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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Hospodářský a sociální rozvoj nejvzdálenějších regionů EU je určován jejich okrajovým 
umístěním, izolací, malou rozlohou, obtížnými klimatickými podmínkami, zeměpisnou 
polohou a hospodářskou závislostí na omezené nabídce zboží a služeb.

Navrhovatel se domnívá, že by tyto trvalé překážky měly být podnětem pro trvalou podporu 
usilující o lepší sociální soudržnost a udržitelnější hospodářství i životní prostředí.

Podle článku 349 Lisabonské smlouvy je možné přijímat zvláštní opatření zaměřená na 
nejvzdálenější regiony. Tato opatření by měla být nadále realizována pomocí uzpůsobených 
iniciativ, jež budou reagovat na specifické potřeby těchto regionů, a to zejména v odvětví 
zemědělství.

Finanční rámec pro období po roce 2013 by měl vycházet ze zásad solidarity a jeho cílem by 
měla být sociální a územní soudržnost. Opatření na podporu nejvzdálenějších regionů, k nimž 
patří i režim zásobování, by neměla být považována za nespravedlivé zvýhodňování, neboť se 
většinou vztahují na zboží a služby, jež jsou poskytovány i spotřebovány v daném regionu, 
a proto by jen stěží mohla narušit hospodářskou soutěž.

Vývoj zemědělsko-potravinářského průmyslu v nejvzdálenějších regionech a znalosti nabyté 
při uplatňování nařízení (ES) č. 247/2006 rovněž prokázaly, že je nezbytné upravit další 
nařízení, jež s uvedeným nařízením přímo souvisí. Nařízení Komise (ES) č. 793/2006, kterým 
se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 247/2006, by mělo být přezkoumáno, 
například pokud jde o maximální množství vyvážených a zasílaných produktů, které byly 
v nejvzdálenějších regionech zpracovány z produktů, na než se v souvislosti s regionálním 
obchodem a tradičním zasíláním vztahoval zvláštní režim zásobování. 

Nařízení Komise č. 793/2006 kromě toho obsahuje další technické údaje, například lhůtu pro 
vyplácení podpory, které by se také mohly změnit v návaznosti na návrh na přepracování 
směrnice o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (Obchodní transakce: 
postup proti opožděným platbám (zrušení směrnice 2000/35/ES); přepracované znění, 
COD/2009/0054).

Navrhovatel se stávajícím návrhem v podstatě souhlasí, zejména v těchto bodech:

Úprava článku 5 nařízení č. 247/2006 podle nových ustanovení nařízení (ES) č. 1234/2007, 
která Azorským ostrovům umožňuje začlenit surový třtinový cukr do předběžného odhadu 
dodávek.

Prodloužení odchylky od článku 2, která povoluje, aby byly na Kanárské ostrovy i nadále 
dodávány některé mléčné přípravky, jež jsou základní součástí místní výživy a průmyslu, do 
31. prosince 2013.

Zrušení odkazů na ustanovení o kontrolách a sankcích v čl. 12 písm. f) v návaznosti na 
zkušenosti plynoucí z provádění podpůrných programů Společenství. Navrhovatel upozorňuje 
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na to, že podle článku 27 směrnice (ES) č. 247/2006 členské státy o takových opatřeních 
uvědomí Komisi.

Rozšíření odchylky povolující výrobu rekonstituovaného UHT mléka ze sušeného mléka 
pocházejícího ze Společenství do výše místní spotřeby, která již byla udělena Madeiře, na 
francouzský zámořský departement Réunion.

Navrhovatel by přesto chtěl předložit níže objasněné pozměňovací návrhy zabývající se 
nedořešenými otázkami, jež by mohly podpořit rozvoj nejvzdálenějších regionů:

V bodu odůvodnění 5 stávajícího návrhu Komise by mělo být uvedeno vypuštění data 
31. prosince 2013 z čl. 18 odst. 2 nařízení Rady (ES) 247/2006, aby se předešlo nestejnému 
zacházení s regiony Azory a Madeira na jedné straně a zbývající částí Společenství na straně 
druhé.

Do stávajícího návrhu by měl být přidán bod odůvodnění 7a o zpětné účinnosti tohoto 
nařízení.

Dále by měla být posílena zásada subsidiarity tak, že bude nejvzdálenějším regionům 
umožněno stanovit seznam zemědělských produktů, na které se vztahuje zvláštní režim 
zásobování. Navrhovatel za tímto účelem předkládá pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 1 
nařízení Rady (ES) č. 247/2006.

Nadále by se mělo usilovat o zlepšení flexibility řízení režimu zásobování tak, aby bylo 
možné jej neprodleně a účinně přizpůsobovat zvláštním rysům jednotlivých regionů a vývoji 
místního trhu. Z tohoto důvodu by v bodě odůvodnění 4 a v čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (ES) 
č. 247/2006 mělo být uvedeno, že je třeba pravidelně aktualizovat maximální množství 
zpracovaných produktů, která mohou být v rámci regionálního obchodu a tradičního zasílání 
z nejvzdálenějších regionů ročně vyvezena či zaslána. 

V důsledku toho by i čl. 4 odst. 2 téhož nařízení měl být upraven tak, aby do výpočtu těchto 
maximálních ročních množství zahrnul průměrný objem vývozu a zasílání za předchozí tři 
roky. Cílem této změny je rovněž lepší přizpůsobení skutečné situaci na trhu. Omezení 
množství, která jsou v současnosti platná, brání místním průmyslovým odvětvím v rozvoji 
a představují překážku pro zaměstnávání – podniky totiž netěží z úspor z rozsahu, neboť mají 
obrovské náklady na dopravu.

Čl. 18 odst. 2 stávajícího návrhu Komise by měl stanovit, že při postupném odstraňování 
zakázaných přímých hybridů odrůdové skladby v Portugalsku lze využít podporu 
Společenství podle nařízení (ES) č. 1234/2007.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Čl. 18 odst. 2 druhý pododstavec 
nařízení (ES) č. 247/2006 předpokládá, že 
do 31. prosince 2013 budou na Azorách 
a na Madeiře zrušeny plochy osázené 
zakázanými přímými hybridy odrůdové 
skladby. Čl. 18 odst. 2 třetí pododstavec 
tohoto nařízení zavazuje Portugalsko 
informovat každoročně Komisi, jak 
postupuje přeměna a restrukturalizace 
ploch osázených zakázanými přímými 
hybridy odrůdové skladby. Tato ustanovení 
jsou přísnější než předpisy čl. 120a odst. 5 
nařízení (ES) č. 1234/2007, zejména 
předpisy, kterými se stanoví, že zakázané 
přímé pěstitelské hybridní odrůdy vinné 
révy musí být vyklučeny, s výjimkou 
případu, kdy je vyrobené víno určeno 
výhradně pro rodinu výrobce. Čl. 18 odst. 
2 a čl. 18 odst. 3 nařízení (ES) č. 247/2006 
by proto měly být vypuštěny, aby se 
předešlo rozdílnému zacházení mezi 
regiony Azory a Madeira na jedné straně 
a zbývající částí Společenství na straně 
druhé.

(5) Čl. 18 odst. 2 druhý pododstavec 
nařízení (ES) č. 247/2006 předpokládá, že 
do 31. prosince 2013 budou na Azorách 
a na Madeiře zrušeny plochy osázené 
zakázanými přímými hybridy odrůdové 
skladby. Čl. 18 odst. 2 třetí pododstavec 
tohoto nařízení zavazuje Portugalsko 
informovat každoročně Komisi, jak 
postupuje přeměna a restrukturalizace 
ploch osázených zakázanými přímými 
hybridy odrůdové skladby. Tato ustanovení 
jsou přísnější než předpisy čl. 120a odst. 5 
nařízení (ES) č. 1234/2007, zejména 
předpisy, kterými se stanoví, že zakázané 
přímé pěstitelské hybridní odrůdy vinné 
révy musí být vyklučeny, s výjimkou 
případu, kdy je vyrobené víno určeno 
výhradně pro rodinu výrobce. Datum 
31. prosince 2013 uvedené v čl. 18 odst. 2 
nařízení (ES) č. 247/2006 by proto mělo 
být vypuštěno, aby se předešlo rozdílnému 
zacházení mezi regiony Azory a Madeira 
na jedné straně a zbývající částí 
Společenství na straně druhé.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Zpětnou působností ustanovení 
tohoto nařízení by se měla zajistit 
kontinuita zvláštních opatření v oblasti 
zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších 
regionů Unie a rovněž naplnění 
oprávněných očekávání dotčených 
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subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (ES) č. 247/2006
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Bod odůvodnění 4 se nahrazuje tímto:
„(4) Jelikož množství, na která se 
vztahuje zvláštní režim zásobování, jsou 
omezena potřebami zásobování 
nejvzdálenějších regionů, nenarušuje 
toto opatření řádné fungování vnitřního 
trhu. Hospodářské výhody zvláštního 
režimu zásobování by ani neměly 
vyvolat odklon obchodu s dotyčnými 
produkty. Je tedy třeba zakázat zasílání 
nebo vývoz těchto produktů, které nebyly 
zpracovány, z nejvzdálenějších regionů . 
Zasílání nebo vývoz těchto produktů by 
však měly být povoleny, pokud je zisk 
plynoucí ze zvláštního režimu 
zásobování vrácen, nebo aby byl 
v případě zpracovaných produktů 
umožněn regionální obchod nebo 
obchod mezi dvěma portugalskými 
nejvzdálenějšími regiony. U všech 
nejvzdálenějších regionů je rovněž třeba 
zohlednit tradiční obchodní toky se 
třetími zeměmi, a všem těmto regionům 
by měl být proto povolen vývoz 
zpracovaných produktů odpovídající 
tradičnímu vývozu. Toto omezení by se 
rovněž nemělo vztahovat na tradiční 
zasílání zpracovaných produktů do 
zbývající části Společenství. Pro 
přehlednost a lepší přizpůsobení se vývoji 
na trhu je třeba vypočítat referenční 
období pro definování maximálních 
množství tradičního vývozu a zasílání 
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v souladu s čl. 4 odst. 2.“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o vyjasnění stávajícího znění nařízení o podmínkách, za 
kterých mohou být nezpracované a zpracované produkty v rámci zvláštního režimu 
zásobování vyváženy a zasílány. Navíc tento pozměňovací návrh přizpůsobuje nařízení 
skutečné situaci na trhu, neboť uvádí, že je třeba podle pozměňovacího návrhu 5 k čl. 4 odst. 
2 pravidelně aktualizovat maximální množství tradičního vývozu a zasílání.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 247/2006
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) Článek 2 se nahrazuje tímto:
„Článek 2

Předběžný odhad dodávek
1. Zřizuje se zvláštní režim zásobování 
zemědělskými produkty [...] v příloze 
I Smlouvy, které nejvzdálenější region
uvede v předběžném odhadu dodávek 
stanoveném v odstavci 2 a jež mají 
v daném regionu zásadní význam pro 
lidskou spotřebu, pro výrobu jiných 
produktů nebo jako zemědělské vstupy.
2. Pro každý rok se vyhotoví předběžný 
odhad dodávek, v němž bude stanoveno 
množství zemědělských produktů 
uvedených v odstavci 1 nezbytných 
k pokrytí potřeb zásobování. 
Samostatný předběžný odhad lze 
vyhotovit pro potřeby podniků balících 
a zpracovávajících produkty určené na 
místní trh, pro tradiční zasílání do 
zbývající části Společenství nebo pro 
vývoz v rámci regionálního obchodu 
nebo tradičních obchodních toků. Tato 
množství se pravidelně aktualizují tak, aby 
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v souladu s čl. 4 odst. 2 zohledňovala 
vývoj na trhu.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se zásadou subsidiarity by nejvzdálenější regiony měly samy určovat, na které 
produkty se bude zvláštní režim zásobování vztahovat, neboť tak budou zohledněny místní 
potřeby a vývoj na trhu. Podle pozměňovacího návrhu 5 k čl. 4 odst. 2 je třeba pravidelně 
aktualizovat maximální množství zpracovaných produktů, které mohou být v rámci 
regionálního obchodu a tradičního zasílání z nejvzdálenějších regionů ročně vyvezeny či 
zaslány.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 b (nový)
Nařízení (ES) č. 247/2006
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1b) V čl. 4 odst. 2 se písmeno a) 
nahrazuje tímto:
„a) vyváženy do třetích zemí nebo 
zasílány do zbývající části Společenství 
v rámci množstevních limitů 
odpovídajících tradičnímu vývozu 
a tradičnímu zasílání. Tato množství 
upřesní Komise postupem podle čl. 26 
odst. 2 na základě průměrného vývozu 
a zasílání ve třech letech předcházejících 
stávajícímu roku;“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zahrnuje průměrný objem vývozu a zasílání za předchozí tři roky 
do výpočtu maximálních ročních množství zpracovaných výrobků, které mohou být v rámci 
regionálního obchodu a tradičního zasílání z nejvzdálenějších regionů vyvezeny či zaslány. 
Omezení těchto množství, která jsou v současnosti platná, brání místním průmyslovým 
odvětvím v rozvoji a představují překážku pro zaměstnávání – podniky totiž netěží z úspor 
z rozsahu, neboť mají obrovské náklady na dopravu.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 247/2006
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od čl. 120a odst. 2 nařízení 
(ES) č. 1234/2007 lze na produkci vína, 
které smí být v oběhu pouze v těchto 
regionech, použít hrozny pocházející ze 
zakázaných přímých hybridů odrůdové 
skladby (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, 
Clinton, Herbémont) sklizené v regionech 
Azory a Madeira.

2. Odchylně od čl. 120a odst. 2 nařízení 
(ES) č. 1234/2007 lze na produkci vína, 
které smí být v oběhu pouze v těchto 
regionech, použít hrozny pocházející ze 
zakázaných přímých hybridů odrůdové 
skladby (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, 
Clinton, Herbémont) sklizené v regionech 
Azory a Madeira. Portugalsko postupně 
zruší vinohrady osázené zakázanými 
přímými hybridy odrůdové skladby, 
případně za využití podpory stanovené 
v článku 103q nařízení (ES) č. 1234/2007.

Or. en


