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Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 30
1 konstatuojamoji dalis

(1) Dėl atokiausių regionų išskirtinės 
geografinės padėties atsiranda papildomų 
gabenimo išlaidų, susijusių su žmonėms 
vartoti ar perdirbti ir žemės ūkyje naudoti 
būtinų produktų tiekimu. Be to, su salomis ir 
atokiausiais regionais susiję objektyvūs 
veiksniai dar labiau suvaržo ekonominės 
veiklos vykdytojus ir gamintojus tuose 
regionuose ir labai kenkia jų veiklai. Šios 
kliūtys gali būti sušvelnintos sumažinant 
minėtų būtiniausių produktų kainą. Todėl 
reikia nustatyti specifinį tiekimo režimą, 
kuris užtikrintų tiekimą į labiausiai 
nutolusius regionus ir kompensuotų 

(1) Dėl atokiausių regionų išskirtinės 
geografinės padėties atsiranda papildomų 
gabenimo išlaidų, susijusių su žmonėms 
vartoti ar perdirbti ir žemės ūkyje naudoti 
būtinų produktų tiekimu. Be to, su salomis ir 
atokiausiais regionais susiję objektyvūs 
veiksniai dar labiau suvaržo ekonominės 
veiklos vykdytojus ir gamintojus tuose 
regionuose ir labai kenkia jų veiklai. Tam 
tikrais atvejais vykdytojai ir gamintojai 
susiduria su dvigubo izoliuotumo 
problema, kadangi regiono salos yra labai 
nutolusios viena nuo kitos. Šios kliūtys gali 
būti sušvelnintos sumažinant minėtų 
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papildomas išlaidas, atsirandančias dėl to, 
kad šie regionai yra nutolę, salose ir 
atokiausiose vietovėse.

būtiniausių produktų kainą. Todėl reikia 
nustatyti specifinį tiekimo režimą, kuris 
užtikrintų tiekimą į labiausiai nutolusius 
regionus ir kompensuotų papildomas 
išlaidas, atsirandančias dėl to, kad šie 
regionai yra nutolę, salose ir atokiausiose 
vietovėse.

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.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 31
4 konstatuojamoji dalis

(4) Atsižvelgiant į tai, kad kiekiai, kuriems 
taikomas specifinis tiekimo režimas, 
priklauso nuo minėtų regionų tiekimo 
poreikių, ši sistema netrukdo vidaus rinkai 
tinkamai veikti. Be to, specifinio tiekimo 
režimo ekonominė nauda neturėtų sukelti 
susijusių produktų prekybos iškraipymų. 
Todėl turėtų būti uždrausta išsiųsti arba 
eksportuoti šiuos produktus iš atokiausių 
regionų. Tačiau šiuos produktus turėtų būti 
leista išsiųsti arba eksportuoti, jeigu 
specifinio tiekimo režimo ekonominė nauda 
yra padengiama, arba siekiant sudaryti 
sąlygas perdirbtais produktais prekiauti 
regione ar tarp dviejų atokiausių 
Portugalijos regionų. Taip pat reikėtų 
atsižvelgti į tradicinius mainų su visų 
atokiausių regionų trečiosiomis šalimis 
srautus ir visiems šiems regionams leisti 
perdirbtų produktų eksportą, atitinkantį 
tradicinį eksportą. Šis apribojimas 
netaikomas ir perdirbtų produktų 

(4) Atsižvelgiant į tai, kad kiekiai, kuriems 
taikomas specifinis tiekimo režimas, 
priklauso nuo minėtų regionų tiekimo 
poreikių, ši sistema netrukdo vidaus rinkai 
tinkamai veikti. Be to, specifinio tiekimo 
režimo ekonominė nauda neturėtų sukelti 
susijusių produktų prekybos iškraipymų. 
Tačiau šiuos produktus turėtų būti leista 
išsiųsti į kitas Europos Sąjungos šalis arba 
perdirbtus produktus, produktus, kurie 
buvo pakeisti papildomo gamybos proceso 
metu, arba pakankamai pakeistus 
produktus eksportuoti į trečiąsias šalis, 
siekiant plėtoti regioninę ar tradicinę 
prekybą, o ypač tarp įvairių atokiausių 
regionų.
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išsiuntimui; aiškumo sumetimais turėtų 
būti nurodytas atskaitinis laikotarpis šiems 
tradiciškai eksportuojamiems ar 
išsiunčiamiems produktų kiekiams 
apibrėžti.

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.

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 32
18 konstatuojamoji dalis

(18) Tradicinė gyvulininkystė turėtų būti 
remiama. Todėl siekiant patenkinti PUD ir 
Maderos vietinio vartojimo poreikius iš 
trečiųjų šalių tam tikromis sąlygomis ir 
neviršijant didžiausios metinės ribos turėtų 
būti leista be muito mokesčių importuoti 
penėjimui skirtus bulius. Reikėtų vėl 
atnaujinti Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 
Portugalijai suteiktą galimybę perduoti teisę 
į priemoką už karvę žindenę, suteikiamą 
žemyne, Azorų saloms ir suderinti šią 
priemone su nauja paramos atokiausiems 
regionams schema.

(18) Tradicinė gyvulininkystė turėtų būti 
remiama. Todėl siekiant patenkinti PUD ir 
Maderos vietinio vartojimo poreikius iš 
trečiųjų šalių tam tikromis sąlygomis ir 
neviršijant didžiausios metinės ribos turėtų 
būti leista be muito mokesčių importuoti 
penėjimui skirtus bulius. Reikėtų vėl 
atnaujinti Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 
Portugalijai suteiktą galimybę perduoti teisę 
į priemoką už karvę žindenę, suteikiamą 
žemyne, Azorų saloms ir suderinti šią 
priemone su nauja paramos atokiausiems 
regionams schema. Siekiant patenkinti PUD 
vietinio vartojimo poreikius iš trečiųjų šalių 
tam tikromis sąlygomis ir neviršijant 
didžiausios metinės ribos turėtų būti leista 
be muito mokesčių importuoti penėjimui 
skirtus arklinių šeimos gyvulius, galvijus, 
avis ir ožkas.
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Or. fr

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.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 33
4 straipsnio 2 dalies įžanga

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatyti 
apribojimai netaikomi atokiausiuose 
regionuose, gaminančiuose produktus, 
kuriems taikomas specifinis tiekimo 
režimas, perdirbtiems produktams:

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatyti 
apribojimai netaikomi atokiausiuose 
regionuose, gaminančiuose produktus, 
kuriems taikomas specifinis tiekimo 
režimas, perdirbtiems produktams arba 
tiems produktams, kurie buvo pakeisti 
papildomo gamybos proceso metu, arba 
kurie buvo pakankamai pakeisti, ir 
eksportuojami į trečiąsias šalis arba 
išsiunčiami į likusią Bendrijos dalį vykdant 
regioninę arba tradicinę prekybą laikantis 
26 straipsnio 2 dalyje pagal nustatytą 
tvarką apibrėžtų sąlygų.

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.
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 34
9 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Bendrijos paramos programos skirtos 
padėti aprūpinti vietines rinkas žemės ūkio 
produktais ir paskatinti regionams būdingą 
gamybą, ypač atsižvelgiant į genofondą.

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.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 35
9 straipsnio 1b dalis (nauja)

1b. Bendrijos programų parama skiriama 
aplinkai ir kaimiškųjų vietovių teritorijai 
gerinti, žemės išteklių naudojimui ir 
kaimiškųjų vietovių teritoriniam 
planavimui skatinat darnų kaimiškųjų 
vietovių tvarkymą.

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.



PE 357.829v01-00 6/9 AM\565946LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 36
19 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Kasmet Portugalija praneša Komisijai apie 
pažangą, padarytą keičiant ir pertvarkant 
plotus, apsodintus draudžiamomis 
tiesioginio gamintojo hibridinėmis 
vynmedžių veislėmis.

Kasmet Portugalija praneša Komisijai 
informaciją, gautą iš Azorų ir Maderos 
regionų, apie pažangą, padarytą keičiant ir 
pertvarkant plotus, apsodintus 
draudžiamomis tiesioginio gamintojo 
hibridinėmis vynmedžių veislėmis.

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.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 37
20 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Išsamios šios dalies taikymo taisyklės 
nustatomos laikantis 26 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos tvarkos. Išsamiose taisyklėse visų 
pirma nustatomas vietoje pagaminto šviežio 
pieno kiekis, kurį reikia pilti gaminant 
pirmoje pastraipoje nurodytą aukšta 
temperatūra apdorotą pieną.

Išsamios šios dalies taikymo taisyklės 
nustatomos laikantis 26 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos tvarkos. Išsamiose taisyklėse visų 
pirma nustatomas vietoje pagaminto šviežio 
pieno kiekis, kurį reikia pilti gaminant 
pirmoje pastraipoje nurodytą aukšta 
temperatūra apdorotą pieną. Šis kiekis 
privalomas tik tada, jei vietinės produkcijos 
realizavimas nėra užtikrintas. 

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.
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 38
24 straipsnio 2 dalis

2. Bendrija šio reglamento II ir III 
antraštinėse dalyse numatytas priemones 
kasmet finansuoja už tokią sumą:

2. Bendrija šio reglamento II ir III 
antraštinėse dalyse numatytas priemones 
kasmet finansuoja už tokią sumą:

- PUD: 84,7 milijono eurų, - PUD: 85,7 milijono eurų,

- Azorų ir Maderos saloms: 77,3 milijono eurų, - Azorų ir Maderos saloms: 80,3 milijono eurų,

- Kanarų saloms: 127,3 milijono eurų. - Kanarų saloms: 131,3 milijono eurų

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.

Pakeitimą pateikė Margie Sudre

Pakeitimas 39
24 straipsnio 2 dalis

2. Bendrija šio reglamento II ir III 
antraštinėse dalyse numatytas priemones 
kasmet finansuoja už tokią sumą:

2. Bendrija šio reglamento II ir III 
antraštinėse dalyse numatytas priemones 
kasmet finansuoja už sumą, kuri 
skaičiuojama remiantis 2004 m. 
ataskaitiniu laikotarpiu PUD, 2002 m., 
2003 m. ir 2004 m. ataskaitiniu laikotarpiu 
Maderos, Azorų ir Kanarų saloms 
numatyto specifinio tiekimo režimo 
finansavimo išlaidomis ir remiantis 
aukščiausia išlaidų riba, nustatyta vietinei 
gamybai remti.

- PUD: 84,7 milijono eurų
- Azorų ir Maderos saloms: 77,3 milijono 

eurų,
- Kanarų saloms: 127,3 milijono eurų.
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Or. fr

Justification

Dans un esprit de compromis avec l'amendement du rapporteur, la solution que je propose 
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.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 40
24 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Pagal specifinį tiekimo režimą už 3 
straipsnio 1 dalyje numatytus produktus 
jau sumokėti importo muitai yra grąžinami 
pagal 2 dalyje nurodytas metines sumas.

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.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 41
24 straipsnio 3 dalis

3. II antraštinėje dalyje numatytoms 
programoms kasmet skiriamos sumos negali 
viršyti:

3. II antraštinėje dalyje numatytoms 
programoms kasmet skiriamos sumos negali 
viršyti:

- PUD: 20,7 milijono eurų; - PUD: 21,7 milijonų eurų;
- Azorų ir Maderos salos: 17,7 milijonų 
eurų;

- Azorų ir Maderos salos: 20,3 milijonų 
eurų;
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- Kanarų salos: 72,7 milijonų eurų. - Kanarų salos: 76,7 milijonų eurų.

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.
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