeledes 
har det på grund af tekniske og 
socioøkonomiske vanskeligheder ikke 
været muligt inden for de fastsatte frister at 
foretage en fuldstændig omlægning af de 
arealer på Madeira og Azorerne, som er 
tilplantet med hybride druesorter, som er 
forbudt ifølge forordning (EF) nr. 
1234/2007. Vin fremstillet på disse 
vindyrkningsarealer er udelukkende til 
traditionelt lokalt forbrug.

Or. fr

Ændringsforslag 66
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(30) Støtten til produktion af komælk på 
Madeira og Réunion har ikke været 
tilstrækkelig til at bevare ligevægten 
mellem intern og ekstern forsyning bl.a. på 
grund af denne sektors store 
strukturvanskeligheder og dens ringe evne 
til at reagere positivt på nye økonomiske 
betingelser. Følgelig bør der fortsat gives 
tilladelse til produktion af UHT-mælk på 
basis af mælkepulver med oprindelse i EU 
for bedre at dække det lokale forbrug uden 
at glemme nødvendigheden af, at der 
skabes en bæredygtig udvikling i denne 
sektor. For at informere forbrugerne 
korrekt bør der være pligt til på 
salgsetiketten at anføre, hvordan UHT-
mælken på basis af mælkepulver er 
fremstillet, samt hvor stor en procentdel 
der er frisk mælk. I betragtning af den 
aktuelle situation inden for 
mælkesektoren på Martinique og 
Guadeloupe bør en sådan bestemmelse 
ikke indføres, før den pågældende 
medlemsstat har dokumenteret, at denne 
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foranstaltning vil være til gavn for disse 
områder.

Or. fr

Ændringsforslag 67
Catherine Grèze

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(30) Støtten til produktion af komælk på 
Madeira og Réunion har ikke været 
tilstrækkelig til at bevare ligevægten 
mellem intern og ekstern forsyning bl.a. på 
grund af denne sektors store 
strukturvanskeligheder. 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 
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.

Or. fr

Ændringsforslag 68
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til forordning
Betragtning 35
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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.

Or. es

Ændringsforslag 69
Patrice Tirolien

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 støtte fra POSEI-
programmerne samt den andel af 
budgettet, som medlemsstaterne kan 
anvende til den særlige forsyningsordning 
for de pågældende områder, forhøjes.

Or. fr

Ændringsforslag 70
Catherine Grèze

Forslag til forordning
Artikel 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning fastsættes særlige 
foranstaltninger på landbrugsområdet for at 
afhjælpe de vanskeligheder forårsaget af 
beliggenhed i EU's yderste periferi, særlig 
afsides beliggenhed, status som øsamfund, 
lille areal, vanskelige topografiske og 
klimatiske forhold og økonomisk 
afhængighed af nogle få produkter, som 
kendetegner de områder, der er omhandlet i 
traktatens artikel 349, i det følgende 
benævnt "fjernområder".

I denne forordning fastsættes særlige 
foranstaltninger på landbrugsområdet for at 
afhjælpe de vanskeligheder forårsaget af 
beliggenhed i EU's yderste periferi, særlig 
afsides beliggenhed, status som øsamfund, 
lille areal, vanskelige topografiske og 
klimatiske forhold og den uundgåelige 
forværring af følgerne af 
klimaændringerne samt økonomisk 
afhængighed af nogle få produkter, som 
kendetegner de områder, der er omhandlet i 
traktatens artikel 349, i det følgende 
benævnt "fjernområder".

Or. fr

Ændringsforslag 71
Catherine Grèze

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. – 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

Or. fr

Ændringsforslag 72
Catherine Grèze

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) at bevare og udvikle bæredygtigt 
landbrug i fjernområderne, herunder 
produktionen, forarbejdningen og 
afsætningen af lokale kvalitetsprodukter 
for på lang sigt at opnå selvforsyning med 
fødevarer i disse områder og på den måde 
undgå unødig transport af varer.

Or. fr

Ændringsforslag 73
Rosa Estaràs Ferragut

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) at bevare, udvikle og så vidt muligt 
diversificere landbruget i fjernområderne, 
herunder produktionen, forarbejdningen og 
afsætningen af lokale produkter, og 
samtidig sikre producenterne en rimelig 
indkomst.

Or. es

Ændringsforslag 74
Patrice Tirolien

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 75
Catherine Grèze

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Ændringsforslag 76
Catherine Grèze

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 
bæredygtige lokale landbrugsproduktion 
som fastlagt i kapitel IV.

Or. fr

Ændringsforslag 77
Patrice Tirolien

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 omhandlet i 
kapitel IV.

Or. fr
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Ændringsforslag 78
Catherine Grèze

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) foranstaltninger, der muliggør 
udviklingen af forsknings- og 
innovationsprogrammer til skabelse af et 
bæredygtigt landbrug med høj merværdi.

Or. fr

Ændringsforslag 79
Catherine Grèze

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Ændringsforslag 80
Patrice Tirolien

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtte til forskningsprojekter, 
foranstaltninger til fremme af 

udgår
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forskningsprojekter eller foranstaltninger, 
der er berettiget til EU-finansiering i 
henhold til Rådets beslutning 
2009/470/EF

Or. fr

Ændringsforslag 81
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 82
Patrice Tirolien

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, 

2. Afhængigt af den årlige evaluering af 
gennemførelsen af POSEI-programmernes
foranstaltninger kan medlemsstaterne efter 
høring af de lokale 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 
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hvordan forslag til ændring af programmet 
skal forelægges.

gennemførelsesretsakt ensartede regler for, 
hvordan forslag til ændring af programmet 
skal forelægges.

Or. fr

Ændringsforslag 83
Patrice Tirolien

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.

Or. fr

Ændringsforslag 84
Catherine Grèze

Forslag til forordning
Artikel 10 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) samhandelen med resten af EU b) samhandelen med resten af EU og 
konsekvenser for klimaændringerne

Or. fr

Ændringsforslag 85
Catherine Grèze

Forslag til forordning
Artikel 10 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) det forhold, at mulighederne for 
udvikling af den lokale produktion ikke må 
indskrænkes, navnlig igennem omhyggelig 
måling af de konsekvenser, som 
forsyningsstøtten har for produkter, der 
også produceres lokalt, og for deres 
udviklingspotentiale.

Or. fr

Ændringsforslag 86
Patrice Tirolien

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) som eksporteres til tredjelande eller 
forsendes til resten af EU inden for de 
mængder, der modsvarer henholdsvis 
gennemsnitlige forsendelser og 
gennemsnitlig eksport. Kommissionen 
fastsætter disse mængder ved 
gennemførelsesretsakt på grundlag af 
repræsentative oplysninger for en periode 
på højst fem år, der ligger umiddelbart 
forud for det løbende år

Or. fr

Ændringsforslag 87
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

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 

a) som eksporteres til tredjelande eller 
forsendes til resten af EU inden for de 
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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

mængder, der fastsættes af Kommissionen 
ved gennemførelsesretsakt på grundlag af 
de gennemsnitlige forsendelser eller den 
gennemsnitlig eksport inden for den 
treårsperiode, der ligger umiddelbart 
forud for det løbende år, ved hjælp af en 
minimumstærskel svarende til de 
gennemsnitlige forsendelser eller den 
gennemsnitlige eksport i 1989, 1990 og 
1991

Or. pt

Begrundelse

De mængder, der skal eksporteres eller forsendes til resten af EU, skal afspejle udviklingen 
på markedet, og fastsættelsen heraf skal tage højde for gennemsnittet i de tre år, der ligger 
umiddelbart forud for det løbende år.

Ændringsforslag 88
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 89
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

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

Or. pt

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 90
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) som forsendes fra Azorerne til Madeira 
og omvendt

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 91
Luís Paulo Alves

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

Or. pt
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Ændringsforslag 92
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 93
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

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 94
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

foranstaltninger for den lokale produktion, 
skal mindst indeholde følgende:

Or. fr

Ændringsforslag 95
Catherine Grèze

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 
beskæftigelseseffekten, af de lokale 
produkters kvalitet og af 
foranstaltningernes positive indvirkning 
på klimaændringerne

Or. fr

Ændringsforslag 96
Rosa Estaràs Ferragut

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. es

Ændringsforslag 97
Rosa Estaràs Ferragut
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 98
Rosa Estaràs Ferragut

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) loft. udgår

Or. es

Ændringsforslag 99
Patrice Tirolien

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.

Or. fr

Ændringsforslag 100
Rosa Estaràs Ferragut
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Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 101
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. ELFUL's bidrag til fjernområdernes 
programmer kan nå op på 85 % for hver 
af de akser, der er fastlagt i forordning 
(EF) nr. 1698/2005.

Or. es

Ændringsforslag 102
Patrice Tirolien

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 

Uanset artikel 114, stk. 2, i forordning (EF) 
nr. 1234/2007 tillades det i det omfang, det 
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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.

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.

Or. fr

Ændringsforslag 103
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. pt

Ændringsforslag 104
Catherine Grèze

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

3a. Tildelingen af støtte til de franske 
oversøiske departementer forhøjes 
forholdsmæssigt, så snart det franske 
oversøiske departement Mayotte får status 
af region i Den Europæiske Unions 
yderste periferi.

Or. fr

Ændringsforslag 105
Elie Hoarau

Forslag til forordning
Artikel 31 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelser og rapporter Meddelelser, rapporter og 
konsekvensanalyser

Or. fr

Ændringsforslag 106
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt
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Ændringsforslag 107
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Begrundelse

Fristen bør forlænges i betragtning af, at mange af rapportens oplysninger ikke er de 
kompetente nationale myndigheder i hænde før i juli, hvorfor rapporten ikke vil kunne 
færdiggøres på det ønskede tidspunkt.

Ændringsforslag 108
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 109
Elie Hoarau



AM\864566DA.doc 31/32 PE462.855v01-00

DA

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Før der indledes 
handelsforhandlinger mellem Den 
Europæiske Union på den ene side og 
tredjelande eller regionale eller 
internationale organisationer på den 
anden side, gennemfører Kommissionen 
konsekvensanalyser vedrørende den 
landbrugsproduktion, der modtager støtte 
over POSEI-programmet og kan blive 
inddraget i forhandlingerne. 
Kommissionen anvender ved disse 
konsekvensanalyser de kriterier, der er 
fastlagt af De Forenede Nationer.

Or. fr

Ændringsforslag 110
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Når internationale handelsaftaler eller 
vigtige ændringer af den fælles 
landbrugspolitik træder i kraft, skal der 
foretages konsekvensanalyser for 
landbruget i fjernområderne og navnlig 
for deres største produktioner.

Or. pt

Ændringsforslag 111
Luís Paulo Alves

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

Or. pt

Ændringsforslag 112
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Senere ændring

Inden for en frist på højst tre år fra denne 
forordnings ikrafttrædelse fremlægger 
Kommissionen nye forslag, navnlig af 
finansiel art, med henblik på at tage højde 
for, at Mayotte har fået status af region i 
Den Europæiske Unions yderste periferi.

Or. fr


