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Módosítás, előterjesztette: Margie Sudre

Módosítás: 30
(1) preambulumbekezdés

(1) A legkülső régiók különleges földrajzi 
helyzetéből adódóan az emberi fogyasztásra 
vagy feldolgozásra és mezőgazdasági 
inputanyagnak szánt alapvető termékekkel 
történő ellátás biztosítása ezekben a 
régiókban szállítási többletköltségekkel jár. 
Továbbá az elszigeteltség és a rendkívül 
távoli fekvés eredményeként felmerülő 
objektív tényezők a legkülső régiók 
gazdasági szereplői és termelői számára 
további korlátokkal járnak, amelyek 
komolyan hátráltatják a tevékenységüket. 
Ezek a hátrányok enyhíthetők ezen alapvető 
termékek árának csökkentésével. Ezért 
helyénvaló olyan egyedi ellátási 

(1) A legkülső régiók különleges földrajzi 
helyzetéből adódóan az emberi fogyasztásra 
vagy feldolgozásra és mezőgazdasági 
inputanyagnak szánt alapvető termékekkel 
történő ellátás biztosítása ezekben a 
régiókban szállítási többletköltségekkel jár. 
Továbbá az elszigeteltség és a rendkívül 
távoli fekvés eredményeként felmerülő 
objektív tényezők a legkülső régiók 
gazdasági szereplői és termelői számára 
további korlátokkal járnak, amelyek 
komolyan hátráltatják a tevékenységüket. . 
Bizonyos esetekben a gazdasági szereplőket 
és a termelőket kettős elszigeteltség sújtja, a 
régió szigeteinek egymástól való rendkívül 
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intézkedések bevezetése, amelyek célja, 
hogy biztosítsák a legkülső régiók ellátását, 
valamint hogy mérsékeljék a legkülső régiók 
távoliságából, elszigeteltségéből és legkülső 
fekvéséből származó többletköltségeket.

nagy távolsága miatt. Ezek a hátrányok 
enyhíthetők ezen alapvető termékek árának 
csökkentésével. Ezért helyénvaló olyan 
egyedi ellátási intézkedések bevezetése, 
amelyek célja, hogy biztosítsák a legkülső 
régiók ellátását, valamint hogy mérsékeljék 
a legkülső régiók távoliságából, 
elszigeteltségéből és legkülső fekvéséből 
származó többletköltségeket.

Or. fr

Indokolás

A támogatások igazságos elosztásának biztosítása érdekében a támogatásokat a különböző 
szigetek illetve vidéki közösségek sajátos helyzetéhez kell igazítani. Minél kisebbek és 
távolibbak a szigetek, annál magasabbak lesznek a mezőgazdasági inputanyagok költségei és 
alacsonyabbak a termelők által áruikért kapott árak. E kettős elszigeteltséget helyénvaló 
tekintetbe venni.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 31
(4) preambulumbekezdés

(4) Mivel az egyedi ellátási intézkedések 
hatálya alá tartozó mennyiségek a legkülső 
régiók ellátási igényeire korlátozódnak, ezen 
intézkedések nem gyengítik a belső piac 
megfelelő működését. Továbbá az egyedi 
ellátási intézkedések gazdasági előnyei nem 
okozhatják a kereskedelem torzulását az 
érintett termékek esetében. Ezért tilos 
ezeknek a termékeknek a legkülső 
régiókból történő újbóli elszállítása vagy 
újrakivitele. Csak akkor szabad ezeket a 
termékeket újból elszállítani vagy 
újrakivinni, ha az egyedi ellátási 
rendszerből eredő előnyök megtérülnek, 
illetve feldolgozott termékek helyi 
forgalmazása vagy két portugál 
tengerentúli megye közötti kereskedelem 
esetén. Ezen kívül figyelembe kell venni a 
hagyományos kereskedelmi forgalmat 

(4) Mivel az egyedi ellátási intézkedések 
hatálya alá tartozó mennyiségek a legkülső 
régiók ellátási igényeire korlátozódnak, ezen 
intézkedések nem gyengítik a belső piac 
megfelelő működését. Továbbá az egyedi 
ellátási intézkedések gazdasági előnyei nem 
okozhatják a kereskedelem torzulását az 
érintett termékek esetében. Csak akkor 
szabad ezeket a feldolgozott vagy megfelelő 
kiegészítő kezelési illetve feldolgozási 
műveleteken átesett termékeket újból 
elszállítani a Közösség többi részébe vagy 
kivinni harmadik országokba, ha ez 
ösztönzően hat a regionális vagy a 
hagyományos kereskedelemre, nevezetesen 
a különböző legkülső régiók egymás közötti 
kereskedelmére.
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minden legkülső régió és harmadik ország 
között, és ennek megfelelően engedélyezni
kell e régióknak a feldolgozott termékek 
hagyományos exportnak megfelelő kivitelét. 
Szintén nem vonatkozik a tilalom a 
feldolgozott termékek vonatkozásában a 
hagyományos exportra és hagyományos 
szállításokra; az egyértelműség kedvéért 
pontosan meg kell állapítani e 
hagyományosan exportált vagy szállított 
mennyiségek meghatározásának 
bázisidőszakát.

Or. pt

Indokolás

A "feldolgozott termékek" említésén túlmenően utalni kell azokra a termékekre is, melyek a 
Közösség más részeibe történő (tovább)szállítás vagy harmadik országokba történő 
(újra)kivitel céljából alkalmazott  vámfelügyelet melletti feldolgozási eljárás műveleteiből 
származnak – az említett eljárás szabályait, melyekre a 2001. december 28-i 20/2002/EK 
bizottsági rendelet is hivatkozik, a Közösségi Vámkódex állapítja meg –, illetve tekintetbe kell 
venni az aktív feldolgozási műveletekből származó termékeket is, melyekre a fent idézett, a 
mezőgazdasági POSEI végrehajtási szabályairól szóló 2001-es rendelet szintén utalást tesz, 
hasonló megfontolások alapján.

Módosítás, előterjesztette: Margie Sudre

Módosítás: 32
(18) preambulumbekezdés

(18) Támogatni kell a hagyományos 
állattenyésztést. Franciaország tengerentúli 
megyéiben és Madeirán a helyi igények 
kielégítése érdekében − bizonyos feltételek 
mellett és maximum éves kereten belül − be
kell vezetni harmadik országokból származó 
szarvasmarhák vámmentes importjának 
lehetőségét helyi hizlalás céljára. Meg kell 
hosszabbítani Portugália arra vonatkozó 
lehetőségét, hogy az 1782/2003/EK rendelet 
keretében anyatehénre vonatkozó támogatást 
az Azori-szigetekre átruházza és ezt a 
rendelkezést a legkülső régiók új támogatási 

(18) Támogatni kell a hagyományos 
állattenyésztést. Franciaország tengerentúli 
megyéiben és Madeirán a helyi igények 
kielégítése érdekében − bizonyos feltételek 
mellett és maximum éves kereten belül − be 
kell vezetni harmadik országokból származó 
szarvasmarhák vámmentes importjának 
lehetőségét helyi hizlalás céljára. Meg kell 
hosszabbítani Portugália arra vonatkozó 
lehetőségét, hogy az 1782/2003/EK rendelet 
keretében anyatehénre vonatkozó támogatást 
az Azori-szigetekre átruházza és ezt a 
rendelkezést a legkülső régiók új támogatási 
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intézkedéseinek megfelelően ki kell 
igazítani.

intézkedéseinek megfelelően ki kell 
igazítani. Franciaország tengerentúli 
megyéiben a helyi fogyasztási igények 
kielégítése érdekében helyénvaló 
engedélyezni – bizonyos feltételek mellett és 
maximum éves kereten belül – a harmadik 
országokból származó ló-, szarvasmarha-, 
tehénantilop-, juh- és kecskefélék 
vámmentes importját hízlalás céljára.

Or. fr

Indokolás

A minőségi szarvasmarhahús termelése a tejtermelés kiegészítő tevékenységét illetve, 
bizonyos esetekben, alternatíváját jelenti. A különböző fajtájú, a helyi kontextusba illeszkedő 
állatok harmadik országból származó importja lehetővé teheti a helyi fogyasztási igények 
kielégítését és megkönnyítheti az állattenyésztési ágazatok fokozatos meggyökeresedését.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 33
4. cikk, (2) bekezdés, bevezető mondat

2. Az (1) bekezdésben említett korlátozás 
nem alkalmazandó az ezekre a legkülső 
régiókon feldolgozott, speciális ellátás 
rendszerébe tartozó termékekre:

2. Az (1) bekezdésben említett korlátozás 
nem alkalmazandó az ezekre a legkülső
régiókon feldolgozott vagy megfelelő 
kiegészítő kezelési illetve feldolgozási 
műveleteken átesett speciális ellátás 
rendszerébe tartozó termékekre, ha azok 
regionális vagy hagyományos kereskedelem 
keretében, a 26. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban lettek a 
Közösség többi részébe szállítva vagy 
harmadik országokba exportálva.

Or. pt

Indokolás

Ez a módosítás a (4) preambulumbekezdés módosításának egyenes folytatását jelenti. A 
hagyományos kereskedelem két összetevőjét azok a Közösség többi részébe irányuló 
hagyományos szállítások illetve harmadik országba történő hagyományos kivitelek jelentik, 
amelyek a rendelet hatályba lépésének időpontjában időszerű, rendszeres és jelentős 
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tevékenységet jelentenek. Ezt állapította meg az Európai Közösségek Bíróságának (ötödik 
tanács) ítélkezési gyakorlata a C-282/00 számú, "Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (RAR)" 
kontra "Sociedade de Indústrias Agricolas Açoreanas, SA (SINAGA)" ügyben 2003. május 
15-án hozott ítéletében. Az említett ítéletben a Bíróság úgy döntött, hogy a kérdést feltevő 
bíróság hatásköre megítélni, elmondható-e mindez az Azori-szigetekről Portugália 
kontinentális részébe történő cukorszállításról.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 34
9. cikk, (1a) bekezdés (új)

1a. A közösségi támogatási programok célja 
a helyi piacok mezőgazdasági termékekkel 
történő ellátásának valamint a régióra 
sajátosan jellemző termékek termelésének 
ösztönzése, különös tekintettel a genetikai 
örökségre.

Or. de

Indokolás

Tekintettel a szigetekről illetve a szigetekre történő szállítás hosszú útvonalaira, az 
élelmiszerek nagy mennyiségű tömeges exportjára és importjára alapozott helyi 
agrárgazdaság nem fenntartható. A regionális termékek termelése az export versenyképesség 
garanciáját jelentheti hosszú távon is. A helyi azonosságtudat, melyet a sajátosan jellemző 
termékek előállítása tovább erősítene, a turizmus szempontjából is fontos tényezőt jelent. A 
regionális kereskedelemnek köszönhető nagyobb önellátó képesség és a kis- és középméretű 
helyi feldolgozó üzemek hozzájárulnának az élelmiszerbiztonság és a vállalkozások gazdasági 
helyzetének javulásához, a helyben keletkező hozzáadott érték által.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Schroedter

Módosítás: 35
9. cikk, (1b) bekezdés (új)

1b. A közösségi támogatási programok 
törekednek a környezet, a mezőgazdasági 
környezet és a földművelési módszerek 
javítására valamint a mezőgazdasági táj 
rendezésének előmozdítására, a 
fenntartható földgazdálkodás ösztönzése 
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érdekében.

Or. de

Indokolás

A földművelés módszereinek javítása hozzájárul az agrárgazdaság fenntartható 
berendezkedéséhez; a környezet és a mezőgazdasági környezet javítása a legkülső régiók 
jelentős része esetében nem csak a helyi népesség életkörülményeinek javulásához, de az 
idegenforgalmi szektor megerősödéséhez is hozzájárulhatna.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 36
19. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés

Portugáliának minden évben értesítenie kell 
a Bizottságot a tiltott direkt termő hibrid 
szőlőfajtákkal telepített területek átállítása és 
szerkezetátalakítása terén elért 
eredményekről.

Portugáliának minden évben értesítenie kell 
a Bizottságot a tiltott direkt termő hibrid 
szőlőfajtákkal telepített területek átállítása és 
szerkezetátalakítása terén elért 
eredményekre vonatkozóan az Azori-
szigetekről és Madeiráról kapott 
információkról.

Or. pt

Indokolás

Ez a módosítás az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 16. cikke (2) bekezdésében említett 
lehetőség egyenes folytatását jelenti. Az említett bekezdés a tájékoztatásra vonatkozó 
rendelkezések (IV. fejezet) keretében a termelési potenciálra vonatkozóan (II. cím) az egyes 
régiók bortermelési potenciáljáról szóló leltárak készítésére szólítja fel a tagállamokat.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 37
20. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés

A jelen bekezdés alkalmazására vonatkozó 
részletes szabályokat a 26. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell meghatározni. Ez a 

A jelen bekezdés alkalmazására vonatkozó 
részletes szabályokat a 26. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell meghatározni. Ez a 
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részletes szabályozás meghatározza az első 
albekezdés által említett, az ultrapasztőrözött 
tej előállításához kötelezően hozzáadandó, 
helyben termelt friss tej mennyiségét.

részletes szabályozás meghatározza az első 
albekezdés által említett, az ultrapasztőrözött 
tej előállításához kötelezően hozzáadandó, 
helyben termelt friss tej mennyiségét; ez a 
mennyiség csak akkor válik kötelezővé,ha 
történetesen a helyi termelés értékesítése 
nem biztosított.

Or. pt

Indokolás

A módosítás célja, hogy enyhítse a madeirai régió bizonyos minimális mennyiségű helyben 
termelt friss tej UHT tejhez való hozzáadására vonatkozó kötelezettségét, ugyanakkor 
ismételten hangsúlyozva a helyi tejtermelés értékesítésére vonatkozó garanciát.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 38
24. cikk, (2) bekezdés

2. A Bizottság az e rendelet II. és III. 
címében előírt intézkedéseket évente 
maximum a következő összeggel 
finanszírozza:

2. A Bizottság az e rendelet II. és III. 
címében előírt intézkedéseket évente 
maximum a következő összeggel 
finanszírozza:

- Franciaország tengerentúli megyéi: 84,7 millió 
euró,

- Franciaország tengerentúli megyéi: 85,7 millió 
euró,

- Azori-szigetek és Madeira: 77,3 millió euró, - Azori-szigetek és Madeira: 80,3 millió euró,

- Kanári-szigetek: 127,3 millió euró. - Kanári-szigetek: 131,3 millió euró.

Or. pt

Indokolás

Az egyedi ellátási intézkedések finanszírozása címén a 2002-2004-es referencia-időszakban 
(az egyedi ellátási intézkedések tényleges alkalmazási időszakában) kifizetett összegek átlaga 
alapján kalkulált maximális összegeket a 2001-2003-as időszakkal összevetve a 
Franciaország tengerentúli megyéi, az Azori-szigetek, Madeira illetve a Kanári-szigetek 
számára előirányzott összegeket 1 millió, 3 millió illetve 4 millió euróval kell megnövelni.
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Módosítás, előterjesztette: Margie Sudre

Módosítás: 39
24. cikk, (2) bekezdés

2. A Bizottság az e rendelet II. és III. 
címében előírt intézkedéseket évente
maximum a következő összeggel
finanszírozza:

2. A Bizottság az e rendelet II. és III. 
címében előírt intézkedéseket az egyes 
régiók esetében külön-külön megállapított 
éves összegekkel finanszírozza, melyet 
Franciaország tengerentúli megyéi 
esetében az egyedi ellátási intézkedések 
finanszírozására a 2004-es referencia-
időszakban költött összegek, Madeira, az 
Azori-szigetek és a Kanári-szigetek esetében 
a 2002-es, 2003-as és 2004-es években 
költött összegek átlaga alapján számítanak 
ki, a helyi termelés támogatása terén 
maximális költséghatárok alkalmazásával.

- Franciaország tengerentúli megyéi: 84,7 
millió euró
- Azori-szigetek és Madeira: 77,3 millió 

euró,
- Kanári-szigetek: 127,3 millió euró.

Or. fr

Indokolás

Az általam javasolt megoldás – a fogalmazó módosításával való kompromisszum szellemében 
– lehetővé teszi a különböző legkülső régiók eltérő helyzetének összeegyeztetését. A Bizottság 
az ellátási intézkedések költségvetési keretének kizárólag a 2001-2003-as történelmi 
referenciák alapján történő meghatározásakor figyelmen kívül hagyta a költségvetési keret 
folyamatos – a 2004-es évben különösen jelentős – növekedését.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 40
24. cikk, (2a) bekezdés (új)

2a. Az egyedi ellátási intézkedések 
keretében a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett termékek után korábban befizetett 
importvámok összegét hozzá kell adni a (2) 
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bekezdésben említett éves támogatási 
összegekhez.

Or. pt

Indokolás

Az egyedi ellátási intézkedések hatálya alá tartozó, harmadik országokból származó termékek 
importvám alóli mentességét figyelembe kell venni a legkülső régiók javára biztosított 
maximális támogatási összegek megállapításakor, tekintettel arra, hogy előfordulhat, hogy ez 
a vámmentesség – kereskedelmi vagy egyéb okok miatt – elveszik. Az ilyen esetekben az 
importvám befizetése máskülönben az ellátáshoz biztosított közösségi támogatások összegének 
jelentős megcsonkítását jelenthetné.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás: 41
24. cikk, (3) bekezdés

3. A II. címben előírt programok éves 
finanszírozása nem haladhatja meg a 
következő összegeket:

3. A II. címben előírt programok éves 
finanszírozása nem haladhatja meg a 
következő összegeket:

- Franciaország tengerentúli megyéi 
számára: 20,7 millió euró;

- Franciaország tengerentúli megyéi 
számára: 21,7 millió euró;

- Az Azori-szigetek és Madeira számára: 
17,7 millió euró;

- Az Azori-szigetek és Madeira számára: 
20,3 millió euró;

- A Kanári-szigetek számára: 72,7 millió 
euró.

- A Kanári-szigetek számára: 76,7 millió 
euró.

Or. pt

Indokolás

Az egyedi ellátási intézkedések finanszírozása címén a 2002-2004-es referencia-időszakban 
(az egyedi ellátási intézkedések tényleges alkalmazási időszakában) elköltött összegek átlaga 
alapján kalkulált maximális összegeket a 2001-2003-as időszakkal összevetve a 
Franciaország tengerentúli megyéi, az Azori-szigetek, Madeira illetve a Kanári-szigetek 
számára előirányzott összegeket 1 millió, 3 millió illetve 4 millió euróval meg kell növelni.


	565946hu.doc

