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Návrh nařízení (KOM(2004)0687 – C6-0201/2004 – 2004/0247(CNS))

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrhy Parlamentu  

Pozměňovací návrh, který předložila Margie Sudre

Pozměňovací návrh  30
Bod odůvodnění 1

(1) Výjimečná zeměpisná poloha 
nejvzdálenějších regionů způsobuje, že 
zdroje zásobování základními výrobky 
potřebnými pro lidskou výživu či pro 
zpracování  nebo zemědělské vstupy 
znamenají pro tyto regiony zvýšené 
přepravní náklady. Navíc, objektivní faktory 
spojené s  izolovaností a odlehlostí regionů 
přinášejí provozovatelům a producentům 
další zatížení, která silně znevýhodňují jejich 
činnost. Toto znevýhodnění lze snížit 
snížením cen zmíněných základních 
výrobků. Proto je na místě zavést specifický 
režim zásobování, a to za účelem zajištění 
potřeb nejvzdálenějších regionů a snížení 
nadměrných nákladů daných jejich 
vzdáleností, izolovaností a odlehlostí.

(1) Výjimečná zeměpisná poloha 
nejvzdálenějších regionů způsobuje, že 
zdroje zásobování základními výrobky 
potřebnými pro lidskou výživu či pro 
zpracování  nebo zemědělské vstupy 
znamenají pro tyto regiony zvýšené 
přepravní náklady. Navíc, objektivní faktory 
spojené s  izolovaností a odlehlostí regionů 
přinášejí provozovatelům a producentům 
další zatížení, která silně znevýhodňují jejich 
činnost. V některých případech se 
provozovatelé a producenti ocitají ve dvojí 
ostrovní izolovanosti, protože jednotlivé 
ostrovy regionu jsou od sebe velice 
vzdáleny. Toto znevýhodnění lze snížit 
snížením cen zmíněných základních 
výrobků. Proto je na místě zavést specifický 
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režim zásobování, a to za účelem zajištění 
potřeb nejvzdálenějších regionů a snížení 
nadměrných nákladů daných jejich 
vzdáleností, izolovaností a odlehlostí.

Orig. fr

Odůvodnění

Pro zajištění rovnovážného rozdělení pomocí je třeba přizpůsobit je specifickým situacím 
jednotlivých ostrovů a jednotlivých venkovských obcí. Čím menší a vzdálenější jsou ostrovy, 
tím vyšší jsou náklady na  zemědělské vstupy a tím nižší jsou ceny, které zemědělci za své 
výrobky obdrží. Je nutno k této dvojí izolovanosti přihlédnout. 

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh  31
Bod odůvodnění  4

(4) Tento systém nepoškodí řádné fungování 
vnitřního trhu vzhledem k faktu, že 
množství, jež jsou předmětem tohoto 
specifického režimu, se omezují na 
zásobovací potřeby nejodlehlejších regionů. 
Navíc ekonomické výhody specifického 
režimu zásobování  by neměly vyvolávat
nedovolené obchodování s dotčenými 
výrobky. Již nyní je třeba zakázat odesílání 
nebo vývoz těchto výrobků z nejodlehlejších 
regionů. Je však třeba povolit odesílání 
nebo vývoz těchto výrobků, jestliže výhoda 
plynoucí ze specifického zásobovacího 
režimu je uhrazena anebo, pokud jde o 
zpracované výrobky, je povolit za účelem 
umožnění regionálního obchodu či 
obchodu mezi oběma portugalskými 
nejodlehlejšími regiony. Je nutno rovněž 
přihlédnout k tokům tradičních výměn se 
třetími zeměmi v těchto regionech a 
přiklonit se k povolení vývozu, pro všechny 
nejodlehlejší regiony, u zpracovaných 
výrobků odpovídajících tradičním vývozům. 
Toto omezení se také nevztahuje na tradiční 
zasílání zpracovaných výrobků; je na 
místě, aby byla v zájmu přehlednosti 
stanovena referenční doba pro určení 

(4) Tento systém nepoškodí řádné fungování 
vnitřního trhu vzhledem k faktu, že 
množství, jež jsou předmětem tohoto 
specifického režimu, se omezují na 
zásobovací potřeby nejodlehlejších regionů. 
Navíc ekonomické výhody specifického 
režimu zásobování by neměly vyvolávat 
nedovolené obchodování s dotčenými 
výrobky. Již nyní je třeba zakázat odesílání 
nebo vývoz těchto výrobků 
z nejvzdálenějších  regionů. Je však třeba 
povolit odesílání do zbytku Společenství a 
vývoz do třetích zemí těch výrobků, které 
byly předmětem zušlechtění či dostatečného 
přepracování, a to za účelem rozvoje 
regionálního nebo tradičního obchodu, a 
zejména pak obchodu mezi různými 
nejodlehlejšími regiony.  
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množství tradičně vyvážených nebo 
zasílaných výrobků.  

Orig. pt

Odůvodnění

Mimo uvedené „zpracované výrobky“ jakožto odkaz na výrobky vyplývající z operací 
stanovených v režimu zpracování  pod celním dohledem podle Celního zákoníku Společenství, 
na nějž odkazuje nařízení Komise č. 20/2002/ES z 28. prosince 2001, je rovněž třeba, za 
účelem (re)exportu do třetích zemí nebo (re)expedice do zbytku Společenství, vzít v úvahu 
výrobky vyplývající z aktivního zušlechťovacího styku, na jehož režim rovněž a za týmž účelem 
odkazuje uvedené nařízení z roku 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k POSEI-
Zemědělství. 

Pozměňovací návrh, který předložila Margie Sudre

Pozměňovací návrh 32  
Bod odůvodnění 18

(18) Je třeba podporovat tradiční 
chovatelské činnosti. Aby byla uspokojena   
místní spotřeba v zámořských 
departementech a na Madeiře, je třeba 
povolit bezcelní dovoz z třetích zemí u 
samčího skotu určeného na výkrm, za 
určitých podmínek a v rámci maximálního 
ročního limitu. Je třeba prodloužit možnost 
poskytnutou Portugalsku v rámci nařízení 
(ES č. 1782/2003, a sice převést 
z kontinentu na Azory nárok na prémii za 
stelnou krávu  a přizpůsobit tento nástroj 
novému kontextu nejodlehlejších regionů.

(18). Je třeba podporovat tradiční 
chovatelské činnosti. Aby byly uspokojena  
místní spotřeba v zámořských 
departementech a na Madeiře, je třeba 
povolit bezcelní dovoz z třetích zemí u 
samčího skotu určeného na výkrm, za 
určitých podmínek a v rámci maximálního 
ročního limitu. Je třeba prodloužit možnost 
poskytnutou Portugalsku v rámci nařízení 
(ES č. 1782/2003, a sice převést 
z kontinentu na Azory nárok na prémii za 
stelnou krávu  a přizpůsobit tento nástroj 
novému kontextu podpory nejodlehlejších 
regionů. Aby byla uspokojena místní 
spotřeba v zámořských departementech a na 
Madeiře, je třeba povolit bezcelní dovoz 
z třetích zemí zvířecích druhů: koní, 
hovězího skotu, bůvolů, ovcí a koz, za 
určitých podmínek a v rámci maximálního 
ročního limitu.

Or. fr



PE 357.829v01-00 4/9 AM\565946CS.doc
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Produkce kvalitního hovězího masa je doplňkovou činností a v některých případech také 
alternativou mléčné produkce. Dovoz různých druhů zvířat pocházejících z třetích zemí a 
adaptovaných na místní podmínky umožní uspokojit požadavky místní spotřeby potravin a 
usnadní postupné zavádění zvířecích chovů. 

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh33
Článek 4 odstavec 2 úvodní věta

2. Omezení podle odstavce 1 se nevztahuje 
na výrobky zpracované v nejodlehlejších 
regionech při přidání výrobků spadajících do 
specifického režimu zásobování:

2. Omezení podle odstavce 1 se nevztahuje 
na výrobky zpracované nebo které byly 
předmětem zušlechtění či dostatečného 
přepracování  v nejodlehlejších regionech 
při přidání výrobků spadajících do 
specifického režimu zásobování a vyvezené 
do zbytku Společenství, v rámci 
regionálního nebo tradičního obchodu, při 
dodržení podmínek stanovených v článku 
26 odstavec 2.

Orig. pt

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh spadá do stejného rámce jako pozměňovací návrh s bodem 
odůvodnění 4. Tradiční obchod je tvořen tradičními zásilkami do zbytku Společenství a 
analogicky tradičními vývozy do třetích zemí, které v době vstoupení v platnost tohoto 
nařízení nabyly moderního, pravidelného a významného charakteru, v souladu s právními 
předpisy Soudního dvora Evropských společenství (pátý senát), na nichž byl založen rozsudek 
vydaný ve věci C-282/00: "Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (RAR)" versus "Sociedade de 
Indústrias Agricolas Açoreanas, SA (SINAGA)". V tomto rozsudku Soudní dvůr stanovil, že 
přísluší odvolacímu soudu, aby posoudil, zda takový byl i případ zásilek cukru  na pevninskou 
část Portugalska.  

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 34
Článek 9 odstavec 1 a (nový)

(1 a) Cílem unijních programů podpory je 
zásobování místních trhů zemědělskými 
výrobky, jakož i produkce regionálních 
specialit, zejména z pohledu genetického 
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fondu.  

Orig. de

Odůvodnění

Vzhledem k délce přepravních tras z ostrovů a na ostrovy není odůvodnění pro snahu založit 
zemědělské hospodářství na masivním dovozu a vývozu velkého objemu potravin. Produkce 
kvalitních regionálních výrobků bude v čase zárukou konkurenceschopnosti ve vývozu. Místní 
identita, která bude rovněž posílena produkcí specifických výrobků, se navíc stane 
významným faktorem pro cestovní ruch. Vysoká míra samozásobení zajištěná regionálním 
obchodem, jakož i místní malé a střední zpracovatelské podniky, přispějí ke zlepšení zdravotní 
bezpečnosti potravin i ekonomické situace podniků díky přidané hodnotě vytvářené přímo na 
místě.  

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 35
Článek 9 odstavec 1 a (nový)

(1 b) Unijní programy zahrnují podporu při 
zlepšování životního prostředí a venkovské  
krajiny, jakož i při obhospodařování půdy a 
obnově venkova cestou prosazování trvale 
udržitelného rozvoje venkova.  

Or. de

Odůvodnění

Zlepšení způsobu půdního hospodářství přispívá k trvale udržitelnému rozvoji zemědělské 
ekonomiky; zlepšení životního prostředí může v mnoha nejodlehlejších regionech přispět 
nejen ke zlepšení životních podmínek místního obyvatelstva, ale i k posílení sektoru 
cestovního ruchu.  

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 36
Článek 19 odstavec 2 pododstavec 3

Portugalsko každý rok informuje Komisi o 
postupu prací na přeměně a restrukturalizaci 
ploch osázených zakázanými hybridními 
odrůdami vinné révy.  

Portugalsko každý rok sděluje Komisi 
informace získané z Azor a Madeiry 
ohledně postupu prací na přeměně a 
restrukturalizaci ploch osázených 
zakázanými hybridními odrůdami vinné révy
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Orig. pt

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh spadá do případu možnosti uvedené v článku 16 odstavec 2 
nařízení Rady č. 1493/1999/CE, v rámci ustanovení týkajících se  informovanosti (kapitola 
IV) o produkčním potenciálu (hlava II), a vyzývajících členské státy, aby vypracovaly přehled 
potenciálu vinné produkce v regionálním měřítku.

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 37
Článek 20 odstavec 4 pododstavec 2

Prováděcí pravidla tohoto pododstavce jsou 
stanovena podle postupu uvedeného 
v článku 26 odstavec 2. Tato pravidla určují 
zejména množství místně získaného 
čerstvého mléka, jež má být dodáno do 
mléka UHT uvedeného v prvním odstavci. 

Prováděcí pravidla tohoto pododstavce jsou 
stanovena podle postupu uvedeného 
v článku 26 odstavec 2. Tato pravidla určují 
zejména množství místně získaného 
čerstvého mléka, jež má být dodáno do 
mléka UHT uvedeného v prvním odstavci., 
přičemž toto množství je povinné pouze 
tehdy, není-li zajištěn odbyt místní 
produkce.  

Orig. pt

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl změkčit povinnost, uloženou regionu Madeira a 
spočívající v dodávání minimálního množství čerstvého mléka, přičemž trvá požadavek na 
záruce odbytu místní produkce.   

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 38
Článek 24 odstavec 2  

2. Společenství financuje opatření uvedená 
v hlavě II a III tohoto nařízení v celkové 
roční výši odpovídající:

2. Společenství financuje opatření uvedená 
v hlavě II a III tohoto nařízení v celkové 
roční výši odpovídající:  

- u zámořských departementů: 84,7 milionů - u zámořských departementů: 85,7 milionů 
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EUR, EUR,
- u Azor a Madeiry: 77,3 milionů EUR, - u Azor a Madeiry: 80,3 milionů EUR,
- u Kanárských ostrovů: 127,3 milionů EUR. - u Kanárských ostrovů: 131,3 milionů EUR.

Orig. pt

Odůvodnění

Vzhledem k maximálním ročním částkám vypočteným na základě průměrných částek vydaných 
na financování specifického režimu zásobování v referenčním období 2002-2004 (období 
skutečného uplatňování specifických režimů zásobování) a na druhé straně v období 2001-
2003, musí být částky určené pro zámořské departementy, Azory a Madeiru, jakož i pro 
Kanárské ostrovy navýšeny jednotlivě o 1,3 a 4 miliony EUR.   

Pozměňovací návrh, který předložila Margie Sudre 

Pozměňovací návrh 39
Článek 24 odstavec 2 

2. Společenství financuje opatření uvedená 
v hlavě II a III tohoto nařízení v celkové 
roční výši :

2. Společenství financuje opatření uvedená 
v hlavě II a III tohoto nařízení v celkové 
roční výši vypočítané na základě částek 
vydaných na financování specifického 
režimu zásobování během referenčního 
období 2004 pro zámořské departementy, 
na základě průměru let 2002, 2003 a 2004 
pro Madeiru, Azory a Kanárské ostrovy a 
na základě stropu výdajů použitelných pro 
podporu místní produkce.   

- u zámořských departementů: 84,7 milionů 
EUR,
- u Azor a Madeiry: 77,3 milionů EUR,

- u Kanárských ostrovů: 127,3 milionů EUR.

Orig. fr

Odůvodnění

Jako určitý kompromis k pozměňovacímu návrhu zpravodaje nabízím řešení, které umožňuje 
postihnout rozdílnost situací jednotlivých nejodlehlejších regionů. Vychází-li totiž Komise při 
stanovení rozpočtu odpovídajícímu režimu zásobování pouze z referenčního období 2001-
2003, potom opomíjí postupný růst finančního rozpočtu, zvlášť patrný v roce 2004, zejména u 
zámořských departementů.
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Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 40 
Článek 24 odstavec 2 a (nový) 

(2 a) V rámci specifického režimu 
zásobování jsou od nyní placené dovozní 
poplatky za výrobky uvedené v článku 3 
odstavec 1 zahrnuty do ročních částek 
podle odstavce 2.  

Orig. pt

Odůvodnění

Osvobození od celních poplatků při dovozu výrobků spadajících do specifického režimu 
zásobování je nutno zohlednit v maximálních ročních částkách přidělovaných nejodlehlejším 
regionům, při předpokladu, že by jej z obchodních či jiných důvodů přestaly požívat. V tomto 
případě by částky přidělené z unijních podpor na jejich zásobování byly výrazně sníženy o 
platbu dovozního cla.  

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 41
Článek 24 odstavec 3

3. Částky přidělované ročně na programy 
uvedené v hlavě II nemohou být vyšší než 
následující částky:  

3. Částky přidělované ročně na programy 
uvedené v hlavě II nemohou být vyšší než 
následující částky:  

- u  zámořských departementů: 20,7 milionů 
EUR;

- u zámořských departementů: 21,7 milionů 
EUR;

- u Azor a Madeiry: 17,7 milionů EUR; - u Azor a Madeiry: 20,3 milionů EUR;

- u Kanárských ostrovů: 72,7 milionů EUR - u Kanárských ostrovů: 76,7 milionů EUR

Orig. pt

Odůvodnění

Vzhledem k maximálním ročním částkám vypočteným na základě průměrných částek vydaných 
na financování specifického režimu zásobování v referenčním období 2002-2004 (období 
skutečného uplatňování specifických režimů zásobování) a na druhé straně v období 2001-
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2003, musí být částky určené pro zámořské departementy, Azory a Madeiru, jakož i pro 
Kanárské ostrovy navýšeny jednotlivě o 1,3 a 4 miliony EUR.   
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