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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Gospodarski in socialni razvoj najbolj oddaljenih regij EU določajo njihova obrobna lega, 
ozemeljska ločenost, majhno ozemlje, težke podnebne razmere in teren ter gospodarska 
odvisnost od majhnega obsega blaga in storitev.

Po mnenju poročevalca te stalne ovire zahtevajo stalno podporo, namenjeno boljši socialni 
koheziji ter bolj vzdržnemu gospodarstvu in okolju.

Člen 349 Lizbonske pogodbe predvideva možnost specifičnih ukrepov za najbolj oddaljene 
regije, ki bi jih bilo treba uresničevati s pobudami, prilagojenimi specifičnim potrebam zlasti 
v kmetijstvu.

Finančni okvir po letu 2013 bi moral temeljiti na načelu solidarnosti s ciljem socialne in 
ozemeljske kohezije. Ukrepe podpore najbolj oddaljenim regijam, z vključenim režimom 
oskrbe, ne bi smeli razumeti kot neupravičeno prednost, saj se večinoma nanašajo na blago in 
storitve, ki se proizvajajo in porabijo na lokalni ravni in bi torej težko izkrivljali konkurenco.

Razvoj kmetijsko-prehrambene industrije v najbolj oddaljenih regijah in izkušnje pri uporabi 
Uredbe (ES) št. 247/2006 so prav tako pokazale, da je treba prilagoditi tudi druge uredbe, ki 
so neposredno povezane s to uredbo. Uredbo Komisije (ES) št. 793/2006, ki opredeljuje 
nekatera pravila za uporabo Uredbe (ES) št. 247/2006, bi bilo treba pregledati, na primer v 
zvezi z največjimi količinami izvoza in odpošiljanja proizvodov, predelanih v najbolj 
oddaljenih regijah iz proizvodov, za katere velja poseben režim preskrbe v okviru regionalne 
trgovine in tradicionalnih pošiljk. 

Poleg tega so v Uredbi Komisije št. 793/2006 navedeni tehnični podatki, na primer rok za 
plačilo podpore, ki bi se prav tako lahko spremenili v skladu s predlogom za prenovitev 
direktive o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (Trgovinski posli: boj proti 
zamudam pri plačilih (razveljavitev Direktive 2000/35/ES). Prenovitev, COD/2009/0054).

Poročevalec se v grobem strinja s sedanjim predlogom, in sicer kar zadeva naslednje vidike:

prilagoditev člena 5 Uredbe št. 247/2006, ki odraža nove določbe Uredbe (ES) št. 1234/2007 
in omogoča Azorskim otokom vključitev surovega trsnega sladkorja v svoji predhodni bilanci 
preskrbe;

podaljšanje izjeme iz člena 2, ki Kanarskim otokom omogoča nadaljnjo preskrbo z nekaterimi 
živili na osnovi mleka, ki so ključen segment lokalne prehrane in industrije;

črtanje sklicevanja na določbe o pregledih in kaznih v členu 12(f) v skladu z izkušnjami pri 
izvajanju podpornih programov Skupnosti. Poročevalec opozarja, da bodo države članice v 
skladu s členom 27 Uredbe (ES) št. 247/2006 obvestile Komisijo o takšnih ukrepih;



PE430.981v01-00 4/9 PA\799260SL.doc

SL

podaljšanje izvzetja, ki je že odobreno za Madeiro, za francoski čezmorski departma Reunion 
za proizvodnjo steriliziranega mleka, obnovljenega iz mleka v prahu s poreklom v Skupnosti, 
za lokalno porabo.

Kljub temu poročevalec predlaga v nadaljevanju pojasnjene spremembe v zvezi z odprtimi 
vprašanji, ki bi lahko pospešile razvoj najbolj oddaljenih regij:

V uvodni izjavi sedanjega predloga Komisije bi bilo treba omeniti črtanje datuma 
31. december 2013 iz člena 18(2) Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006, da se odpravi neskladje 
obravnave med regijama Azori in Madeira na eni strani in drugimi regijami Skupnosti na 
drugi strani.

V sedanji predlog bi bilo treba vstaviti dodatno uvodno izjavo (7a) s sklicem na retroaktivno 
uporabo uredbe.

Poleg tega bi bilo treba okrepiti načelo subsidiarnosti, tako da bi najbolj oddaljenim regijam 
omogočili, da same določijo seznam kmetijskih proizvodov, vključenih v posebnem režimu 
preskrbe. Poročevalec zato predlaga spremembo člena 2(1) Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006.

Še naprej bi si morali prizadevati za izboljšanje fleksibilnosti pri upravljanju režimov 
preskrbe, da bi dosegli hitre in učinkovite prilagoditve v skladu s posebnimi značilnostmi 
regij in razvojem lokalnih trgov. Zato bi bilo treba v uvodni izjavi 4 in členu 2(2) Uredbe 
Sveta (ES) št. 247/2006 omeniti potrebo po rednem posodabljanju največjih količin 
predelanih proizvodov, ki se lahko letno izvozijo ali odpošljejo iz najbolj oddaljenih regij v 
okviru regionalne trgovine in tradicionalnih pošiljk. 

V skladu s tem bi bilo treba spremeniti člen 4(2) iste Uredbe, tako da bi v formulo za izračun 
teh največjih letnih količin vključili povprečne količine izvoza ali pošiljk v preteklih treh 
letih. Ta sprememba je namenjena tudi boljši prilagoditvi na tržne razmere. Sedanje omejitve 
količin zavirajo lokalno industrijo in zaposlovanje, saj podjetjem onemogočajo pokritje 
ogromnih stroškov prevoza z ekonomijo obsega.

V členu 18(2) sedanjega predloga Komisije bi bilo treba navesti, da za postopno opuščanje 
prepovedanih hibridnih sort vinske trte neposrednih proizvajalcev na Portugalskem velja 
možnost pridobitve podpore Skupnosti v skladu z Uredbo (ES) št. 1234/2007.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Drugi pododstavek člena 18(2) Uredbe 
(ES) št. 247/2006 določa postopno ukinitev 
vinogradov, zasajenih s prepovedanimi
hibridnimi sortami vinske trte neposrednih 
proizvajalcev na Azorih in Madeiri do 
31. decembra 2013. Tretji pododstavek 
člena 18(2) navedene Uredbe obvezuje 
Portugalsko, da vsako leto poroča, kako 
napredujeta preusmeritev in 
prestrukturiranje površin, zasajenih s 
takšnimi sortami vinske trte. Te določbe so 
strožje kot pravila iz člena 120a(5) Uredbe 
(ES) št. 1234/2007, saj je treba 
prepovedane hibridne sorte vinske trte 
izkrčiti, razen ko je pridelano vino 
izključno namenjeno porabi v družini 
proizvajalca vina. Zato je treba člen 18(2) 
in (3) Uredbe (ES) št. 247/2006 črtati, da 
se odpravi neskladje obravnave med 
regijama Azori in Madeira na eni strani in 
drugimi regijami Skupnosti na drugi strani.

(5) Drugi pododstavek člena 18(2) Uredbe 
(ES) št. 247/2006 določa postopno ukinitev 
vinogradov, zasajenih s prepovedanimi 
hibridnimi sortami vinske trte neposrednih 
proizvajalcev na Azorih in Madeiri do 
31. decembra 2013. Tretji pododstavek 
člena 18(2) navedene Uredbe obvezuje 
Portugalsko, da vsako leto poroča, kako
napredujeta preusmeritev in 
prestrukturiranje površin, zasajenih s 
takšnimi sortami vinske trte. Te določbe so 
strožje kot pravila iz člena 120a(5) Uredbe 
(ES) št. 1234/2007, saj je treba 
prepovedane hibridne sorte vinske trte 
izkrčiti, razen ko je pridelano vino 
izključno namenjeno porabi v družini 
proizvajalca vina. Zato je treba črtati 
datum 31. december 2013 iz člena 18(2)
Uredbe (ES) št. 247/2006, da se odpravi 
neskladje obravnave med regijama Azori in 
Madeira na eni strani in drugimi regijami 
Skupnosti na drugi strani.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Retroaktivna uporaba določb te 
uredbe bi morala zagotoviti kontinuiteto 
posebnih ukrepov za kmetijstvo v najbolj 
oddaljenih regijah Unije in tudi 
izpolnjevati upravičena pričakovanja 
zadevnih upravljavcev.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Uredba (ES) št. 247/2006
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) Uvodna izjava 4 se nadomesti z 
naslednjim:
„(4) Količine, za katere velja posebni 
režim preskrbe, so omejene na potrebe 
preskrbe najbolj oddaljenih regij, zato 
ta režim ne ovira pravilnega delovanja 
notranjega trga. Poleg tega gospodarske 
prednosti posebnega režima preskrbe ne 
bi smele povzročiti preusmeritev v 
trgovini z zadevnimi proizvodi. 
Odpošiljanje ali izvažanje teh 
proizvodov, ki niso predelani, iz najbolj 
oddaljenih regij je zato treba 
prepovedati. Vendar pa je odpošiljanje 
ali izvažanje teh proizvodov treba 
dovoliti, kadar so ugodnosti, ki izhajajo 
iz posebnega režima preskrbe, 
povrnjene ali kadar se v primeru 
predelanih proizvodov s tem omogoči 
regionalna trgovina ali trgovina med 
najbolj oddaljenima portugalskima 
regijama. Upoštevati je treba tudi 
tradicionalne trgovinske tokove med 
tretjimi državami in vsemi najbolj 
oddaljenimi regijami ter v skladu s tem 
dovoliti izvoz predelanih proizvodov v 
okvirih tradicionalnega izvoza v te 
regije. Ta omejitev naj se prav tako ne 
uporablja za tradicionalno odpošiljanje 
predelanih proizvodov drugam v 
Skupnost. Zavoljo jasnosti in boljšega 
prilagajanja razvoju trga je treba 
referenčno obdobje, ki je podlaga za 
določitev največjih količin 
tradicionalnega izvoza ali pošiljk, 
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izračunavati v skladu s členom 4(2).“

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je večja jasnost sedanje uredbe v zvezi s pogoji, pod katerimi je 
dovoljeno izvažati ali odpošiljati nepredelane ali predelane proizvode v okviru posebnih 
režimov preskrbe. Potreba po rednem posodabljanju največjih količin izvoza in pošiljk v 
skladu s predlogom spremembe 5 k členu 4(2) je omenjena zaradi prilagoditve uredbe tržni 
realnosti.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 a (novo)
Uredba (ES) št. 247/2006
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) Člen 2 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 2

Predvidena bilanca preskrbe
1. Za preskrbo s kmetijskimi proizvodi 
iz Priloge I Pogodbe, ki jih navede 
najbolj oddaljena regija v svoji predvideni 
bilanci preskrbe iz odstavka 2 ter ki so v 
tej regiji osnovnega pomena za prehrano 
ljudi, za izdelavo drugih proizvodov ali 
kot kmetijski vložki, se uvede poseben 
režim preskrbe.
2. V predvideni bilanci preskrbe se 
količinsko določijo letne potrebe po 
kmetijskih proizvodih iz odstavka 1. 
Lahko se pripravi tudi ločena predvidena
bilanca z oceno potreb podjetij, ki 
pakirajo ali predelujejo proizvode za 
domači trg ali tiste, ki se tradicionalno 
pošiljajo v druge dele Skupnosti ali se 
izvažajo v tretje države v okviru 
regionalnih ali tradicionalnih trgovinski 
tokov, te količine pa se redno 
posodabljajo, da odražajo razvoj trga v 
skladu s členom 4(2).“
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Or. en

Obrazložitev

V skladu z načelom subsidiarnosti bi morale proizvode, ki naj bodo zajeti v posebnem režimu 
preskrbe, navesti najbolj oddaljena regija, da bi seznam odražal lokalne potrebe in razvoj 
trga. V skladu s predlogom spremembe 5 k členu 4(2) je treba redno posodabljati največje 
količine predelanih proizvodov, ki se lahko letno izvozijo ali odpošljejo iz najbolj oddaljenih 
regij v okviru regionalne trgovine in tradicionalnih pošiljk. 

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 b (novo)
Uredba (ES) št. 247/2006
Člen 4 – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1b) Točka (a) odstavka 2 člena 4 se 
nadomesti z naslednjim:
„(a) ki se izvažajo v tretje države ali 
odpošiljajo v druge dele Skupnosti, v 
mejah količin, ki ustrezajo 
tradicionalnemu izvozu in 
tradicionalnim odpremam. Te količine 
določi Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 26(2) in na podlagi povprečnega 
izvoza ali odprem v treh letih pred 
tekočim letom;“

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe vključuje povprečne količine izvoza ali pošiljk v preteklih treh letih v 
formulo za izračun največjih letnih količin predelanih proizvodov, ki se lahko izvozijo ali 
odpošljejo iz najbolj oddaljenih regij v okviru regionalne trgovine in tradicionalnih pošiljk. 
Sedanje omejitve količin zavirajo lokalno industrijo in zaposlovanje, saj podjetjem 
onemogočajo pokritje ogromnih stroškov prevoza z ekonomijo obsega.



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

SL

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 247/2006
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ne glede na člen 120a(2) Uredbe (ES) 
št. 1234/2007 se grozdje prepovedanih 
hibridnih sort vinske trte neposrednih 
proizvajalcev (Noah, Othello, Isabelle, 
Jacquez, Clinton, Herbemont), ki se nabira 
na Azorih in na Madeiri, lahko uporablja le 
za proizvodnjo vina, ki se sme tržiti le 
znotraj teh regij.

2. Ne glede na člen 120a(2) Uredbe (ES) 
št. 1234/2007 se grozdje prepovedanih 
hibridnih sort vinske trte neposrednih 
proizvajalcev (Noah, Othello, Isabelle, 
Jacquez, Clinton, Herbemont), ki se nabira 
na Azorih in na Madeiri, lahko uporablja le 
za proizvodnjo vina, ki se sme tržiti le 
znotraj teh regij. Portugalska postopoma 
ukine vinograde, zasajene s 
prepovedanimi hibridnimi sortami vinske 
trte neposrednih proizvajalcev, po potrebi 
ob podpori, predvideni v členu 103q 
Uredbe (ES) št. 1234/2007.

Or. en


