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landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie

Voorstel voor een verordening (COM(2004)0687 – C6-0201/2004 – 2004/0247(CNS))

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Margie Sudre

Amendement 30
Overweging 1

(1) De ultraperifere gebieden hebben ten 
opzichte van de bronnen voor hun 
voorziening met producten die van 
essentieel belang zijn voor menselijke 
consumptie, voor verwerking of als 
productiemiddel in de landbouw, een 
buitengewone geografische ligging die extra 
vervoerskosten tot gevolg heeft. Bovendien 
plaatsen objectieve factoren in verband met 
het insulaire en ultraperifere karakter van de 
ultraperifere gebieden de marktdeelnemers 
en producenten in die gebieden voor extra 
problemen die hun activiteiten sterk 
hinderen. Die hindernissen kunnen worden 
verkleind door verlaging van de prijzen van 
de bedoelde producten van essentieel belang. 
Het verdient dan ook aanbeveling een 

(1) De ultraperifere gebieden hebben ten 
opzichte van de bronnen voor hun 
voorziening met producten die van 
essentieel belang zijn voor menselijke 
consumptie, voor verwerking of als 
productiemiddel in de landbouw, een 
buitengewone geografische ligging die extra 
vervoerskosten tot gevolg heeft. Bovendien 
plaatsen objectieve factoren in verband met 
het insulaire en ultraperifere karakter van de 
ultraperifere gebieden de marktdeelnemers 
en producenten in die gebieden voor extra 
problemen die hun activiteiten sterk 
hinderen. In bepaalde gevallen is sprake 
van een tweeledig eilandkarakter aangezien
de eilanden onderling zeer ver van elkaar 
verwijderd zijn. Die hindernissen kunnen 
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specifieke regeling in te stellen om de 
voorziening van de ultraperifere gebieden te 
garanderen en de extra kosten te verlichten 
die het gevolg zijn van de grote afstand en 
het insulaire en ultraperifere karakter van die 
gebieden.

worden verkleind door verlaging van de 
prijzen van de bedoelde producten van 
essentieel belang. Het verdient dan ook 
aanbeveling een specifieke regeling in te 
stellen om de voorziening van de 
ultraperifere gebieden te garanderen en de 
extra kosten te verlichten die het gevolg zijn 
van de grote afstand en het insulaire en 
ultraperifere karakter van die gebieden.

Or. fr

Motivering

Ten einde de steun gelijkmatig over de eilanden te verdelen, moet deze op de specifieke 
situatie van de diverse eilanden en plattelandsgemeenschappen worden afgestemd. Hoe 
kleiner en  geïsoleerder de eilanden zijn, hoe hoger de kosten van de productiemiddelen voor 
de landbouw en hoe lager de prijs die de landbouwers voor hun producten krijgen. Met dit 
dubbele isolement moet rekening worden gehouden.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 31
Overweging 4

(4) Omdat de hoeveelheden waarvoor de 
specifieke voorzieningsregeling geldt, 
beperkt blijven tot de voorzieningsbehoeften 
van de ultraperifere gebieden, is deze 
regeling niet nadelig voor het goede 
functioneren van de interne markt. 
Overigens mogen de economische voordelen 
van de specifieke voorzieningsregeling geen 
verlegging van het handelsverkeer van de 
betrokken producten tot gevolg hebben. 
Daarom dient verzending of uitvoer van die 
producten uit de ultraperifere gebieden te 
worden verboden. Evenwel dient verzending 
of uitvoer van die producten te worden 
toegestaan in het geval van terugbetaling 
van het dankzij de specifieke 
voorzieningsregeling verkregen voordeel of, 
wat verwerkte producten betreft, in het 
geval van regionaal handelsverkeer of 

(4) Omdat de hoeveelheden waarvoor de 
specifieke voorzieningsregeling geldt, 
beperkt blijven tot de voorzieningsbehoeften 
van de ultraperifere gebieden, is deze 
regeling niet nadelig voor het goede 
functioneren van de interne markt. 
Overigens mogen de economische voordelen 
van de specifieke voorzieningsregeling geen 
verlegging van het handelsverkeer van de 
betrokken producten tot gevolg hebben. 
Evenwel dient verzending naar de rest van 
de Gemeenschap of uitvoer naar derde 
landen te worden toegestaan in het geval 
van verwerkte producten of producten die 
het resultaat zijn van aanvullende 
fabricage of voldoende verwerking, zulks 
ter bevordering van de regionale of 
traditionele handel en met name de handel 
tussen de verschillende ultraperifere 



AM\565946NL.doc 3/1 PE 357.829v01-00

NL

handelsverkeer tussen de twee Portugese 
ultraperifere gebieden. Ook moet voor alle 
ultraperifere gebieden rekening worden 
gehouden met hun traditionele handel met 
derde landen en dus moet de uitvoer van 
verwerkte producten die overeenkomt met 
de traditionele uitvoer, voor al die gebieden 
worden toegestaan. Het genoemde verbod 
dient evenmin te gelden voor de traditionele 
verzending van verwerkte producten. 
Duidelijkheidshalve dient de 
referentieperiode voor de vaststelling van 
die traditioneel uitgevoerde of verzonden 
hoeveelheden te worden gepreciseerd.

gebieden.

Or. pt

Motivering

Afgezien van  "verwerkte produkten", waarbij gedoeld wordt op produkten die het resultaat 
zijn van verwerkingen die, overeenkomstig het bepaalde in het EG-douanewetboek, waarop 
verordening nr.20/2002/EG  van de Commissie van 28 december 2001 berust  teneinde deze 
produkten naar derde landen te kunnen (her)uitvoeren of (opnieuw) naar de rest van de 
Gemeenschap  te kunnen verzenden, vallen onder de regeling inzake verwerking die onder 
douanecontrole staat,  moet ook rekening worden gehouden met produkten die het resultaat 
van een actieve perfectionering zijn. Voornoemde verordening van 2001 over de uitvoering 
van POSEI-landbouw verwijst hier namelijk met hetzelfde oogmerk ook naar.

Amendement ingediend door Margie Sudre

Amendement 32
Overweging 18

(18) De traditionele veeteeltactiviteiten 
dienen te worden ondersteund. Opdat in de 
lokale consumptiebehoeften van de DOM’s 
en Madeira kan worden voorzien, moet 
worden toegestaan dat onder bepaalde 
voorwaarden binnen een jaarlijks maximum 
mannelijke mestrunderen zonder 
invoerrechten uit derde landen in die 
gebieden worden ingevoerd. De in het kader 
van Verordening (EG) nr. 1782/2003 voor 
Portugal geopende mogelijkheid om rechten 

(18) De traditionele veeteeltactiviteiten 
dienen te worden ondersteund. Opdat in de 
lokale consumptiebehoeften van de DOM’s 
en Madeira kan worden voorzien, moet 
worden toegestaan dat onder bepaalde 
voorwaarden binnen een jaarlijks maximum 
mannelijke mestrunderen zonder 
invoerrechten uit derde landen in die 
gebieden worden ingevoerd. De in het kader 
van Verordening (EG) nr. 1782/2003 voor 
Portugal geopende mogelijkheid om rechten 
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op de zoogkoeienpremie van het vasteland 
naar de Azoren over te hevelen dient te 
worden gehandhaafd en dit instrument moet 
worden aangepast aan de nieuwe aanpak van 
de steunverlening aan de ultraperifere 
gebieden.

op de zoogkoeienpremie van het vasteland 
naar de Azoren over te hevelen dient te 
worden gehandhaafd en dit instrument moet 
worden aangepast aan de nieuwe aanpak van 
de steunverlening aan de ultraperifere 
gebieden. Om te kunnen voorzien in de 
plaatselijke consumptiebehoeften van de 
DOM's moet worden toegestaan dat onder 
bepaalde voorwaarden binnen een jaarlijks 
maximum voor de mesterij bestemde 
paarden, runderen, buffels, schapen en 
geiten uit derde landen zonder 
invoerrechten worden ingevoerd.

Or. fr

Motivering

De productie van kwaliteitsrundvlees vormt een aanvullende bedrijfsactiviteit en in sommige 
gevallen een alternatief voor de melkproductie. Door de invoer van verschillende diersoorten 
uit derde landen die goed passen bij de plaatselijke omstandigheden, toe te staan kan worden 
voorzien in de lokale consumptiebehoefte en kan geleidelijk een nieuwe bedrijfstak worden 
opgebouwd.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 33
Artikel 4, lid 2, inleidende formule

2. De in lid 1 bedoelde beperking geldt niet 
voor producten die in de ultraperifere 
gebieden zijn verwerkt met gebruikmaking 
van producten waarvoor de specifieke 
voorzieningsregeling is toegepast, indien die 
verwerkte producten:

2. De in lid 1 bedoelde beperking geldt niet 
voor producten die in de ultraperifere 
gebieden zijn verwerkt of die het resultaat 
zijn van aanvullende fabricage of 
voldoende verwerking met gebruikmaking 
van producten waarvoor de specifieke 
voorzieningsregeling is toegepast en die 
naar derde landen uitgevoerd zijn of naar 
de rest van de Gemeenschap verzonden zijn 
in het kader van regionale of traditionele 
handel met inachtneming van de 
voorwaarden als bedoeld in artikel 26, lid 2, 
indien die verwerkte producten:

Or. pt
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Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het amendement op de vierde overweging. Onder 
traditionele handel wordt verstaan:  traditionele uitvoer naar de rest van de Gemeenschap en 
bijgevolg traditionele uitvoer naar derde landen die, op het moment dat deze verordening in 
werking treedt, actueel, regelmatig en van een zekere omvang is. Deze definitie is als zodanig 
geformuleerd door het EGHvJ (vijfde kamer) in zijn arrest van 15 mei 2003 in de zaak C-282: 
Refinarias de Açúcar Reunidas, SA (RAR) versus Sociedade de Indústrias Agrícolas 
Açoreanas, SA (SINAGA). In dit arrest verwijst het EGHvJ de zaak terug naar de verwijzende 
Portugese rechtbank die moet beoordelen of de verzending van suiker van de Azoren naar het 
Portugese vasteland aan deze definitie voldoet.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 34
Artikel 9, lid 1 bis (nieuw)

(1 bis) De communautaire 
steunprogramma's bevorderen de 
bevoorrading van plaatselijke markten met 
landbouwproducten en de vervaardiging 
van regionale specialiteiten, vooral met het 
oog op genenreservoirs.

Or. de

Motivering

Wegens de lange aan- en afvoerwegen is oriëntatie van de plattelandseconomie op massale 
export en import van grote hoeveelheden levensmiddelen geen duurzame benadering. 
Productie van hoogwaardige, typisch regionale producten biedt op den duur meer 
concurrentiekracht op de exportmarkt. De plaatselijke identiteit, die een impuls krijgt van de 
productie van bijzondere producten, is bovendien belangrijk voor het toerisme. Een hoge 
zelfvoorzieningsgraad door regionale handel en kleine en middelgrote verwerkingsbedrijven 
ter plaatse komen een gegarandeerde levensmiddelenvoorziening ten goede en verbeteren de 
economische situatie van de bedrijven door het creëren van meerwaarde ter plaatse.

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter

Amendement 35
Artikel 9, lid 1 ter (nieuw)

(1 ter) De communautaire 
steunprogramma's omvatten de 
bevordering van verbetering van het milieu 
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en het landelijk gebied alsook het 
grondgebruik en landschapsinrichting door 
bevordering van duurzaam 
plattelandsbeheer.

Or. de

Motivering

Verbeteringen op het vlak van het grondgebruik is een bijdrage tot een duurzamere 
plattelandseconomie; verbeteringen op het gebied van milieu en landschap kunnen in vele 
ultraperifere gebieden niet alleen tot een beter leefklimaat voor de plaatselijke bevolking 
leiden maar ook het toerisme stimuleren.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 36
Artikel 19, lid 2, alinea 3

Elk jaar stelt Portugal de Commissie in 
kennis van de vorderingen met de 
omschakeling en herstructuring van de 
arealen die zijn beplant met op de eigen 
onderstam groeiende hybride wijnstokrassen 
waarvan de teelt verboden is.

Elk jaar stelt Portugal de Commissie in 
kennis van de door de Azoren en Madeira 
verstrekte gegevens betreffende de 
vorderingen met de omschakeling en 
herstructuring van de arealen die zijn beplant 
met op de eigen onderstam groeiende 
hybride wijnstokrassen waarvan de teelt 
verboden is.

Or. pt

Motivering

In overeenstemming met de mogelijkheid die voorzien is in art. 16, lid 2 van verordening 
1493/1999/EG van de Raad, in het bijzonder waar het over de bepalingen inzake informatie( 
Hoofdstuk IV) m.b.t. het produktiepotentieel (Titel II) gaat, moeten de lidstaten op regionale 
basis het wijnproduktiepotentieel inventariseren.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 37
Artikel 20, lid 4, alinea 2

De uitvoeringsbepalingen voor dit lid 
worden vastgesteld volgens de in artikel 26, 
lid 2, bedoelde procedure. In die 

De uitvoeringsbepalingen voor dit lid 
worden vastgesteld volgens de in artikel 26, 
lid 2, bedoelde procedure. In die 
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uitvoeringsbepalingen wordt met name 
voorgeschreven welke hoeveelheid lokaal 
geproduceerde verse melk moet worden 
verwerkt in de in de eerste alinea bedoelde 
gereconstitueerde UHT-melk.

uitvoeringsbepalingen wordt met name 
voorgeschreven welke hoeveelheid lokaal 
geproduceerde verse melk moet worden 
verwerkt in de in de eerste alinea bedoelde 
gereconstitueerde UHT-melk, met dien 
verstande dat die hoeveelheid pas bindend 
is als de afzet van de plaatselijke productie 
niet verzekerd is.

Or. pt

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de verplichting van Madeira om een minimumhoeveelheid 
lokaal geproduceerde verse melk zelf te verwerken, enigszins af te zwakken. Dit neemt niet 
weg dat Madeira wel de afzet van de lokale melkproduktie moet garanderen.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 38
Artikel 24, lid 2

2. De Gemeenschap financiert de 
maatregelen waarin de titels II en III van de 
onderhavige verordening voorzien, tot de 
volgende jaarbedragen:

2. De Gemeenschap financiert de 
maatregelen waarin de titels II en III van de 
onderhavige verordening voorzien, tot de 
volgende jaarbedragen:

voor de DOM's: 84,7 miljoen euro, voor de DOM's: 85,7 miljoen euro,

voor de Azoren en Madeira: 77,3 miljoen euro, voor de Azoren en Madeira: 80,3 miljoen euro,

voor de Canarische Eilanden: 127,3 miljoen 
euro.

voor de Canarische Eilanden: 131,3 miljoen 
euro.

Or. pt

Motivering

Op grond van de berekening van de jaarlijkse maximumbedragen, die gebaseerd zijn op de 
uitgaven voor de financiering van de specifieke voorzieningsregeling over de 
referentieperiode 2002-2004 ( d.w.z. de effectieve periode waarin de specidieke 
voorzieningsregelingen van toepassing zijn), moeten de voor de DOM, de Azoren, Madeira en 
de Canarische eilanden geplande bedragen, in tegensteling tot voor de periode 2001-2003, 
onderscheidenlijk met 1, 3 en 4 miljoen euro worden opgetrokken.

Amendement ingediend door Margie Sudre
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Amendement 39
Artikel 24, lid 2

2. De Gemeenschap financiert de 
maatregelen waarin de titels II en III van de 
onderhavige verordening voorzien, tot de 
volgende jaarbedragen:

2. De Gemeenschap financiert de 
maatregelen waarin de titels II en III van de 
onderhavige verordening voorzien, tot een 
jaarbedrag dat berekend wordt op basis van 
de uitgaven gedaan ter financiering van de 
specifieke voorzieningsregelingen 
gedurende de referentieperiode 2004 voor 
de DOM's, het gemiddelde van de jaren 
2002, 2003 en 2004 voor Madeira, de 
Azoren en de Canarische Eilanden, en op 
basis van voor de ondersteuning van de 
lokale productie geldende 
uitgavenplafonds.

voor de DOM's: 84,7 miljoen 
euro,

voor de Azoren en Madeira: 77,3 miljoen euro,

voor de Canarische Eilanden: 127,3 miljoen 
euro.

Or. fr

Motivering

Dank zij de door mij voorgestelde oplossing, die een compromis vormt met het amendement 
van de rapporteur, kunnen de diverse situaties van de diverse ultraperifere regio's met elkaar 
in overeenstemming worden gebracht. Door zich bij de berekening van de 
begrotingskredieten voor de voorzieningsregeling slechts op de referentieperiode 2001-2003 
te baseren, gaat de Commissie voorbij aan het feit dat de kredieten geleidelijk aan, en met 
name in 2004 in de DOM,  zijn verhoogd. 

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 40
Artikel 24, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. In het kader van de specifieke 
voorzieningsregeling worden de 
invoerrrechten die betaald zijn voor de in 
artikel 3, lid 1 bedoelde producten, in de 
jaarbedragen als bedoeld in lid 2 
verdisconteerd.
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Or. pt

Motivering

Bij de berekening van de jaarlijkse maximumbedragen die aan de ultraperifere regio's 
worden toegewezen moet rekening worden gehouden met de vrijstelling van douanerechten 
voor de invoer van de produkten die onder de voorzieningsregeling vallen en afkomstig zijn 
uit derde landen. Het kan namelijk gebeuren dat deze regio's hier wegens de situatie op markt 
of om andere redenen geen recht meer op hebben. In dat geval wordt de communautaire steun 
die in het kader van de voorzieningsregeling wordt verstrekt, flink afgeroomd omdat dan 
invoerrechten moeten worden betaald. 

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 41
Artikel 24, lid 3

3. De bedragen die jaarlijks voor de in titel II 
bedoelde programma’s worden toegewezen, 
mogen niet hoger zijn dan de volgende 
bedragen:

3. De bedragen die jaarlijks voor de in titel II 
bedoelde programma’s worden toegewezen, 
mogen niet hoger zijn dan de volgende 
bedragen:

voor de DOM's: 20,7 miljoen euro, voor de DOM's: 21,7 miljoen euro,

voor de Azoren en Madeira: 17,7 miljoen euro, voor de Azoren en Madeira: 20,3 miljoen euro,

voor de Canarische Eilanden: 72,7 miljoen euro. voor de Canarische Eilanden: 76,7 miljoen euro.

Or. pt

Motivering

Op grond van de berekening van de jaarlijkse maximumbedragen, die gebaseerd zijn op de 
uitgaven voor de financiering van de specifieke voorzieningsregeling over de 
referentieperiode 2002-2004 ( d.w.z. de effectieve periode waarin de specifieke 
voorzieningsrelelingen van toepassing zijn), moeten de voor de DOM, de Azoren, Madeira en 
de Canarische eilanden geplande bedragen, in tegensteling tot voor de periode 2001-2003, 
onderscheidenlijk met 1, 3 en 4 miljoen euro worden opgetrokken.
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