
PA\799260SK.doc PE430.981v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre regionálny rozvoj

2009/0138(CNS)

6.1.2010

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre regionálny rozvoj

pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) 
č. 247/2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva 
v najvzdialenejších regiónoch Únie
(KOM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(CNS))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Nuno Teixeira



PE430.981v01-00 2/9 PA\799260SK.doc

SK

PA_Legam



PA\799260SK.doc 3/9 PE430.981v01-00

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Hospodársky a spoločenský vývoj najvzdialenejších regiónov EÚ podmieňuje ich okrajová 
poloha, izolovanosť, malá rozloha, neľahké klimatické podmienky, ako aj územná 
a hospodárska závislosť od obmedzenej škály tovaru a služieb.

Spravodajca sa domnieva, že tieto trvalé prekážky by mali byť podnetom na nepretržitú 
podporu zameranú na zlepšenie sociálnej súdržnosti a trvalo udržateľnejšie hospodárstvo 
a životné prostredie.

Na základe článku 349 Lisabonskej zmluvy možno prijímať osobitné opatrenia zamerané 
na najvzdialenejšie regióny, ktoré by sa mali ďalej realizovať cestou prispôsobených iniciatív 
zodpovedajúcich ich konkrétnym potrebám, najmä oblasti poľnohospodárstva.

Finančný rámec na obdobie po roku 2013 by sa mal zakladať na zásadách solidarity a jeho 
cieľom by mala byť sociálna a územná súdržnosť. Opatrenia na podporu najvzdialenejších 
regiónov, ktoré zahrňujú aj režim zásobovania, by sa nemali považovať za nesprávne 
zvýhodňovanie, keďže sa vzťahujú na výrobky a služby, ktoré sú vyrábané a poskytované 
na danom mieste, a preto len ťažko môžu viesť k narušeniu hospodárskej súťaže.

Vývoj poľnohospodársko-potravinárskeho priemyslu v najvzdialenejších regiónoch 
a poznatky získané uplatňovaním nariadenia (ES)247/2006 taktiež ukázali, že treba upraviť 
ďalšie nariadenia priamo súvisiace s uvedeným nariadením. Nariadenie Komisie (ES) 
793/2006, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) 247/2006, by sa 
malo prehodnotiť, napríklad z hľadiska maximálneho množstva vyvážaných a odosielaných 
výrobkov, ktoré boli v najvzdialenejších regiónoch spracované z výrobkov, na ktoré sa 
v súvislosti s regionálnym obchodom a tradičnými odosielaním vzťahoval osobitný režim 
zásobovania.

Nariadenie Komisie 793/2006 obsahuje aj ďalšie technické podrobnosti, ako je lehota 
na vyplatenie pomoci, ktoré by sa tiež mohli zmeniť a doplniť v nadväznosti na návrh 
na prepracovanie smernice o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách 
(obchodné transakcie: boj proti oneskoreným platbám (zrušenie smernice 2000/35/ES). 
prepracované znenie, COD/2009/0054).

Spravodajca so súčasným návrhom v podstate súhlasí, a to najmä v týchto bodoch:

Úprava článku 5 nariadenia 247/2006, ktorá odráža nové ustanovenia nariadenia (ES) 
č. 1234/2007 a povoľuje Azorám zahrnúť surový trstinový cukor do predbežného odhadu 
zásobovania.

Predĺženie výnimky z uplatňovania článku 2 do 31. decembra 2013, ktoré Kanárskym 
ostrovom umožní naďalej sa zásobovať určitými mliečnymi prípravkami, ktoré tvoria 
základný prvok miestnej výživy a miestneho priemyslu.
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Vypustenie odkazov na ustanovenia týkajúce sa kontrol a správnych sankcií v článku 12 
písm. f) na základe skúseností s vykonávaním podporných programov Spoločenstva. 
Spravodajca upozorňuje na to, že v súlade s článkom 27 nariadenia (ES) 247/2006 členské 
štáty o takýchto opatreniach informujú Komisiu.

Rozšírenie výnimky povoľujúcej produkciu mlieka UVT obnoveného zo sušeného mlieka 
pochádzajúceho zo Spoločenstva do výšky požiadaviek miestnej spotreby, ktorá už bola 
udelená Madeire, na francúzsky zámorsky departement Réunion.

Spravodajca by však chcel predložiť nižšie vysvetlené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
zaoberajúce sa nevyriešeným otázkami, ktoré by mohli posilniť rozvoj najvzdialenejších 
regiónov.

V odôvodnení 5 súčasného návrhu Komisie by sa malo uviesť vypustenie dátumu 
31. decembra 2013 z článku 18 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 247/2006, aby sa zabránilo 
nerovnakému zaobchádzaniu s regiónmi Azory a Madeira na jednej strane a so zvyškom 
Spoločenstva na druhej strane.

Do súčasného návrhu by sa malo vložiť dodatočné odôvodnenie (7a) odkazujúce na spätnú 
účinnosť tohto nariadenia.

Okrem toho by sa mala posilniť zásada subsidiarity tým, že sa najvzdialenejším regiónom 
umožní, aby si vytvorili zoznam poľnohospodárskych produktov, na ktoré sa bude vzťahovať 
osobitný režim zásobovania. V tomto zmysle spravodajca predkladá pozmeňujúci 
a doplňujúci návrhy k článku 2 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 247/2006.

Malo by sa ďalej usilovať o zlepšovanie flexibility riadenia režimu zásobovania, aby ho bolo 
možné rýchlo a účinne prispôsobovať osobitným charakteristikám jednotlivých regiónov 
a vývoju miestneho trhu. V odôvodnení 4 a článku 2 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 
by sa malo uviesť, že treba pravidelne aktualizovať maximálne množstvo spracovaných 
produktov, ktoré sa v rámci regionálneho obchodu a tradičného zasielania môže 
z najvzdialenejších regiónov ročne vyvážať a odosielať.

V dôsledku toho by sa mal zmeniť a doplniť článok 4 ods. 2 rovnakého nariadenia, aby sa 
do výpočtu tohto maximálneho ročného množstva zahrnul priemer vývozov a odoslaní 
za predchádzajúce tri roky. Cieľom tejto úpravy je tiež lepšie prispôsobenie skutočnej situácii 
na trhu. Obmedzenia množstva, ktoré sú v súčasnosti platné, bránia miestnym priemyslovým 
odvetviam v rozvíjaní a predstavujú prekážku pre zamestnanosť, pretože v dôsledku nich 
nemôžu podniky, ktoré znášajú obrovské náklady na dopravu, profitovať z úspor z rozsahu.

V článku 18 ods. 2 súčasného návrhu Komisie by sa malo uviesť, že pri postupnom 
odstraňovaní zakázaných pravokorenných odrôd viniča v Portugalsku možno využiť podporu 
Spoločenstva podľa nariadenia (ES) č. 1234/2007.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako 
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gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5) V článku 18 ods. 2 druhom pododseku 
nariadenia (ES) č. 247/2006 sa 
predpokladá postupné zlikvidovanie 
vinohradov osadených zakázanými 
hybridnými odrodami vinnej révy na 
Azorách a na Madeire do 31. decembra 
2013. Podľa článku 18 ods. 2 druhého 
podoseku daného nariadenia je Portugalsko 
povinné každoročne oznámiť Komisii 
pokrok dosiahnutý v rámci premeny a 
reštrukturalizácie pozemkov osadených 
takýmito odrodami vínnej révy. Tieto 
ustanovenia sú prísnejšie ako pravidlá 
ustanovené v článku 120a ods. 5 nariadenia 
(ES) č. 1234/2007, konkrétne v tom, že 
zakázané hybridné odrody vinnej révy sa 
majú vyklčovať s výnimkou prípadu, keď 
sa získaný vinič použije na víno výlučne 
pre rodinu výrobcu. Článok 18 ods. 2 
a článok 18 ods. 3 nariadenia (ES) č. 
247/2006 by sa preto mali zrušiť, aby sa 
odstránili rozdiely v prístupe k Azorám a k 
Madeire na jednej strane a k ostatným 
oblastiam Spoločenstva na druhej strane.

5) V článku 18 ods. 2 druhom pododseku 
nariadenia (ES) č. 247/2006 sa 
predpokladá postupné zlikvidovanie 
vinohradov osadených zakázanými 
hybridnými odrodami vinnej révy na 
Azorách a na Madeire do 31. decembra 
2013. Podľa článku 18 ods. 2 druhého 
podoseku daného nariadenia je Portugalsko 
povinné každoročne oznámiť Komisii 
pokrok dosiahnutý v rámci premeny a 
reštrukturalizácie pozemkov osadených 
takýmito odrodami vínnej révy. Tieto 
ustanovenia sú prísnejšie ako pravidlá 
ustanovené v článku 120a ods. 5 nariadenia 
(ES) č. 1234/2007, konkrétne v tom, že 
zakázané hybridné odrody vinnej révy sa 
majú vyklčovať s výnimkou prípadu, keď 
sa získaný vinič použije na víno výlučne 
pre rodinu výrobcu. Dátum 31. decembra 
2013 uvedený v článku 18 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 247/2006 by sa preto 
mal vypustiť, aby sa odstránili rozdiely v 
prístupe k Azorám a k Madeire na jednej 
strane a k ostatným oblastiam Spoločenstva 
na druhej strane.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a) Spätným uplatňovaním ustanovení 
tohto nariadenia by sa mala zabezpečiť 
kontinuita osobitných opatrení v oblasti 
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poľnohospodárstva v najvzdialenejších 
regiónoch Únie, ako aj splnenie 
oprávnených očakávaní príslušných 
subjektov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (ES) č. 247/2006
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1) Odôvodnenie 4 sa nahrádza takto:
„(4) Keďže množstvá, na ktoré sa 
vzťahuje osobitný režim zásobovania, sú 
obmedzené na požiadavky zásobovania 
najvzdialenejších regiónov, tento režim 
nepoškodzuje riadne fungovanie 
vnútorného trhu. Obchod s dotknutými 
produktmi by nemali narušiť ani 
ekonomické zvýhodnenia osobitného 
režimu zásobovania. Je preto potrebné 
zakázať odosielanie alebo vývoz týchto 
produktov z najvzdialenejších regiónov, 
ktoré neboli spracované. Je však 
potrebné povoliť odosielanie alebo vývoz 
týchto produktov, keď sa zvýhodnenie 
vyplývajúce z osobitného režimu 
zásobovania uhradí alebo v prípade 
spracovaných produktov s cieľom 
umožniť regionálny obchod alebo 
obchod medzi dvoma najvzdialenejšími 
portugalskými regiónmi. Je tiež 
potrebné zohľadniť tradičnú skladbu 
obchodu najvzdialenejších regiónov 
s tretími krajinami a z toho dôvodu 
povoliť všetkým týmto regiónom vývoz 
spracovaných produktov zodpovedajúci 
tradičnému vývozu. Toto obmedzenie by 
sa nemalo uplatňovať ani na tradičné 
odosielanie spracovaných produktov 
do zvyšku Spoločenstva. Kvôli 
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prehľadnosti a lepšiemu prispôsobeniu sa 
výboju na trhu by sa malo vypočítať
referenčné obdobie na stanovenie 
maximálneho množstva tradičného
vývozu alebo odosielania v súlade 
s článkom 4 ods. 2.“

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je prispieť k vyjasneniu súčasného znenia nariadenia o podmienkach, 
za akých sa môžu nespracované a spracované výrobky vyvážať alebo odosielať v rámci 
osobitného režimu zásobovania. Okrem toho sa nariadenie prispôsobuje skutočným 
podmienkam na trhu, pretože sa uvádza, že treba aktualizovať maximálne množstvo
tradičného vývozu a odosielania podľa PDN 5 k článku 4 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1a (nový)
Nariadenie (ES) č. 247/2006
Článok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1a) Článok 2 sa nahrádza takto:
„Článok 2

Predbežný odhad zásobovania
1. Týmto sa zavádza osobitný režim 
zásobovania pre poľnohospodárske 
produkty uvedené v prílohe I k Zmluve, 
ktoré najvzdialenejší región uvedie 
v svojom predbežnom odhade zásobovania 
podľa odseku 2 a ktoré sú v danom 
regióne nevyhnutné pre ľudskú 
spotrebu, výrobu ďalších produktov 
alebo ako poľnohospodárske vstupy.
2. Predbežný odhad zásobovania uvedie 
množstvo poľnohospodárskych 
produktov uvedených v odseku 1, ktoré 
je potrebné na každoročné splnenie 
požiadaviek na zásobovanie. Samostatný 
predbežný odhad sa môže vypracovať 
pre požiadavky baliarní alebo podnikov 
na spracovanie produktov určených pre 
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miestny trh, odosielaných tradične do 
zvyšku Spoločenstva alebo vyvážaných 
do tretích krajín v rámci regionálneho 
obchodu alebo v rámci tradičného 
obchodu. Uvedené množstvá sa 
pravidelne aktualizujú tak, aby v súlade 
s článkom 4 ods. 2 zohľadňovali vývoj 
na trhu.“

Or. en

Odôvodnenie

V súlade so zásadou subsidiarity by si najvzdialenejšie regióny mali samy určovať, na aké 
produkty sa má vzťahovať osobitný režim zásobovania, aby sa zohľadňovali miestne potreby 
a vývoj na trhu. Podľa PDN 5 k článku 4 ods. 2 treba pravidelne aktualizovať maximálne 
množstvo spracovaných produktov, ktoré sa v rámci regionálneho obchodu a tradičného 
odosielania môže z najvzdialenejších regiónov ročne vyvážať a odosielať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1b (nový)
Nariadenie (ES) č. 247/2006
Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1b) Článok 4 ods. 2 písm. a) sa nahrádza 
takto:
„a) sa vyvážajú do tretích krajín alebo 
odosielajú do zvyšku Spoločenstva 
v rámci množstiev zodpovedajúcich 
tradičnému vývozu alebo tradičnému 
odosielaniu. Tieto množstvá stanovuje 
Komisia v súlade s postupom uvedeným 
v článku 26 ods. 2 na základe priemeru 
vývozov alebo odoslaní počas troch 
rokov predchádzajúcich aktuálny rok;“

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN zahrňuje priemer vývozov a odoslaní za predchádzajúce tri roky do výpočtu 
maximálneho ročného množstva spracovaných produktov, ktoré sa môžu v rámci 
regionálneho obchodu a tradičného odosielania z najvzdialenejších regiónov vyvážať alebo 
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odosielať. Obmedzenia tohto množstva, ktoré sú v súčasnosti platné, bránia miestnym 
priemyslovým odvetviam v rozvíjaní a predstavujú prekážku pre zamestnanosť, pretože 
v dôsledku nich nemôžu podniky, ktoré znášajú obrovské náklady na dopravu, profitovať 
z úspor z rozsahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 247/2006
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Bez ohľadu na článok 120a ods. 2 
nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa hrozno 
pochádzajúce zo zakázaných 
pravokorenných odrôd viniča (Noah, 
Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton a 
Herbemont) a zbierané na Azorách 
a Madeire môže použiť na výrobu vína, 
ktoré musí však zostať len v týchto 
regiónoch.

2. Bez ohľadu na článok 120a ods. 2 
nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa hrozno 
pochádzajúce zo zakázaných 
pravokorenných odrôd viniča (Noah, 
Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton a 
Herbemont) a zbierané na Azorách 
a Madeire môže použiť na výrobu vína, 
ktoré musí však zostať len v týchto 
regiónoch. Portugalsko postupne 
zlikviduje vinohrady osadené zakázanými 
pravokorenných odrodami viniča 
s prípadným využitím podpory stanovenej 
v článku 103q nariadenia (ES) 
č. 1234/2007.

Or. en


