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Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr. 30
1.apsvērums

1) Ultraperifērisko reģionu ārkārtas 
ģeogrāfiskā situācija, attiecībā uz galveno 
patēriņa produktu piegādes vai 
transformācijas avotiem un kā 
lauksaimniecības ieguldījumi, uzliek šajos 
reģionos papildus izmaksas ceļam. Turklāt, 
objektīvie faktori, kas saistīti ar salu 
ultraperifērisko izvietojumu, liek 
ultraperifērisko reģionu operatoriem un 
ražotājiem papildus šķēršļus, kas stipri 
traucē viņu darbam. Šos šķēršļus var 
mazināt, samazinot cenas iepriekš minētiem 
pamatproduktiem. Tātad, lai garantētu 
ultraperifērisko reģionu apgādi un mazinātu 
ar šo reģionu attālumu, salu un 
ultraperifērisko izvietojumu saistītas 
papildus izmaksas, ir piemērots ieviest īpašu 

1) Ultraperifērisko reģionu ārkārtas 
ģeogrāfiskā situācija, attiecībā uz galveno 
patēriņa produktu piegādes vai 
transformācijas avotiem un kā 
lauksaimniecības ieguldījumi, uzliek šajos 
reģionos papildus izmaksas ceļam. Turklāt, 
objektīvie faktori, kas saistīti ar salu 
ultraperifērisko izvietojumu, liek 
ultraperifērisko reģionu operatoriem un 
ražotājiem papildus šķēršļus, kas stipri 
traucē viņu darbam. Dažos gadījumos 
operatori un ražotāji ir pakļauti dubultam 
attālumam, kas izriet no tā, ka reģiona 
salas atrodas ļoti tālu viena no otras. Šos 
šķēršļus var mazināt, samazinot cenas 
iepriekš minētiem pamatproduktiem. Tātad,
lai garantētu ultraperifērisko reģionu apgādi 
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piegādes režīmu. un mazinātu ar šo reģionu attālumu, salu un 
ultraperiferisko izvietojumu saistītas 
papildus izmaksas, ir piemērots ieviest īpašu 
piegādes režīmu.

Or. fr

Pamatojums

Lai garantētu palīdzības līdzsvarotu sadali, nepieciešams to pielāgot īpašai situācijai  
dažādās salas un dažādās lauku kopienās. Jo salas ir mazākas un jo tālāk atrodas, jo lielāki ir 
lauksaimniecības ieguldījumu investīciju izmaksas un cenas, ko zemkopji saņems par saviem 
produktiem, būs zemākas. Jārēķinās ar šo dubulto salas novietojumu.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 31
4.apsvērums

4) Ņemot vērā faktu, ka daudzumi, kas ir 
īpašā piegādes režīma priekšmets, ir 
ierobežoti ar ultraperiferisko reģionu 
piegādes vajadzībām, šī sistēma netraucē 
iekšēja tirgus labai funkcionēšanai. Turklāt, 
īpašā piegādes režīma priekšrocībām 
nevajadzētu radīt iesaistīto produktu 
tirdzniecības novirzīšanos. Tātad, jāaizliedz 
šo produktu nosūtīšana vai eksports no 
ultraperifēriskiem reģioniem. Tomēr 
jāatļauj šo produktu nosūtīšana vai eksports, 
ja priekšrocība, kas izriet no īpaša piegādes 
režīma, ir kompensēta vai, kas attiecas uz 
transformētiem produktiem, lai atļautu 
reģionālo tirdzniecību vai tirdzniecību starp 
diviem Portugāles ultraperifēriskiem 
reģioniem. Tāpat jārēķinās ar tradicionālo 
apmaiņu plūsmām starp trešajām valstīm 
un ultraperiferisko reģionu kopumu un 
atļaujot visiem šiem reģioniem 
transformēto produktu eksportu atbilstoši 
tradicionālajam eksportam. Šis 
ierobežojams nav piemērojams arī 
transformēto produktu tradicionālai 
nosūtīšanai; rūpējoties par skaidrību, 
jāprecizē atsauces periods šo eksportēto vai 
tradicionāli nosūtīto daudzumu definīciju.

4) Ņemot vērā faktu, ka daudzumi, kas ir 
īpašā piegādes režīma priekšmets, ir 
ierobežoti ar ultraperiferisko reģionu 
piegādes vajadzībām, šī sistēma netraucē 
iekšēja tirgus labai funkcionēšanai. Turklāt, 
īpašā piegādes režīma priekšrocībām 
nevajadzētu radīt iesaistīto produktu 
tirdzniecības novirzīšanos. Tomēr jāatļauj 
transformēto produktu nosūtīšana pārējiem 
Kopienas reģioniem vai eksports uz 
trešajām valstīm vai arī tie jāpakļauj 
papildus pietiekošas ražošanas vai 
transformācijas operācijām, lai veicinātu 
reģionālo vai tradicionālo tirdzniecību un it 
īpaši tirdzniecību starp dažādiem 
ultraperifēriskiem reģioniem.
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Or. pt

Pamatojums

Bez jēdziena "transformētie produkti", attiecība uz produktiem, kas izgājuši operācijas, 
paredzētas transformācijas režīmā ar muitas kontroli, tāds, kuru ieviesa Kopienas muitas 
kodekss, uz kuru atsaucas Komisijas 2001.g. 28.decembra Regula Nr. 20/2002/EK, ar 
(re)eksporta iespēju uz trešajām valstīm vai (atkārtotu) nosūtīšanu Kopienas pārējās daļās, ir 
svarīgi arī rēķināties ar produktiem, kas izriet no aktīvās uzlabošanas operācijām, ar režīmu, 
uz kuru atsaucas arī iepriekš minētā 2001.g. Regula, kas piemin POSEI-Lauksaimniecība 
pielietošanas veidus.

Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr. 32
18.apsvērums

18) Jāatbalsta  tradicionālās aktivitātes 
lopkopības jomā. Lai apmierinātu Aizjūras 
departamentu un Madeiras vietējo patērētāju 
vajadzības, jāatļauj barošanai paredzētu 
buļļu importu bez muitas tiesībām uz 
trešajām valstīm ar dažiem nosacījumiem un 
ikgadējā maksimālā limita robežās. 
Portugālei jādod atklāta iespēja Regulas 
(EK) Nr.1782/2003 ietvaros pārvest tiesības 
kontinenta piena govīm Azoru salās un 
piemērot šo instrumentu jaunajam atbalsta 
kontekstam ultraperiferiskajiem reģioniem.

18) Jāatbalsta  tradicionālās aktivitātes 
lopkopības jomā. Lai apmierinātu Aizjūras 
departamentu un Madeiras vietējo patērētāju 
vajadzības, jāatļauj barošanai paredzētu 
buļļu importu bez muitas tiesībām uz 
trešajām valstīm ar dažiem nosacījumiem un 
ikgadējā maksimālā limita robežās. 
Portugālei jādod atklāta iespēja Regulas 
(EK) Nr.1782/2003 ietvaros pārvest tiesības 
kontinenta piena govīm Azoru salās un 
piemērot šo instrumentu jaunajam atbalsta 
kontekstam ultraperiferiskajiem reģioniem.
Lai apmierinātu Aizjūras departamentu 
vietējo patērētāju vajadzības, jāatļauj 
importēt no trešajām valstīm, bez muitas 
tiesībām zirgus, liellopus, buļļus, aitas un 
kazas, kas paredzēti barošanai ar dažiem 
nosacījumiem un ikgadēja maksimāla 
limita ietvaros.

Or. fr

Pamatojums

Kvalitatīvas liellopu gaļas ražošana ir papildus nodarbošanās un dažos gadījumos tā ir 
alternatīva piena ražošanai. Dažādu sugu dzīvnieku importam no trešajām valstīm vietēja 
kontekstā vajadzētu apmierināt vietējo patērētāju  vajadzības un atvieglot dzīvnieku 
pakāpenisku iekārtošanu.
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Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 33
4.panta 2.punkta ievada teikums

2. 1.punkta minētais ierobežojums nav 
piemērojams transformētiem produktiem 
ultraperifēriskajos reģionos, lietojot 
produktus ar īpašo piegādes režīmu:

2. 1.punkta minētais ierobežojums nav 
piemērojams transformētiem produktiem vai
produktiem, kas tika pakļauti papildus 
pietiekošas ražošanas vai transformācijas 
operācijām ultraperifēriskajos reģionos, 
lietojot produktus ar īpašo piegādes režīmu 
un eksportējot to uz trešajām valstīm vai 
nosūtītiem uz pārējiem Kopienas 
reģioniem, reģionālās vai tradicionālās 
tirdzniecības ietvaros, ievērojot 26.panta 
2.punktā minētos nosacījumus.

Or. pt

Pamatojums

Šis grozījums iekļaujas grozījuma rezultātā 4.apsvērumam. tradicionālo tirdzniecību sastāda 
tradicionālā nosūtīšana pārējiem Kopienas reģioniem un analoģiski  tradicionālais eksports 
uz trešajām valstīm, kas, pēc šīs Regulas stāšanās spēkā iegūst pašreizējo regulāru un 
nozīmīgu raksturu, saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikciju (piektā palāta), tāda, kāda 
tā ir pēc 2003.g. 15.maijā sprieduma lietā C-282/00: "Refinarias de Açúcar Reunidas, SA 
(RAR)" pret "Sociedade de Indústrias Agricolas Açoreanas, SA (SINAGA)". Saskaņā ar šo 
spriedumu, Tiesa nolēma, ka tiesas pienākums ir novērtēt, vai tāds bija gadījums ar cukura 
nosūtīšanu no Azoru salām uz Portugāles kontinentālo daļu.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 34
9.panta 1. a punkts (jauns)

1. a punkts. Kopienas atbalsta programmu 
mērķis ir veicināt vietējo tirgu apgādi ar 
lauksaimniecības produktiem, kā arī ar 
īpašu reģionālo produkciju, proti, zem 
ģenētiskā mantojuma leņķa.

Or. de

Pamatojums 

Ņemot vērā attālumu no sākumpunkta līdz galapunktam uz salām, nebūtu atbalstāms balstīt 
lauku ekonomiku uz liela pārtikas produktu daudzuma masveida eksporta un importa. 
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Reģionālo kvalitatīvo produktu ražošana būtu konkurētspējas garantija eksportam. Vietējā 
identitāte, kuru arī pastiprinās īpašo produktu ražošana, ir svarīgs faktors tūrisma jomai. 
Autopiegādes paaugstināts līmenis pateicoties reģionālajai tirdzniecībai, kā arī vietējie mazie 
un lielie transformācijas uzņēmumi veicinātu pārtikas drošības un uzņēmumu ekonomiskas 
situācijas uzlabošanu pateicoties pievienotās vērtības izveidei uz vietas.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 35
9.panta 1. b punkts (jauns)

1. b punkts. Kopienas programmas ietver 
sevī atbalstu apkārtējās vides un lauku 
telpas uzlabošanu, kā arī zemes 
apsaimniekošanu un lauku telpas 
iekārtošanas pateicoties ilgstošas lauku 
vadības veicināšanai.

Or. de

Pamatojums 

Zemes saimniekošanas veidu uzlabošana veicina lauksaimniecības ekonomikas ilgstošu 
iekārtošanu; daudzos ultraperifēriskos reģionos apkārtējās vides un lauksaimniecības telpas 
uzlabošana var  ne tikai veicināt vietējo iedzīvotāju dzīves apstākļus, bet arī nostiprināt 
tūrisma sektoru.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 36
19.panta 2.punkta 3.rindkopa

Portugāle katru gadu paziņo Komisijai par 
lauksaimniecības platību pārvēršanas un 
restrukturizācijas darbu stāvokli dažādiem 
tiešo aizliegto vīnogu kultūras hibrīdiem.

Portugāle katru gadu paziņo Komisijai 
informāciju, kas saņemta no Azoru salām 
un Madeiras attiecībā uz lauksaimniecības 
platību pārvēršanas un restrukturizācijas 
darbu stāvokli dažādiem tiešo aizliegto 
vīnogu kultūras hibrīdiem.

Or. pt

Pamatojums

Šis grozījums iekļauts iespējā, kas minēta Padomes Regulas Nr.1493/1999/EK 16.panta 
2.punktā, nolikumu par informācijas ietvaros (IV nodaļa) attiecībā uz ražošanas potenciālu 
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(II apakšnodaļa), un aicinot Dalībvalstis noteikt vīnkopības produkcijas potenciālo sarakstu 
pēc reģionālā principa.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 37
20.panta 4.punkta 2.rindkopa

Šī punkta pielietošanas veidi ir apturēti 
saskaņā ar 26.panta 2.punktā noteikto 
procedūru. Šie veidi nosaka svaigā piena 
daudzumu, kas iegūts lokāli un kas jāiekļauj 
ražotā UHT pienā, ka minēts pirmajā 
rindkopā.

Šī punkta pielietošanas veidi ir apturēti 
saskaņā ar 26.panta 2.punktā noteikto 
procedūru. Šie veidi nosaka svaigā piena 
daudzumu, kas iegūts lokāli un kas jāiekļauj 
ražotā UHT pienā, ka minēts pirmajā 
rindkopā, šis daudzums ir obligāts vienīgi ja 
vietējās produkcijas noiets nav nodrošināts.

Or. pt

Pamatojums 

Šī grozījuma mērķis ir mazināt saistības Madeiras reģiona priekšā iekļaut vietēji ražotā 
svaigā piena minimālo daudzumu, tomēr uzstājot uz vietējās produkcijas noieta garantijas.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 38
24.panta 2.punkts

2. Kopiena finansē šīs Regulas II un III 
apakšnodaļās paredzētos pasākumus 
konkurencei ar ikgadējo summu, kas vienāda 
ar:

2. Kopiena finansē šīs Regulas II un III 
apakšnodaļās paredzētos pasākumus 
konkurencei ar ikgadējo summu, kas vienāda 
ar:

- Aizjūras departamentiem: 84,7 miljoni eiro, - Aizjūras departamentiem: 85,7 miljoni eiro,

- Azoru salām un Madeirai: 77,3 miljoni eiro, - Azoru salām un Madeirai: 80,3 miljoni eiro,

- Kanāriju salām: 127,3 miljoni eiro. - Kanāriju salām: 131,3 miljoni eiro.

Or. pt

Pamatojums

Ņemot vērā maksimālās ikgadējās summas, kuras rēķina uz vidējo RSA finansējumam  
iztērēto summu pamata atsauces perioda laikā 2002.-2004.gg. (īpašo piegādes režīmu 
efektīvas pielietošanas periodā), un pretēji 2001.-2003.g. periodam, Aizjūras 
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departamentiem, Azoru salām un Madeirai, ka arī Kanāriju salām paredzētas summas 
attiecīgi jāpalielina par 1,3 un 4 miljoniem eiro.

Grozījumu iesniedza Margie Sudre

Grozījums Nr. 39
24.panta 2.punkts

2. Kopiena finansē šīs Regulas II un III 
apakšnodaļās paredzētos pasākumus 
konkurencei ar ikgadējo summu, kas 
vienāda ar:

2. Kopiena finansē šīs Regulas II un III 
apakšnodaļās paredzētos pasākumus 
konkurencei ar ikgadējo summu, kuru 
rēķina uz iztērēto summu pamata īpašā 
piegādes režīma finansēšanai atsauces 
periodam 2004.g. Aizjūras 
departamentiem, 2002., 2003. un 2004.g.
vidējās summas Madeirai, Azoru salām un 
Kanāriju salām, uz piemērojamo izdevumu 
maksimālā līmeņa pamata, kas attiecas uz 
vietējās produkcijas atbalstu.

- Aizjūras departamentiem: 84,7 miljoni eiro

- Azoru salām un Madeirai: 77,3 miljoni 
eiro,

- Kanāriju salām: 127,3 miljoni eiro.

Or. fr

Pamatojums

Kompromisa garā ar referenta grozījumu, risinājums, kuru es piedāvāju, ļauj radīt dažādas 
situācijas dažādos RUP. Patiesībā, pamatojoties vienīgi uz 2001.-2003.g. vēsturiskām 
atsaucēm, lai noteiktu budžeta kredītus atbilstoši piegādes režīmam, Komisija ignorē finansu 
kredīta progresīvo raksturu, kas ir īpaši nozīmīgs 2004.g., sevišķi Aizjūras departamentos.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 40
24.panta 2.punkts (jauns)

2. a. Īpašo piegādes režīmu ietvaros 3.panta 
1.punkta minēto produktu importa tiesības, 
kopš šā brīža ir atkal piemērotas 2.punkta 
minētām ikgadējām summām.
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Or. pt

Pamatojums 

Atbrīvošana no importa muitas tiesībām produktiem, kas iekļauti RSA no trešajām valstīm, 
jāņem vērā RUP piešķirto maksimālo ikgadējo summu gadījumā, pieņemot, ka  tirdzniecības 
vai citu iemeslu dēļ tiks pārtraukta to piešķiršana. Šajā gadījumā Kopienas palīdzības 
summas, kas paredzētas piegādei, būs ievērojami samazinātas ar importa tiesību maksājumu.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 41
24.panta 3.punkts

3. II apakšnodaļā paredzētām programmām 
ikgadēji piešķirtas summas nevar pārsniegt 
šādas summas:

3. II apakšnodaļā paredzētām programmām 
ikgadēji piešķirtas summas nevar pārsniegt 
šādas summas:

- Aizjūras departamentiem: 20,7 miljoni eiro; - Aizjūras departamentiem: 21,7 miljoni eiro;

- Azoru salām un Madeirai: 17,7 miljoni eiro; - Azoru salām un Madeirai: 20,3 miljoni 
eiro;

- Kanāriju salām: 72,7 miljoni eiro. - Kanāriju salām: 76,7 miljoni eiro.

Or. pt

Pamatojums 

Ņemot vērā maksimālās ikgadējās summas, kuras rēķina uz vidējo RSA finansējumam  
iztērēto summu pamata atsauces perioda laikā 2002.-2004.gg. (īpašo piegādes režīmu 
efektīvas pielietošanas periodā), un pretēji 2001.-2003.g. periodam, Aizjūras 
departamentiem, Azoru salām un Madeirai, ka arī Kanāriju salām paredzētas summas 
attiecīgi jāpalielina par 1,3 un 4 miljoniem eiro.
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