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Muudatusettepanek 30
Põhjendus 1

1) Äärepoolseimate piirkondade eriline 
geograafiline asend põhjustab täiendavaid 
veokulusid inimtoiduks ja töötlemiseks 
ettenähtud ning toorainena kasutatavate 
oluliste toodete tarnimisel. Peale selle 
põhjustavad saarelisest asendist ja kaugest 
asukohast tulenevad objektiivsed tegurid 
äärepoolseimate piirkondade ettevõtjatele ja 
tootjatele täiendavaid piiranguid, mis 
oluliselt pärsivad nende tegevust. 
Kõnealuseid pärssivaid piiranguid saab 
vähendada oluliste toodete hinna 
alandamisega. Seetõttu on asjakohane 
kehtestada tarnimise erikord, et tagada 
äärepoolseimate piirkondade varustamine ja 
leevendada nende piirkondade kaugusest, 
saarelisest ja äärepoolseimast asukohast 

1) Äärepoolseimate piirkondade eriline 
geograafiline asend põhjustab täiendavaid 
veokulusid inimtoiduks ja töötlemiseks 
ettenähtud ning toorainena kasutatavate 
oluliste toodete tarnimisel. Peale selle 
põhjustavad saarelisest asendist ja kaugest 
asukohast tulenevad objektiivsed tegurid 
äärepoolseimate piirkondade ettevõtjatele ja 
tootjatele täiendavaid piiranguid, mis 
oluliselt pärsivad nende tegevust. Teatud 
juhtudel on ettevõtjate ja tootjate asukoht 
topelt isoleeritud, mis tuleneb samas 
piirkonnas asuvate saarte omavahelisest 
suurest kaugusest. Kõnealuseid pärssivaid 
piiranguid saab vähendada oluliste toodete 
hinna alandamisega. Seetõttu on asjakohane 
kehtestada tarnimise erikord, et tagada 
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tingitud lisakulutusi. äärepoolseimate piirkondade varustamine ja 
leevendada nende piirkondade kaugusest, 
saarelisest ja äärepoolseimast asukohast 
tingitud lisakulutusi.

Or. fr

Justification

Afin de garantir une répartition équilibrée des aides, il est nécessaire de les adapter à la 
situation spécifique des différentes îles et des différentes communautés rurales. Plus les îles 
sont petites et éloignées, plus les coûts des intrants agricoles sont élevés et plus bas seront les 
prix obtenus par les agriculteurs pour leurs produits. Il convient de tenir compte de cette 
double insularité.

Muudatusettepaneku esitaja: Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 31
Põhjendus 4

4) Kuna tarnimise erikorraga hõlmatud 
kogused on piiratud äärepoolseimate 
piirkondade tarnevajadustega, ei kahjusta 
see kord siseturu nõuetekohast toimimist. 
Peale selle ei tohiks tarnimise erikorra 
majanduslikud eelised põhjustada häireid 
asjaomaste toodetega kauplemisel. 
Seepärast tuleks keelata kõnealuste toodete 
edasisaatmine või eksport 
äärepoolseimatest piirkondadest. Siiski 
tuleks nende toodete edasisaatmist või 
eksporti lubada juhul, kui tarnimise 
erikorra tõttu saadud kasu hüvitatakse, või 
töödeldud toodete puhul lubada 
piirkondlikku kaubandust või kahe 
portugali äärepoolseima piirkonna vahelist 
kaubandust. Samuti tuleks arvesse võtta 
äärepoolseimate piirkondade tavapäraseid 
kaubavoogusid kolmandate riikidega ja 
lubatud peaks olema töödeldud toodete 
eksport vastavalt tavapärasele ekspordile 
kõikides nendes piirkondades. See piirang 
ei kehti tavapärase ekspordi ning töödeldud 
toodete edasisaatmise suhtes, selguse 
huvides tuleks täpsustada võrdlusperiood 
tavapäraselt eksporditud või edasisaadetud 

4) Kuna tarnimise erikorraga hõlmatud 
kogused on piiratud äärepoolseimate 
piirkondade tarnevajadustega, ei kahjusta 
see kord siseturu nõuetekohast toimimist. 
Peale selle ei tohiks tarnimise erikorra 
majanduslikud eelised põhjustada häireid 
asjaomaste toodetega kauplemisel. Siiski 
tuleks lubada täiendava tootmistegevuse või 
piisava töötlemistoimingu tulemusel 
valminud või töödeldud toodete 
edasisaatmist kogu ülejäänud ühendusse 
või eksportimist kolmandatesse riikidesse, 
et edendada piirkondlikku või 
traditsioonilist kaubandust ning eelkõige 
kaubandust erinevate äärepoolseimate 
piirkondade vahel.
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kogusteks.

Or. pt

Justification

Outre la mention des "produits transformés", par référence aux produits résultant des 
opérations prévues dans le régime de transformation sous contrôle douanier, tel que celui-ci 
a été établi par le Code douanier communautaire auquel renvoie le règlement de la 
Commission no 20/2002/CE, du 28 décembre 2001, aux fins d'une possibilité de 
(ré)exportation vers des pays tiers ou de (ré)expédition vers le reste de la Communauté, il 
importe également de prendre en considération les produits résultant des opérations de 
perfectionnement actif, au régime duquel le règlement précité de 2001, portant modalités 
d'application des POSEI-Agriculture, fait également référence, aux mêmes fins.

Muudatusettepaneku esitaja: Margie Sudre

Muudatusettepanek 32
Põhjendus 18

18) Tavapärast loomakasvatust tuleks 
toetada. Kohaliku tarbimise vajaduste 
rahuldamiseks Prantsuse 
ülemeredepartemangudes ja Madeiral, tuleks 
teatavatel tingimustel ja aastase maksimaalse 
määraga lubada nuumamiseks mõeldud 
isasveiste osas tollimaksuvaba importi 
kolmandatest riikidest. Määrusega (EÜ) nr 
1782/2003 avanenud võimalust kanda 
ammlehmade eest makstavate lisatasude 
õigused üle Portugalist Assooridele tuleks 
uuendada ja seda tuleks kohaldada 
äärepoolseimate piirkondade uue toetuskorra 
raames.

18) Tavapärast loomakasvatust tuleks 
toetada. Kohaliku tarbimise vajaduste 
rahuldamiseks Prantsuse 
ülemeredepartemangudes ja Madeiral, tuleks 
teatavatel tingimustel ja aastase maksimaalse 
määraga lubada nuumamiseks mõeldud 
isasveiste osas tollimaksuvaba importi 
kolmandatest riikidest. Määrusega (EÜ) nr 
1782/2003 avanenud võimalust kanda 
ammlehmade eest makstavate lisatasude 
õigused üle Portugalist Assooridele tuleks 
uuendada ja seda tuleks kohaldada 
äärepoolseimate piirkondade uue toetuskorra 
raames. Prantsuse ülemeredepartemangude 
kohaliku tarbimise vajaduste 
rahuldamiseks tuleks teatud tingimustel ja 
maksimaalse aastamääraga lubada 
nuumamiseks mõeldud hobuslaste, 
veislaste, antilooplaste ning lammaste ja 
kitsede liiki kuuluvate loomade 
tollimaksuvaba importi kolmandatest 
riikidest.

Or. fr
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Justification

La production de viande bovine de qualité constitue une activité complémentaire et, dans 
certains cas, une alternative à la production laitière. Les importations d'animaux originaires 
de pays tiers d'espèces différentes adaptées au contexte local devraient permettre de satisfaire 
les besoins en consommation locale et faciliter l'installation progressive des filières animales.

Muudatusettepaneku esitaja: Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 33
Artikli 4 lõike 2 sissejuhatav lause

2. Lõikes 1 ettenähtud piirangud ei hõlma 
äärepoolseimates piirkondades tarne erikorra 
raames teotust saanud toodetest töödeldud 
tooteid, mis on:

2. Lõikes 1 ettenähtud piirangud ei hõlma 
äärepoolseimates piirkondades tarne erikorra 
raames teotust saanud toodetest töödeldud 
või täiendavas tootmistegevuse või piisava 
töötlemistoimingu tulemusel valminud 
tooteid, mis on eksporditud kolmandatesse 
riikidesse või edasi saadetud kogu 
ülejäänud ühendusse piirkondliku või 
traditsioonilise kaubanduse raames 
vastavalt artikli 26 lõikes 2 sätestatud 
tingimustele:

Or. pt

Justification

Cet amendement s'inscrit dans la lignée de l'amendement au considérant 4. Le commerce 
traditionnel est constitué par les expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté 
et, par analogie, par les exportations traditionnelles vers des pays tiers, lesquelles, lors de 
l'entrée en vigueur du présent règlement, revêtaient un caractère actuel, régulier et 
significatif, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 
européennes (cinquième chambre) telle qu'elle ressort de l'arrêt rendu le 15 mai 2003 sur 
l'affaire C-282/00: "Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (RAR)" contre "Sociedade de 
Indústrias Agricolas Açoreanas, SA (SINAGA)". Aux termes de cet arrêt, la Cour a décidé 
qu'il incombait à la juridiction de renvoi d'apprécier si tel était le cas des expéditions de 
sucre des Açores vers la partie continentale du Portugal.

Muudatusettepaneku esitaja: Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 34
Artikli 9 lõige 1 a (uus)

1 a) Ühenduse abiprogrammide eesmärk 
on edendada kohalike turgude 
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põllumajandustoodetega varustamist ja 
piirkondadele iseloomulike toodete 
valmistamist, eriti genofondi silmas 
pidades.

Or. de

Justification

Compte tenu de la longueur des trajets d'acheminement en provenance et à destination des 
îles, il ne serait pas soutenable de vouloir fonder l'économie rurale sur les exportations et 
importations massives d'importantes quantités de denrées alimentaires. La production de 
produits régionaux de qualité serait, sur la durée, un gage de compétitivité à l'exportation.
L'identité locale, qui serait ainsi également renforcée par la production de produits 
spécifiques, constitue en outre un facteur important sur le plan touristique. Un degré élevé 
d'autoapprovisionnement grâce au commerce régional, ainsi que les petites et moyennes 
industries locales de transformation contribueraient à améliorer la sécurité alimentaire et la 
situation économique des entreprises grâce à la création, sur place, d'une valeur ajoutée.

Muudatusettepaneku esitaja: Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 35
Artikli 9 lõige 1 b (uus)

1 b) Ühenduse abiprogrammid hõlmavad 
maakeskkonna ja põllumajandusmaa 
parandamise toetamist, samuti 
maaharimise ja põllumajandusmaa 
väljaarendamise toetamist maaelu säästva 
juhtimise abil.

Or. de

Justification

L'amélioration des modes d'exploitation des terres contribue à un aménagement durable de 
l'économie rurale; l'amélioration de l'environnement et de l'espace rural peut, dans un grand 
nombre des régions ultrapériphériques, contribuer non seulement à améliorer les conditions 
de vie des populations locales, mais également à renforcer le secteur du tourisme.

Muudatusettepaneku esitaja: Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 36
Artikli 19 lõike 2 kolmas lõik
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Portugal teatab igal aastal komisjonile 
edusammudest nende alade 
ümberkorraldamisel ja ümberkujundamisel, 
kuhu istutatud viinamarjasordid on otseselt 
tootja hübriidid, mille kasvatus on keelatud.

Portugal teavitab igal aastal komisjoni
Assooridelt ja Madeiralt saadud teabest 
edusammude kohta nende alade 
ümberkorraldamisel ja ümberkujundamisel, 
kuhu istutatud viinamarjasordid on otseselt 
tootja hübriidid, mille kasvatus on keelatud.

Or. pt

Justification

Cet amendement s'inscrit dans la lignée de la possibilité visée à l'article 16, paragraphe 2, du 
règlement du Conseil no 1493/1999/CE, dans le cadre des dispositions relatives à 
l'information (chapitre IV) concernant le potentiel de production (titre II), et invitant les États 
membres à établir un inventaire du potentiel de la production viticole sur une base régionale.

Muudatusettepaneku esitaja: Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 37
Artikli 20 lõike 4 teine lõik

Käesoleva lõike kohaldamise eeskirjad 
võetakse vastu artikli 26 lõikes 2 sätestatud 
korras. Üksikasjalike eeskirjadega 
määratakse eelkõige kindlaks kohapeal 
toodetava värske piima kogus, mis lisatakse 
käesoleva artikli esimeses lõigus osutatud 
kõrgkuumutatud pulbripiima hulka.

Käesoleva lõike kohaldamise eeskirjad 
võetakse vastu artikli 26 lõikes 2 sätestatud 
korras. Üksikasjalike eeskirjadega 
määratakse eelkõige kindlaks kohapeal 
toodetava värske piima kogus, mis lisatakse 
käesoleva artikli esimeses lõigus osutatud 
kõrgkuumutatud pulbripiima hulka. 
Nimetatud kogus on kohustuslik vaid juhul, 
kui esineb probleeme kohaliku tootmise 
sujuvuses.

Or. pt

Justification

Cet amendement vise à atténuer l'obligation faite à la région de Madère d'incorporer une 
quantité minimale de lait frais produit localement, sans cesser pour autant d'insister sur la 
garantie d'écoulement de la production locale.

Muudatusettepaneku esitaja: Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 38
Artikli 24 lõige 2
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2. Ühendus rahastab käesoleva määruse II ja 
III jaotises ettenähtud meetmeid aasta 
ülemmääraga järgmiselt:

2. Ühendus rahastab käesoleva määruse II ja 
III jaotises ettenähtud meetmeid aasta 
ülemmääraga järgmiselt:

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 84,7 
miljonit eurot,

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 85,7 
miljonit eurot,

– Assoorid ja Madeira 77,3 miljonit eurot, – Assoorid ja Madeira 80,3 miljonit eurot,
– Kanaari saared: 127,3 miljonit eurot, – Kanaari saared: 131,3 miljonit eurot,

Or. pt

Justification

Au vu des montants maximaux annuels calculés sur la base de la moyenne des montants 
dépensés au titre du financement des RSA durant la période de référence 2002-2004 (période 
d'application effective des régimes spécifiques d'approvisionnement), et à l'inverse de la 
période 2001-2003, les montants prévus pour les DOM, Açores et Madère ainsi que pour les 
îles Canaries doivent être respectivement majorés de 1,3 et de 4 millions d'euros.

Muudatusettepaneku esitaja: Margie Sudre

Muudatusettepanek 39
Artikli 24 lõige 2

2. Ühendus rahastab käesoleva määruse II ja 
III jaotises ettenähtud meetmeid aasta 
ülemmääraga järgmiselt:

2. Ühendus rahastab käesoleva määruse II ja 
III jaotises ettenähtud meetmeid aasta 
ülemmääraga, mis Prantsuse 
ülemeredepartemangude puhul on 
arvutatud vastavalt tarnimise erikorra 
rahastamiseks 2004. aastal kulutatud 
summadele, Madeira puhul vastavalt 2002., 
2003. ja 2004. aasta keskmisele ning 
Assooride ja Kanaari saarte puhul vastavalt 
kohaliku tootmise toetamise kulutustele 
kohaldatavatele piirmääradele.

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 84,7 
miljonit eurot,
– Assoorid ja Madeira: 77,3 miljonit eurot,
– Kanaari saared: 127,3 miljonit eurot.

Or. fr

Justification

Dans un esprit de compromis avec l'amendement du rapporteur, la solution que je propose 
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permet de concilier les situations diverses des différentes RUP. En effet, en se fondant 
uniquement sur les références historiques 2001-2003 pour définir l’enveloppe budgétaire 
correspondant au régime d’approvisionnement, la Commission ignore la progressivité de 
l’enveloppe financière, particulièrement notable en 2004, notamment dans les DOM.

Muudatusettepaneku esitaja: Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 40
Artikli 24 lõige 2 a (uus)

2 a) Tarnimise erikorra raames lisatakse 
artikli 3 lõikes 1 sätestatud ja juba alguses 
tasutud impordiõigused lõikes 2 toodud 
aastasummade hulka.

Or. pt

Justification

L'exonération des droits douaniers à l'importation sur les produits couverts par les RSA en 
provenance de pays tiers doit être prise en considération dans les montants maximaux 
annuels attribués aux RUP, dans l'hypothèse où, pour des raisons commerciales ou autres, 
celles-ci auraient cessé d'en bénéficier. En l'occurrence, les montants des aides 
communautaires affectés à leur approvisionnement se trouveront sérieusement amputés par le 
paiement des droits à l'importation.

Muudatusettepaneku esitaja: Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 41
Artikli 24 lõige 3

3. Aasta jooksul programmidele eraldatud II 
jaotisega ettenähtud summad ei tohi ületada:

3. Aasta jooksul programmidele eraldatud II 
jaotisega ettenähtud summad ei tohi ületada:

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 20,7
miljonit eurot,

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 21,7
miljonit eurot,

– Assoorid ja Madeira: 17,7 miljonit eurot, – Assoorid ja Madeira: 20,3 miljonit eurot,
– Kanaari saared: 72,7 miljonit eurot. – Kanaari saared: 76,7 miljonit eurot.

Or. pt

Justification

Au vu des montants maximaux annuels calculés sur la base de la moyenne des montants 
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dépensés au titre du financement des RSA durant la période de référence 2002-2004 (période 
d'application effective des régimes spécifiques d'approvisionnement), et à l'inverse de la 
période 2001-2003, les montants prévus pour les DOM, Açores et Madère ainsi que pour les 
îles Canaries doivent être respectivement majorés de 1,3 et de 4 millions d'euros.
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