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Ændringsforslag af Margie Sudre

Ændringsforslag 30
Betragtning 1

(1) Fjernområdernes særlige geografiske 
beliggenhed i forhold til forsyningskilderne 
medfører ekstra transportomkostninger ved 
levering af vigtige produkter, der skal 
anvendes til konsum, forarbejdning eller 
som rå- og hjælpestoffer. Endvidere påfører 
objektive faktorer i forbindelse med deres 
status som øsamfund og deres beliggenhed i 
den yderste periferi de erhvervsdrivende og 
producenterne i fjernområderne yderligere 
ulemper, som er stærkt hæmmende for deres 
virksomhed. Disse ulemper kan afhjælpes 
ved, at priserne på de vigtige produkter 
nedsættes. Der bør derfor indføres en særlig
forsyningsordning for at sikre 

(1) Fjernområdernes særlige geografiske 
beliggenhed i forhold til forsyningskilderne 
medfører ekstra transportomkostninger ved 
levering af vigtige produkter, der skal 
anvendes til konsum, forarbejdning eller 
som rå- og hjælpestoffer. Endvidere påfører 
objektive faktorer i forbindelse med deres 
status som øsamfund og deres beliggenhed i 
den yderste periferi de erhvervsdrivende og 
producenterne i fjernområderne yderligere 
ulemper, som er stærkt hæmmende for deres 
virksomhed. I visse tilfælde er de 
erhvervsdrivende og producenterne 
underlagt en dobbelt status som øsamfund, 
idet øerne i området er beliggende meget 
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fjernområdernes forsyning og udligne de 
ekstraomkostninger, som skyldes deres 
afsides beliggenhed, status som øsamfund og 
beliggenhed i den yderste periferi. 

langt fra hinanden. Disse ulemper kan 
afhjælpes ved, at priserne på de vigtige 
produkter nedsættes. Der bør derfor indføres 
en særlig forsyningsordning for at sikre 
fjernområdernes forsyning og udligne de 
ekstraomkostninger, som skyldes deres 
afsides beliggenhed, status som øsamfund og 
beliggenhed i den yderste periferi.

Or. fr

Begrundelse

For at garantere en ligelig fordeling af støtten er det nødvendigt at afpasse denne efter de 
enkelte øers og de enkelte landbrugsområders særlige situation. Jo mindre øerne er, og jo 
fjernere beliggenheden er, desto højere er omkostningerne til rå- og hjælpestoffer, og desto 
lavere er de priser, som landmændene får for deres produkter. Der skal tages hensyn til 
denne dobbelte status som øsamfund.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 31
Betragtning 4

(4) Da de mængder, der omfattes af den 
særlige forsyningsordning, er begrænset til 
fjernområdernes forsyningsbehov, er 
ordningen ikke til hinder for, at det indre 
marked kan fungere efter hensigten. 
Desuden må de økonomiske fordele ved den 
særlige forsyningsordning ikke medføre 
forstyrrelser i det traditionelle 
handelsmønster for de pågældende 
produkter. Det bør derfor forbydes at 
forsende eller eksportere disse produkter 
fra fjernområderne. Det bør dog være tilladt 
at forsende eller eksportere disse produkter, 
hvis den fordel, der følger af den særlige 
forsyningsordning, betales tilbage, eller, 
når det gælder forarbejdede produkter, hvis 
formålet er at give mulighed for regional 
samhandel eller samhandel mellem de to 
portugisiske fjernområder. Der bør også 
tages hensyn til alle fjernområders 
traditionelle samhandel med tredjelande, 

(4) Da de mængder, der omfattes af den 
særlige forsyningsordning, er begrænset til 
fjernområdernes forsyningsbehov, er 
ordningen ikke til hinder for, at det indre 
marked kan fungere efter hensigten. 
Desuden må de økonomiske fordele ved den 
særlige forsyningsordning ikke medføre 
forstyrrelser i det traditionelle 
handelsmønster for de pågældende 
produkter. Det bør dog være tilladt at 
forsende forarbejdede produkter eller 
produkter, der har undergået en 
tilstrækkelig bearbejdning eller 
forarbejdning, til resten af Fællesskabet 
eller at eksportere disse til tredjelande som 
led i udviklingen af regional eller 
traditionel samhandel, herunder især 
samhandel mellem de forskellige 
fjernområder.
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hvorfor alle disse områder må kunne 
eksportere forarbejdede produkter i et 
omfang svarende til deres traditionelle 
eksport. Ovennævnte forbud gælder heller 
ikke traditionel forsendelse af forarbejdede 
produkter; af klarhedshensyn bør 
referenceperioden for fastlæggelse af disse 
traditionelt eksporterede eller traditionelt 
forsendte mængder præciseres.

Or. pt

Begrundelse

Ud over omtalen af de "forarbejdede produkter" med henvisning til de produkter, der 
fremstilles under anvendelse af de processer, der er angivet i proceduren for forarbejdning 
under toldkontrol som fastlagt i EF-toldkodeksen, der henvises til i Kommissionens 
forordning (EF) nr. 20/2002 af 28. december 2001, med det formål at give mulighed for 
(gen)udførsel til tredjelande eller for (gen)udførsel til resten af Fællesskabet skal der
ligeledes med samme formål tages hensyn til de produkter, der fremstilles under anvendelse 
af de processer, der er angivet i proceduren for aktiv forædling, der ligeledes henvises til i 
ovennævnte forordning fra 2001, der indeholder gennemførelsesbestemmelserne for 
landbrugsafsnittet under Posei.

Ændringsforslag af Margie Sudre

Ændringsforslag 32
Betragtning 18

(18) Der bør ydes støtte til de traditionelle 
aktiviteter inden for husdyrbrug. For at 
dække de lokale forbrugeres behov i de 
franske oversøiske departementer og på 
Madeira bør det være tilladt toldfrit fra 
tredjelande at importere ungtyre til 
opfedning på visse betingelser og inden for 
et årligt maksimumsloft. Den mulighed, som 
Portugal med forordning (EF) nr. 1782/2003 
har fået for at overføre 
ammekopræmierettigheder fra det 
portugisiske fastland til Azorerne, bør 
videreføres, og dette instrument bør tilpasses 
de nye ordninger for støtte til 
fjernområderne.

(18) Der bør ydes støtte til de traditionelle 
aktiviteter inden for husdyrbrug. For at 
dække de lokale forbrugeres behov i de 
franske oversøiske departementer og på 
Madeira bør det være tilladt toldfrit fra 
tredjelande at importere ungtyre til 
opfedning på visse betingelser og inden for 
et årligt maksimumsloft. Den mulighed, som 
Portugal med forordning (EF) nr. 1782/2003 
har fået for at overføre 
ammekopræmierettigheder fra det 
portugisiske fastland til Azorerne, bør 
videreføres, og dette instrument bør tilpasses 
de nye ordninger for støtte til 
fjernområderne. For at dække de lokale 
forbrugeres behov i de franske oversøiske 
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departementer bør det være tilladt toldfrit 
fra tredjelande at importere heste, kvæg, 
bøfler, får og geder til opfedning på visse 
betingelser og inden for et årligt 
maksimumsloft.

Or. fr

Begrundelse

Produktionen af kvalitetsoksekød udgør en supplerende virksomhed og i nogle tilfælde et 
alternativ til mælkeproduktionen. Import af dyr af forskellig art med oprindelse i tredjelande 
og afpasset til de lokale forhold burde gøre det muligt at dække de lokale forbrugeres behov 
og at fremme den gradvise etablering af dyrebesætninger.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 33
Artikel 4, stk. 2, indledning

2. Begrænsningen i stk. 1 gælder ikke 
produkter, der er forarbejdet i 
fjernområderne under anvendelse af 
produkter under den særlige 
forsyningsordning, og

2. Begrænsningen i stk. 1 gælder ikke 
produkter, der er forarbejdet, eller som har 
undergået tilstrækkelig bearbejdning og 
forarbejdning i fjernområderne under 
anvendelse af produkter under den særlige 
forsyningsordning, og som eksporteres til 
tredjelande eller forsendes til resten af 
Fællesskabet som led i regional eller 
traditionel samhandel under overholdelse 
af de betingelser, der er omhandlet i artikel 
26, stk. 2.

Or. pt

Begrundelse

Dette ændringsforslag ligger på linje med ændringsforslaget til betragtning 4. Traditionel 
samhandel udgøres af traditionel forsendelse til resten af Fællesskabet og i analogi hermed af 
traditionel eksport til tredjelande, der ved denne forordnings ikrafttræden var af aktuel, 
regelmæssig og betydelig karakter, i overensstemmelse med den retspraksis, der følges af EF-
Domstolen (Femte Afdeling), således som det fremgår af afgørelse af 15. maj 2003 i sag C-
282/00: "Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (RAR)" mod "Sociedade de Indústrias Agricolas 
Açoreanas, SA (SINAGA)". I henhold til denne afgørelse har Domstolen konkluderet, at det 
tilkommer den forelæggende ret at bedømme, hvorvidt dette var tilfældet for forsendelser af 
sukker fra Azorerne til det portugisiske fastland.
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Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 34
Artikel 9, stk. 1 a (nyt)

1a. EF-støtteprogrammerne har til formål 
at fremme levering til de lokale markeder 
af landbrugsprodukter samt produktion af 
regionale specialiteter, herunder især med 
fokus på den genetiske arv.

Or. de

Begrundelse

I betragtning af den lange transporttid ved levering fra og til øerne ville det ikke være 
ønskeligt at basere landbrugsøkonomien på massiv eksport og import af store 
fødevaremængder. Produktionen af regionale kvalitetsprodukter vil i længden være en garant 
for konkurrenceevnen i eksportmæssig henseende. Lokalidentiteten, der således ligeledes vil 
blive styrket i forbindelse med fremstillingen af specifikke produkter, udgør derudover en 
vigtig faktor i turistmæssig henseende. En øget grad af selvforsyning som følge af den 
regionale samhandel samt de små og mellemstore lokale forarbejdningsindustrier vil bidrage 
til en forbedring af fødevaresikkerheden og virksomhedernes økonomiske situation som følge 
af merværdiskabelsen på stedet.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 35
Artikel 9, stk. 1 b (nyt)

1b. EF-støtteprogrammerne omfatter støtte 
til forbedring af miljøet og landdistrikterne 
samt til dyrkning af jorden og til 
landskabsplanlægning ved at fremme en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne.

Or. de

Begrundelse

Forbedringen af jorddyrkningsmetoderne bidrager til en bæredygtig indretning af 
landbrugsøkonomien. Forbedringen af miljøet og landdistrikterne vil i mange fjernområder 
kunne bidrage ikke blot til en forbedring af levevilkårene for lokalbefolkningen, men også til 
en styrkelse af turistsektoren.
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Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 36
Artikel 19, stk. 2, afsnit 3

Portugal meddeler hvert år Kommissionen, 
hvorledes arbejdet med omlægning af 
arealer tilplantet med druesorter af direkte 
producerende hybrider, som det er forbudt at 
dyrke, skrider frem.

Portugal meddeler hvert år Kommissionen, 
på grundlag af de oplysninger, der 
modtages fra Azorerne og Madeira,
hvorledes arbejdet med omlægning af 
arealer tilplantet med druesorter af direkte 
producerende hybrider, som det er forbudt at 
dyrke, skrider frem.

Or. pt

Begrundelse

Dette ændringsforslag ligger på linje med den mulighed, der er nævnt i artikel 16, stk. 2, i 
Rådets forordning nr. 1493/1999/EF, i bestemmelserne vedrørende oplysninger (kapitel IV) 
om produktionskapacitet (afsnit II), hvor medlemsstaterne opfordres til at udarbejde en 
oversigt over vinproduktionskapaciteten på regionalt plan. 

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 37
Artikel 20, stk. 4, afsnit 2

Gennemførelsesbestemmelserne til dette 
stykke vedtages efter den procedure, der er 
omhandlet i artikel 26, stk. 2. Disse 
bestemmelser fastsætter bl.a., hvilken 
mængde lokalt produceret frisk mælk der 
skal indgå i den rekonstituerede UHT-mælk, 
der er omhandlet i første afsnit.

Gennemførelsesbestemmelserne til dette 
stykke vedtages efter den procedure, der er 
omhandlet i artikel 26, stk. 2. Disse 
bestemmelser fastsætter bl.a., hvilken 
mængde lokalt produceret frisk mælk der 
skal indgå i den rekonstituerede UHT-mælk, 
der er omhandlet i første afsnit, idet denne 
mængde kun er påkrævet, hvis afsætningen 
af den lokale produktion ikke er sikret.

Or. pt

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager sigte på at mildne den forpligtelse, som Madeira er blevet 
pålagt, til at lade en minimumsmængde lokalt produceret frisk mælk indgå, idet kravet om, at 
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den lokale produktion skal være sikret, dog fastholdes. 

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 38
Artikel 24, stk. 2

2. Fællesskabet finansierer de 
foranstaltninger, der er fastsat i afsnit II og 
III i denne foranstaltninger, med et årligt 
beløb på op til:

2. Fællesskabet finansierer de 
foranstaltninger, der er fastsat i afsnit II og 
III i denne foranstaltninger, med et årligt 
beløb på op til:

- for de franske oversøiske departementer:
84,7 mio. EUR

- for de franske oversøiske departementer:
85,7 mio. EUR

- for Azorerne og Madeira: 77,3 mio. EUR - for Azorerne og Madeira: 80,3 mio. EUR
- for De Kanariske Øer: 127,3 mio. EUR - for De Kanariske Øer: 131, 3 mio. EUR

Or. pt

Begrundelse

Efter en gennemgang af de maksimale årlige støttebeløb, der er beregnet på grundlag af 
gennemsnittet af de beløb, der er gået til finansiering af den særlige forsyningsordning i 
referenceperioden 2002-2004 (faktisk anvendelsesperiode for de særlige 
forsyningsordninger) og i modsætning til perioden 2001-2003, skal de beløb, der er fastsat 
for de franske oversøiske departementer, Azorerne og Madeira samt for De Kanariske Øer, 
forhøjes med henholdsvis 1,3 og 4 mio. EUR. 

Ændringsforslag af Margie Sudre

Ændringsforslag 39
Artikel 24, stk. 2

2. Fællesskabet finansierer de 
foranstaltninger, der er fastsat i afsnit II og 
III i denne foranstaltninger, med et årligt 
beløb på op til:

2. Fællesskabet finansierer de 
foranstaltninger, der er fastsat i afsnit II og 
III i denne foranstaltninger, med et årligt 
beløb beregnet på grundlag af det beløb, 
der er gået til finansiering af den særlige 
forsyningsordning i referenceperioden 
2004 for de franske oversøiske 
departementer, på grundlag af det 
gennemsnitlige beløb for årene 2002, 2003 
og 2004 for Madeira, Azorerne og De 
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Kanariske Øer og på grundlag af de 
udgiftslofter, der anvendes for støtten til 
lokal produktion.

- for de franske oversøiske departementer: 
84,7 mio. EUR

- for Azorerne og Madeira: 77,3 mio. EUR
- for De Kanariske Øer: 127,3 mio. EUR

Or. fr

Begrundelse

Den kompromisløsning, jeg foreslår i forbindelse med ordførerens ændringsforslag, gør det 
muligt at forlige de forskelligartede situationer, der hersker i de forskellige fjernområder. Idet 
Kommissionen udelukkende baserer sig på historiske tal for 2001-2003 i forbindelse med 
fastlæggelsen af forsyningsordningens budgetramme, ser man bort fra budgetrammens 
progressive karakter, der var særlig mærkbar i 2004, især i de franske oversøiske 
departementer.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 40
Artikel 24, stk. 2 a (nyt)

2a. I forbindelse med den særlige 
forsyningsordning pålignes allerede nu 
betalte afgifter ved import af de produkter, 
der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, de årlige 
beløb, der er nævnt i stk. 2.

Or. pt

Begrundelse

Importafgiftsfritagelsen for produkter under den særlige forsyningsordning fra tredjelande 
skal tages i betragtning ved fastsættelse at det maksimale årlige støttebeløb, der gives til 
fjernområderne, hvis disse af handelsmæssige eller andre årsager ikke længere er berettiget 
hertil. I dette tilfælde ville de beløb, der bliver givet i EF-støtte til forsyning af dem, blive 
stærkt beskåret som følge af betaling af importafgifter.
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Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 41
Artikel 24, stk. 3

3. De beløb, der årligt bevilges til de 
programmer, der er fastsat i afsnit II, må 
ikke overstige:

3. De beløb, der årligt bevilges til de 
programmer, der er fastsat i afsnit II, må 
ikke overstige:

- for de franske oversøiske departementer: 20,7 
mio. EUR

- for de franske oversøiske departementer: 21,7 
mio. EUR

- for Azorerne og Madeira 17,7 mio. EUR - for Azorerne og Madeira 20,3 mio. EUR

- for De Kanariske Øer 72,7 mio. EUR. - for De Kanariske Øer 76,7 mio. EUR.

Or. pt

Begrundelse

Efter en gennemgang af de maksimale årlige støttebeløb, der er beregnet på grundlag af 
gennemsnittet af de beløb, der er gået til finansiering af den særlige forsyningsordning i 
referenceperioden 2002-2004 (faktisk anvendelsesperiode for de særlige 
forsyningsordninger), og i modsætning til perioden 2001-2003 skal de beløb, der er fastsat 
for de franske oversøiske departementer, Azorerne og Madeira samt for De Kanariske Øer, 
forhøjes med henholdsvis 1,3 og 4 mio. EUR. 
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