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Poprawka 30
Punkt uzasadnienia 1

(1) Szczególne położenie geograficzne 
regionów peryferyjnych w stosunku do 
źródeł dostaw podstawowych produktów 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub 
dla przetwórstwa oraz stanowiących środki 
produkcji rolnej, powoduje zwiększenie 
kosztów ich dostarczenia. Ponadto 
obiektywne czynniki wynikające z 
wyspiarskiego charakteru i znacznego 
oddalenia stanowią dodatkowe 
niedogodności dla podmiotów 
gospodarczych i producentów działających 
w regionach peryferyjnych, ograniczające 
poważnie ich działalność. Ograniczenia te 
mogą zostać zmniejszone poprzez obniżenie 
cen wymienionych podstawowych 
produktów. W celu zagwarantowania dostaw 

(1) Szczególne położenie geograficzne 
regionów peryferyjnych w stosunku do 
źródeł dostaw podstawowych produktów 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub 
dla przetwórstwa oraz stanowiących środki 
produkcji rolnej, powoduje zwiększenie 
kosztów ich dostarczenia. Ponadto 
obiektywne czynniki wynikające z 
wyspiarskiego charakteru i znacznego 
oddalenia stanowią dodatkowe 
niedogodności dla podmiotów 
gospodarczych i producentów działających 
w regionach peryferyjnych, ograniczające 
poważnie ich działalność. W niektórych 
przypadkach podmioty gospodarcze i 
producenci muszą sprostać podwójnemu 
nasileniu czynników związanych z 
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do regionów peryferyjnych i zmniejszenia 
wysokich kosztów transportu wynikających 
z oddalenia, wyspiarskiego charakteru i 
peryferyjnego położenia należy ustanowić 
przepisy szczególne dotyczące dostaw.

charakterem wyspiarskim, ze względu na 
znaczne odległości dzielące poszczególne 
wyspy w regionie. Ograniczenia te mogą 
zostać zmniejszone poprzez obniżenie cen 
wymienionych podstawowych produktów.
W celu zagwarantowania dostaw do 
regionów peryferyjnych i zmniejszenia 
wysokich kosztów transportu wynikających 
z oddalenia, wyspiarskiego charakteru i 
peryferyjnego położenia należy ustanowić 
przepisy szczególne dotyczące dostaw.

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 31
Punkt uzasadnienia 4

(4) Biorąc pod uwagę, że ilości produktów 
objętych przepisami szczególnymi 
dotyczącymi dostaw są ograniczone do 
potrzeb regionów peryferyjnych, 
wymieniony system nie wywiera ujemnego 
wpływu na prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego. Ponadto korzyści 
gospodarcze wynikające ze szczególnych 
uzgodnień w sprawie dostaw nie powinny 
wywoływać zakłóceń w handlu danymi 
produktami. Należy w związku z tym 
zabronić wysyłania lub wywozu tych 
produktów z regionów peryferyjnych.
Należy jednak zezwolić na wysyłkę lub 
wywóz tych produktów, gdy korzyść 
wynikająca z przepisów szczególnych 
dotyczących dostaw zostaje osiągnięta, lub, 
odnośnie do produktów przetworzonych, w 
celu umożliwienia lokalnej wymiany 

(4) Biorąc pod uwagę, że ilości produktów 
objętych przepisami szczególnymi 
dotyczącymi dostaw są ograniczone do 
potrzeb regionów peryferyjnych, 
wymieniony system nie wywiera ujemnego 
wpływu na prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego. Ponadto korzyści 
gospodarcze wynikające ze szczególnych 
uzgodnień w sprawie dostaw nie powinny 
wywoływać zakłóceń w handlu danymi 
produktami. Należy jednak zezwolić na 
wysyłkę do pozostałych państw Wspólnoty 
lub wywóz do krajów trzecich produktów 
przetworzonych lub tych, które zostały 
poddane dodatkowej obróbce w trakcie 
produkcji lub wystarczającemu 
przetworzeniu w celu  umożliwienia 
lokalnej lub tradycyjnej wymiany 
handlowej, a szczególnie między różnymi 
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handlowej lub wymiany między dwoma 
regionami peryferyjnymi Portugalii. Należy 
również wziąć pod uwagę tradycyjne obroty 
handlowe z krajami trzecimi wchodzącymi 
w skład regionów peryferyjnych i co za tym 
idzie zezwolić we wszystkich tych regionach 
na wywóz produktów przetworzonych 
odpowiadający tradycyjnemu eksportowi.
Powyższe ograniczenie nie jest stosowane 
również wobec tradycyjnych wysyłek 
produktów przetworzonych; w trosce o 
jasność należy ustanowić okres 
referencyjny dla określenia ilości 
produktów objętych tradycyjnymi wywozem 
lub wysyłkami.

regionami peryferyjnymi. 

Or. pt

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 32
Punkt uzasadnienia 18

(18) Należy wspierać tradycyjną działalność 
w zakresie hodowli zwierząt. By 
odpowiedzieć na potrzeby konsumpcji 
lokalnej w FDZ i na Maderze należy 
zezwolić na wwóz bez opłat celnych bydła z 
państw trzecich do tuczenia, na określonych 
warunkach i w ramach maksymalnego limitu 
rocznego. Należy kontynuować otwartą dla 
Portugalii w ramach rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 możliwość przenoszenia 
uprawnień do premii z tytułu krów mamek z 
części kontynentalnej na Azory i dostosować 

(18) Należy wspierać tradycyjną działalność 
w zakresie hodowli zwierząt. By 
odpowiedzieć na potrzeby konsumpcji 
lokalnej w FDZ i na Maderze należy 
zezwolić na wwóz bez opłat celnych bydła z 
państw trzecich do tuczenia, na określonych 
warunkach i w ramach maksymalnego limitu 
rocznego. Należy kontynuować otwartą dla 
Portugalii w ramach rozporządzenia (WE) nr 
1782/2003 możliwość przenoszenia 
uprawnień do premii z tytułu krów mamek z 
części kontynentalnej na Azory i dostosować 
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to narzędzie do nowego kontekstu wsparcia 
dla regionów peryferyjnych.

to narzędzie do nowego kontekstu wsparcia 
dla regionów peryferyjnych. By 
odpowiedzieć na potrzeby konsumpcji 
lokalnej w FDZ, należy zezwolić na wwóz 
bez opłat celnych zwierząt z gatunków: 
koni, bydła, bawołów, owiec i kóz z państw 
trzecich do tuczenia, na określonych 
warunkach i w ramach maksymalnego 
limitu rocznego.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 33
Artykuł 4 ustęp 2 zdanie wstępne

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 nie 
dotyczy produktów przetworzonych w 
regionach peryferyjnych na bazie 
produktów, wobec których były stosowane 
przepisy szczególne dotyczące dostaw:

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 nie 
dotyczy produktów przetworzonych lub 
tych, które zostały poddane dodatkowej 
obróbce w trakcie produkcji lub 
wystarczającemu przetworzeniu w 
regionach peryferyjnych na bazie 
produktów, wobec których były stosowane 
przepisy szczególne dotyczące dostaw lub 
eksportowanych do krajów trzecich lub do 
pozostałych państw Wspólnoty w celu  
umożliwienia lokalnej lub tradycyjnej 
wymiany handlowej, jednocześnie 
przestrzegając warunków zawartych w art. 
26 ust. 2.

Or. pt

Uzasadnienie

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 
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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.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 34
Artykuł 9 ustęp 1a (nowy)

1a. Wspólnotowe programy pomocy mają 
na celu zachęcenie do zapewnienia rynkom 
lokalnym dostaw produktów rolnych oraz 
produkowania specjalności regionalnych, 
szczególnie w kontekście ich dziedzictwa 
genetycznego.   

Or. de

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter

Poprawka 35
Artykuł 9 ustęp 1b (nowy)

1b. Programy wspólnotowe dążą do 
poprawy stanu środowiska i rejonów 
wiejskich oraz wykorzystania gleb i 
zagospodarowania terenów wiejskich dzięki 
promowaniu trwałego zarządzania 
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obszarami wiejskimi. 

Or. de

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 36
Artykuł 19 ustęp 2, trzeci akapit

Portugalia powiadomi Komisję co roku o 
postępie prac przekształcania i 
restrukturyzacji obszarów obsadzonych 
mieszanymi szczepami winorośli, których 
uprawa jest zakazana.

Portugalia powiadomi Komisję co roku w 
oparciu o informacje otrzymane z Azorów i 
Madery w tym zakresie o postępie prac 
przekształcania i restrukturyzacji obszarów 
obsadzonych mieszanymi szczepami 
winorośli, których uprawa jest zakazana .

Or. pt

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 37
Artykuł 20 ustęp 4, drugi akapit

Szczegółowe zasady stosowania niniejszego 
ustępu ustalane są zgodnie z procedurą 
określoną w art. 26 ust. 2. Zasady te 
określają w szczególności ilości 
produkowanego lokalnie mleka świeżego 
przed przerobieniem go na regenerowane 
mleko UHT, o którym mowa w akapicie 

Szczegółowe zasady stosowania niniejszego 
ustępu ustalane są zgodnie z procedurą 
określoną w art. 26 ust. 2. Zasady te 
określają w szczególności ilości 
produkowanego lokalnie mleka świeżego 
przed przerobieniem go na regenerowane 
mleko UHT, o których mowa w akapicie 
pierwszym, ale te ilości są wymagane tylko, 
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pierwszym. jeżeli nie zapewniany jest zbyt dla produkcji 
mleka otrzymywanego lokalnie.

Or. pt

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 38
Artykuł 24 ustęp 2

2. Wspólnota finansuje działania 
przewidziane w tytułach II i III niniejszego 
rozporządzenia do wysokości kwoty rocznej 
równej:

2. Wspólnota finansuje działania 
przewidziane w tytułach II i III niniejszego 
rozporządzenia do wysokości kwoty rocznej 
równej:

- dla FDZ: 84,7 milionów euro, - dla FDZ: 85,7 milionów euro,

- dla Azorów i Madery: 77,3 milionów euro, - dla Azorów i Madery: 80,3 milionów euro,
- dla Wysp Kanaryjskich: 127,3 milionów 
euro.

- dla Wysp Kanaryjskich: 131,3 milionów 
euro.

Or. pt

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 39
Artykuł 39 ustęp 2

2. Wspólnota finansuje działania 
przewidziane w tytułach II i III niniejszego 
rozporządzenia do wysokości kwoty rocznej 

2. Wspólnota finansuje działania 
przewidziane w tytułach II i III niniejszego 
rozporządzenia do wysokości kwoty rocznej 
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równej: obliczonej w oparciu o kwoty wydawane na 
finansowanie uzgodnień szczególnych w 
sprawie dostaw w okresie referencyjnym 
2004 dla FDZ, oraz na podstawie średniej z 
lat 2002, 2003 i 2004 dla Madery, Azorów i 
Wysp Kanaryjskich, kwoty obliczonej w 
oparciu o limity wydatków stosowanych we 
wspieraniu produkcji lokalnej.

- dla FDZ: 84,7 milionów euro,
- dla Azorów i Madery: 77,3 milionów euro,
- dla Wysp Kanaryjskich: 127,3 milionów 
euro.

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 40
Artykuł 24 ustęp 2a (nowy)

2a. W oparciu o przepisy szczególne 
dotyczące dostaw, prawa do przywozu 
produktów, o których mowa w art. 3 ust. 1, 
od tej pory opłacanych, są włączone do
wysokości rocznego zapotrzebowania, o 
którym mowa w ust. 2.     

Or. pt

Uzasadnienie

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.
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 41
Artykuł 24 ustęp 3

3. Kwoty przyznawane rocznie w 
programach określonych w tytule II nie 
mogą być wyższe od:

3. Kwoty przyznawane rocznie w 
programach określonych w tytule II nie 
mogą być wyższe od:

- dla FDZ: 20,7 milionów euro; - dla FDZ: 21,7 milionów euro;

- dla Azorów i Madery: 17,7 milionów euro; - dla Azorów i Madery: 20,3 milionów euro;
- dla Wysp Kanaryjskich: 72,7 milionów 
euro.

- dla Wysp Kanaryjskich: 76,7 milionów 
euro.

Or. pt

Uzasadnienie

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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