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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Dezvoltarea economică și socială a regiunilor ultraperiferice ale UE este determinată de 
caracterul lor periferic și insular, de teritoriul redus ca întindere, de o geografie și un climat 
dificile și de dependența economică de un număr redus de bunuri și servicii.

Raportorul consideră că aceste obstacole permanente ar trebui să conducă la un sprijin 
permanent, care să vizeze obținerea unei mai bune coeziuni sociale și a unei economii și a 
unui mediu mai durabile.

Articolul 349 din Tratatul de la Lisabona incorporează posibilitatea de a introduce măsuri 
specifice care să vizeze regiunile ultraperiferice, care ar trebui să se concretizeze și în 
continuare prin inițiative adaptate la realitățile lor specifice, în special în sectorul agricol.

Cadrul financiar de după 2013 ar trebui să se bazeze pe principiul solidarității, cu obiectivul 
coeziunii sociale și teritoriale. Mijloacele de sprijin pentru regiunile ultraperiferice, care 
includ un regim specific de aprovizionare, nu ar trebui înțelese ca avantaje neloaiale, dat fiind 
că privesc în special bunuri și servicii produse și consumate la nivel local, care cu greu ar 
putea conduce la denaturarea concurenței.

Evoluția industriei agro-alimentare în regiunile ultraperiferice și cunoștințele dobândite prin
aplicarea Regulamentului (CE) nr. 247/2006 au dovedit, de asemenea, necesitatea adaptării 
altor regulamente direct legate de acesta. Regulamentul Comisiei (CE) nr. 793/2006, care 
instituie anumite norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006, ar trebui revizuit în 
ceea ce privește, de exemplu, cantitățile maxime pentru exportarea și expedierea de produse 
care au fost transformate în regiunile ultraperiferice pornind de la produse care au beneficiat 
de un regim specific de aprovizionare în contextul comerțului regional și al celui tradițional. 

În plus, în Regulamentul (CE) nr. 793/2006 al Comisiei există alte detalii tehnice, cum ar fi 
termenul limită pentru plata unui ajutor, care ar putea fi la rândul lor modificate în urma 
propunerii de reformare a directivei privind combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul 
tranzacțiilor comerciale (Tranzacții comerciale: combaterea întârzierii plăților (abrogarea 
Directivei 2000/35/CE). Reformare, COD/2009/0054).

Raportorul este de acord în principiu cu propunerea curentă, în special în ceea ce privește 
următoarele aspecte:

- adaptarea articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 247/2006, care reflectă noile dispoziții ale 
Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 și permite Insulelor Azore să includă zahărul brut din 
trestie de zahăr în bilanțul previzional de aprovizionare;

- prelungirea până la 31 decembrie 2013 a derogării de la articolul 2, care permite Insulelor 
Canare să continue să primească provizii de anumite preparate din lapte care sunt 
fundamentale pentru alimentația și industria locală;
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- eliminarea referințelor la dispozițiile privind controalele și sancțiunile de la articolul 12 
litera (f) ca urmare a experienței câștigate prin punerea în aplicare a programelor de sprijin 
comunitare; raportorul atrage atenția asupra faptului că, în conformitate cu articolul 27 din 
Regulamentul (CE) nr. 247/2006, statele membre vor informa Comisia cu privire la aceste 
măsuri;

- extinderea derogării, deja acordată Madeirei, la departamentul francez de peste mări 
Reunion pentru a produce lapte UHT reconstituit din lapte praf provenit din cadrul 
Comunității în limitele necesare pentru consumul local.

Totuși, raportorul ar dori să propună amendamentele explicate mai jos, care abordează 
probleme nerezolvate care ar putea crește gradul de dezvoltare al regiunilor ultraperiferice:

- considerentul 5 din propunerea actuală a Comisiei ar trebui să menționeze eliminarea datei 
de 31 decembrie 2013 din articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 247/2006 al 
Consiliului pentru a elimina tratamentul asimetric al regiunilor Azore și Madeira, pe de o 
parte, și al Comunității, pe de altă parte;

- în propunerea curentă ar trebui adăugat un considerent suplimentar (7a) referitor la 
retroactivitatea aplicării regulamentului.

- în plus, principiul subsidiarității ar trebui consolidat, permițând regiunilor ultraperiferice să 
definească lista produselor agricole care fac obiectul unui regim specific de aprovizionare; în 
acest sens, raportorul sugerează un amendament la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul 
(CE) nr. 247/2006 al Consiliului;

- ar trebui să se facă un efort permanent pentru a îmbunătăți flexibilitatea în ceea ce privește 
gestionarea regimului specific de aprovizionare în vederea adaptării rapide și eficiente la 
caracteristicile specifice ale regiunilor și la evoluția pieței locale; din acest motiv, 
considerentul 4 și articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 ar trebui să 
prevadă necesitatea actualizării periodice a cantităților maxime de alimente transformate care 
se pot exporta sau expedia anual din regiunile ultraperiferice în contextul comerțului regional 
și al celui tradițional; 

- în consecință, articolul 4 alineatul (2) din același regulament ar trebui modificat pentru a 
include media exporturilor sau expedierilor pe parcursul celor trei ani anteriori în formula 
acelor cantități maxime anuale; această schimbare urmărește, de asemenea, o mai bună 
adaptare la realităților pieței; limitele în vigoare referitoare la cantități înăbușă industriile
locale și afectează gradul de ocupare a forței de muncă deoarece împiedică întreprinderile să 
beneficieze de economia de scară, dat fiind că se confruntă cu costuri de transport enorme.

- articolul 18 alineatul (2) din propunerea actuală a Comisiei ar trebui să menționeze că 
eliminarea treptată a soiurilor de viță de vie hibride producătoare directe din Portugalia a 
căror cultivare este interzisă va putea beneficia de sprijin comunitar în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.
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AMENDAMENTELE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare 
rurală, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Articolul 18 alineatul (2) al doilea 
paragraf din Regulamentul (CE) nr. 
247/2006 prevede eliminarea treptată, până 
la 31 decembrie 2013, în Insulele Azore și 
Madeira a parcelelor cultivate cu soiuri de 
viță de vie hibride producătoare directe a 
căror cultivare este interzisă. Articolul 18 
alineatul (2) al treilea paragraf din 
regulamentul respectiv prevede obligația 
Portugaliei de a notifica anual progresul 
lucrărilor de reconversie și de restructurare 
a suprafețelor plantate cu astfel de soiuri de 
viță de vie. Dispozițiile în cauză sunt mai 
stricte decât normele stabilite la articolul 
120a alineatul (5) din Regulamentul (CE) 
nr. 1234/2007, care prevăd că soiurile de 
viță de vie hibride producătoare directe a 
căror cultivare este interzisă se elimină prin 
defrișare, cu excepția cazului în care vinul 
rezultat este destinat exclusiv consumului 
familiilor viticultorilor. Prin urmare, 
trebuie eliminate alineatele (2) și (3) de la 
articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 
247/2006 pentru a înlătura disparitățile de 
tratament între regiunile din Insulele Azore 
și Madeira, pe de o parte, și restul 
Comunității, pe de altă parte.

(5) Articolul 18 alineatul (2) al doilea 
paragraf din Regulamentul (CE) nr. 
247/2006 prevede eliminarea treptată, până 
la 31 decembrie 2013, în Insulele Azore și 
Madeira a parcelelor cultivate cu soiuri de 
viță de vie hibride producătoare directe a 
căror cultivare este interzisă. Articolul 18 
alineatul (2) al treilea paragraf din 
regulamentul respectiv prevede obligația 
Portugaliei de a notifica anual progresul 
lucrărilor de reconversie și de restructurare 
a suprafețelor plantate cu astfel de soiuri de 
viță de vie. Dispozițiile în cauză sunt mai 
stricte decât normele stabilite la articolul 
120a alineatul (5) din Regulamentul (CE) 
nr. 1234/2007, care prevăd că soiurile de 
viță de vie hibride producătoare directe a 
căror cultivare este interzisă se elimină prin 
defrișare, cu excepția cazului în care vinul 
rezultat este destinat exclusiv consumului 
familiilor viticultorilor. Prin urmare, data 
de 31 decembrie 2013 de la articolul 18 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
247/2006 ar trebui eliminată pentru a 
înlătura disparitățile de tratament între 
regiunile din Insulele Azore și Madeira, pe 
de o parte, și restul Comunității, pe de altă 
parte.

Or. en
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Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Aplicarea retroactivă a dispozițiilor 
prezentului regulament ar trebui să 
asigure continuitatea măsurilor specifice 
din domeniul agriculturii în regiunile 
ultraperiferice ale Uniunii și ar trebui, de 
asemenea, să răspundă așteptărilor 
legitime ale operatorilor în cauză.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 247/2006
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Considerentul 4 se înlocuiește cu 
următorul text:
„(4) Ținând seama de faptul că toate 
cantitățile care fac obiectul regimului 
specific de aprovizionare sunt limitate la 
nevoile aprovizionării regiunilor 
ultraperiferice, acest regim nu dăunează 
bunei funcționări a pieței interne. De 
asemenea, avantajele economice ale 
regimului specific de aprovizionare nu 
ar trebui să producă o deviere a 
traficului comercial pentru produsele în 
cauză. Prin urmare, trebuie să se 
interzică expedierea sau exportul acestor 
produse, care nu au fost transformate,
din regiunile ultraperiferice. Cu toate 
acestea, trebuie autorizate expedierea 
sau exportul acestor produse în cazul în 
care avantajele care rezultă din regimul 
specific de aprovizionare sunt 
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rambursate sau, în ceea ce privește 
produsele transformate, pentru a 
permite un comerț regional sau între 
cele două regiuni ultraperiferice 
portugheze. De asemenea, trebuie să se 
țină seama de comerțul tradițional 
obișnuit cu țările terțe din toate 
regiunile ultraperiferice și, în consecință, 
să se autorizeze, pentru toate aceste 
regiuni, exportul de produse 
transformate care corespunde 
exporturilor tradiționale. Această 
limitare nu ar trebui să se aplice 
expedierilor tradiționale de produse 
transformate în restul Comunității. Din 
motive de claritate și pentru o mai bună 
adaptare la evoluția pieței, perioada de 
referință pentru stabilirea cantităților 
maxime de exporturi sau expedieri 
tradiționale ar trebui calculată în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează clarificarea condițiilor din regulamentul în vigoare referitoare la 
condițiile în care produsele transformate și netransformate, în cadrul regimului specific de 
aprovizionare, pot fi exportate sau expediate. În plus, amendamentul adaptează regulamentul 
la realitățile pieței prin menționarea nevoii de a actualiza periodic cantitățile maxime pentru 
exporturile și expedierile tradiționale în conformitate cu amendamentul 5 la articolul 4 
alineatul (2).

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 247/2006
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Articolul 2 se înlocuiește cu 
următorul text:

„Articolul 2
Bilanț previzional de aprovizionare
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(1) Se instituie un regim specific de 
aprovizionare pentru produsele agricole
din anexa I la tratat, care sunt enumerate 
de regiunea ultraperiferică în bilanțul 
previzional de aprovizionare menționat la 
alineatul (2) și care sunt esențiale în 
regiunea respectivă pentru consumul uman
sau pentru fabricarea de alte produse sau 
ca factori de producție agricolă.

(2) Se stabilește un bilanț previzional de 
aprovizionare pentru cuantificarea 
nevoilor anuale privind produsele 
prevăzute de anexa I. Evaluarea 
nevoilor întreprinderilor de ambalare 
sau de procesare a produselor destinate 
pieței locale, expediate în mod 
tradițional către restul Comunității, 
exportate către țările terțe din cadrul 
comerțului regional sau din cadrul unui 
comerț tradițional, poate face obiectul 
unui bilanț previzional separat.
Cantitățile corespunzătoare sunt 
actualizate periodic pentru a reflecta 
evoluția pieței în conformitate cu articolul 
4 alineatul (2).”

Or. en

Justificare

În conformitate cu principiul subsidiarității, produsele care se supun regimului specific de 
aprovizionare ar trebui definite de regiunea ultraperiferică pentru a reflecta nevoile locale și 
evoluția pieței. Este nevoie de o actualizare periodică a cantităților maxime de produse 
transformate care pot fi exportate sau expediate anual din regiunile ultraperiferice în 
contextul comerțului regional și al comerțului tradițional în conformitate cu amendamentul 5 
la articolul 4 alineatul (2). 

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 247/2006
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1b) La articolul 4 alineatul (2) litera (a) 
se înlocuiește cu următorul text:
„(a) care sunt exportate către țările terțe 
sau expediate către restul Comunității în 
limitele cantităților care corespund 
expedierilor tradiționale și exporturilor 
tradiționale. Aceste cantități sunt 
stabilite de Comisie, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 26 
alineatul (2), pe baza mediei expedierilor 
sau exporturilor din decursul celor trei 
ani anteriori anului curent;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament incorporează media exporturilor sau expedierilor din cei trei ani 
anteriori în formula cantităților maxime anuale de produse transformate care pot fi exportate 
sau expediate din regiunile ultraperiferice în cadrul comerțului regional și al comerțului 
tradițional. Limitele în vigoare referitoare la cantități înăbușă industriile locale și afectează 
gradul de ocupare a forței de muncă deoarece împiedică întreprinderile să beneficieze de 
economia de scară, dat fiind că se confruntă cu costuri de transport enorme.

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 247/2006
Article 18 – paragraph 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere articolului 120a 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) 
nr. 1234/2007, strugurii proveniți din soiuri 
de viță de vie hibride producătoare directe 
a căror cultivare este interzisă (Noah, 
Othello, Isabella, Jacquez, Clinton, 
Herbemont), recoltați în regiuni din Azore 
și Madeira, pot fi utilizați pentru producția 
de vin care poate circula numai în 
interiorul regiunilor menționate.

(2). Fără a aduce atingere articolului 120a 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) 
nr. 1234/2007, strugurii proveniți din soiuri 
de viță de vie hibride producătoare directe 
a căror cultivare este interzisă (Noah, 
Othello, Isabella, Jacquez, Clinton, 
Herbemont), recoltați în regiuni din Azore 
și Madeira, pot fi utilizați pentru producția 
de vin care poate circula numai în 
interiorul regiunilor menționate. 
Portugalia procedează la eliminarea 
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treptată a parcelelor cultivate cu soiuri de 
viță de vie hibride producătoare directe a 
căror cultivare este interzisă, acordând, 
după caz, ajutoarele prevăzute la articolul 
103q din Regulamentul (CE) nr. 
1234/2007.

Or. en


