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Návrh nariadenia (KOM(2004)0687 – C6-0201/2004 – 2004/0247(CNS))

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Margie Sudre

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Odôvodnenie 1

(1) Výnimočná zemepisná poloha 
okrajových regiónov si v súvislosti so 
zdrojmi zásobovania so základnými 
výrobkami ľudskej spotreby alebo s ďalším 
spracovaním ako aj poľnohospodárskymi 
výrobnými prostriedkami, vyžaduje v týchto 
regiónoch zvýšené náklady na ich dopravu. 
Okrem toho, faktory súvisiace s ostrovným 
charakterom alebo okrajovou polohou, si zo 
strany podnikateľských subjektov a 
výrobcov vyžadujú dodatočné obmedzenia, 
ktoré vo veľkej miere znevýhodňujú ich 
aktivity. Tieto nevýhody je možné zmierniť 
znížením cien uvedených základných 
výrobkov.  V záujme toho, aby sa zaručilo 
zásobovanie okrajových regiónov a zmiernili 

(1) Výnimočná zemepisná poloha 
okrajových regiónov si v súvislosti so 
zdrojmi zásobovania so základnými 
výrobkami ľudskej spotreby alebo s ďalším 
spracovaním ako aj poľnohospodárskymi 
výrobnými prostriedkami, vyžaduje v týchto 
regiónoch zvýšené náklady na ich dopravu. 
Okrem toho, faktory súvisiace s ostrovným 
charakterom alebo okrajovou polohou, si zo 
strany podnikateľských subjektov a 
výrobcov vyžadujú dodatočné obmedzenia, 
ktoré vo veľkej miere znevýhodňujú ich 
aktivity. V niektorých prípadoch musia 
podnikateľské subjekty a výrobcovia čeliť 
dvojnásobnej nevýhode spôsobenej 
ostrovným charakterom oblasti, nakoľko 
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sa zvýšené náklady spôsobené 
vzdialenosťou, ostrovným charakterom a 
okrajovou polohou týchto regiónov, je 
vhodné zaviesť osobitný systém 
zásobovania.   

ostrovy sú od seba veľmi vzdialené. Tieto 
nevýhody je možné zmierniť znížením cien 
uvedených základných výrobkov.  V záujme 
toho, aby sa zaručilo zásobovanie 
okrajových regiónov a zmiernili sa zvýšené 
náklady spôsobené vzdialenosťou, 
ostrovným charakterom a okrajovou polohou 
týchto regiónov, je vhodné zaviesť osobitný 
systém zásobovania.   

Or. fr

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emanuel Jardim Fernandes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Odôvodnenie 4

(4) So zreteľom na to, že množstvá, ktoré sú 
predmetom osobitného systému 
zásobovania, sú obmedzené na zásobovacie 
potreby okrajových regiónov, tento systém 
nebráni dobrému fungovaniu vnútorného 
trhu. Navyše hospodárske výhody 
osobitného systému zásobovania by nemali 
viesť k presmerovaniu prepravy príslušných 
výrobkov. Bolo by preto vhodné zakázať 
zasielanie a vývoz týchto výrobkov z 
okrajových regiónov. Je však vhodné 
povoliť zasielanie alebo vývoz týchto 
výrobkov, ak sa nahradia výhody 
vyplývajúce z osobitného systému 
zásobovania, alebo pokiaľ ide o spracované 
výrobky, v záujme toho, aby sa umožnil 
regionálny obchod alebo obchod medzi 
dvoma okrajovými portugalskými regiónmi. 
Takisto je vhodné mať na zreteli tradičné 
obchodné výmenné toky s tretími krajinami 
zo všetkých okrajových regiónov a povoliť  

(4) So zreteľom na to, že množstvá, ktoré sú 
predmetom osobitného systému 
zásobovania, sú obmedzené na zásobovacie 
potreby okrajových regiónov, tento systém 
nebráni dobrému fungovaniu vnútorného 
trhu. Navyše hospodárske výhody 
osobitného systému zásobovania by nemali 
viesť k presmerovaniu prepravy príslušných 
výrobkov. Je však vhodné povoliť zasielanie
spracovaných výrobkov, alebo výrobkov, 
ktoré sú predmetom doplnkových 
výrobných operácií alebo dostatočného 
spracovania do ostatných krajín 
Spoločenstva alebo vývoz do tretích krajín, 
aby sa podporil regionálny alebo tradičný 
obchod a najmä obchod medzi jednotlivými 
okrajovými regiónmi.  
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všetkým týmto regiónom vývoz svojich 
spracovaných výrobkov, ktoré zodpovedajú 
tradičným vývozom. Toto obmedzenie sa 
neuplatňuje ani pri tradičných vývozoch 
spracovaných výrobkov. V záujme 
zrozumiteľnosti je vhodné upresniť 
referenčné obdobie pre stanovenie týchto 
tradične vyvážaných alebo zasielaných 
množstiev. 

Or. pt

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Margie Sudre

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Odôvodnenie 18

(18) Je potrebné podporiť tradičné 
chovateľstvo. S cieľom vyhovieť potrebám 
miestnej spotreby francúzskych zámorských 
departementov a Madeiry je potrebné 
povoliť bezcolný dovoz hovädzieho dobytka 
samčieho pohlavia určeného na výkrm z 
tretích krajín za určitých podmienok a v 
rámci maximálneho ročného limitu. Je 
potrebné oživiť možnosť, ktorá sa zaviedla v 
Portugalsku v rámci nariadenia (ES) č. 
1782/2003, týkajúcu sa prenosu práv na 
prémiu na kravu s produkciou mlieka z 
kontinentu na Azorské ostrovy a prispôsobiť 
tento nástroj novému kontextu podpory pre 
najvzdialenejšie regióny.

(18) Je potrebné podporiť tradičné 
chovateľstvo. S cieľom vyhovieť potrebám 
miestnej spotreby francúzskych zámorských 
departementov a Madeiry je potrebné 
povoliť bezcolný dovoz hovädzieho dobytka 
samčieho pohlavia určeného na výkrm z 
tretích krajín za určitých podmienok a v 
rámci maximálneho ročného limitu Je 
potrebné oživiť možnosť, ktorá sa zaviedla v 
Portugalsku v rámci nariadenia (ES) č. 
1782/2003, týkajúcu sa prenosu práv na 
prémiu na kravu s produkciou mlieka z 
kontinentu na Azorské ostrovy a prispôsobiť 
tento nástroj novému kontextu podpory pre 
najvzdialenejšie regióny. S cieľom vyhovieť 
potrebám miestnej spotreby francúzskych 
zámorských departementov je vhodné 
povoliť bezcolný dovoz koní, hovädzieho a 
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rožného  dobytka, oviec a kôz z tretích 
krajín určených na výkrm za určitých 
podmienok a v rámci maximálneho 
ročného limitu.

Or. fr

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emanue Jardim Fernandes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 4 odsek 2 úvodná veta

2. Obmedzenie určené v odseku 1 sa 
neuplatňuje na výrobky spracované v 
najvzdialenejších regiónoch z produktov, pri 
ktorých sa využil špecifický režim 
zásobovania:

2. Obmedzenie určené v odseku 1 sa 
neuplatňuje na výrobky, ktoré boli
spracované, alebo boli predmetom  
doplnkových výrobných operácií alebo 
dostatočného spracovania v 
najvzdialenejších regiónoch, pri ktorých sa 
využil špecifický režim zásobovania, a ktoré 
sú vyvážané do tretích krajín alebo 
zasielané do ostatných krajín Spoločenstva 
v rámci regionálneho alebo tradičného 
obchodu, v súlade s podmienkami 
uvedenými v článku 26 ods. 2. 

Or. pt

Odôvodnenie

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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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Elisabeth Schroedter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 9 odsek 1a (nový)

1 a) Podporné programy Spoločenstva 
majú za cieľ podporiť zásobovanie 
miestnych trhov  poľnohospodárskymi 
výrobkami ako aj výrobu regionálnych 
špecialít, najmä so zreteľom na genetické 
dedičstvo. 

Or. de

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Elisabeth Schroedter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 9 odsek 1b (nový)

1 b) Programy Spoločenstva zahŕňajú 
podporu pre zlepšovanie životného 
prostredia a vidieckeho priestoru a 
obrábanie pôdy a pre plánovanie 
vidieckeho prostredia, prostredníctvom 
podporovania dlhodobo udržateľného 
riadenia na vidieku. 

Or. de

Odôvodnenie

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 
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nombre des régions ultrapériphériques, contribuer non seulement à améliorer les conditions 
de vie des populations locales, mais également à renforcer le secteur du tourisme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emanuel Jardim Fernanndes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 19 odsek 2 pododsek 3

Portugalsko každoročne oznámi Komisii 
informácie o pokroku dosiahnutom v rámci 
premeny a reštrukturalizácie pozemkov 
osadených zakázanými priamymi 
hybridnými odrodami vínnej révy.

Portugalsko každoročne oznámi Komisii 
informácie získané od Azorských ostrovov a 
Madeiry týkajúce sa pokroku dosiahnutého 
v rámci premeny a reštrukturalizácie 
pozemkov osadených zakázanými priamymi 
hybridnými odrodami vínnej révy.

Or. pt

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emanuel Jardim Fernanndes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 20 odsek 4 pododsek 2

Podrobné pravidlá uplatňovania tohto 
odseku sa prijmú podľa postupu, ktorý sa 
určuje v článku 26 ods. 2. Tieto podrobné 
pravidlá určujú najmä množstvo čerstvého 
mlieka vyrobeného na miestnej úrovni, ktoré 
sa má zapracovať do obnoveného mlieka 
UHT, ktoré sa uvádza v prvom pododseku.

Podrobné pravidlá uplatňovania tohto 
odseku sa prijmú podľa postupu, ktorý sa 
určuje v článku 26 ods. 2. Tieto podrobné 
pravidlá určujú najmä množstvo čerstvého 
mlieka vyrobeného na miestnej úrovni, ktoré 
sa má zapracovať do obnoveného mlieka 
UHT, ktoré sa uvádza v prvom pododseku, 
pretože toto množstvo je povinné len v 
prípade, ak nie je zabezpečený odbyt 
miestnej produkcie. 

Or. pt

Odôvodnenie

Cet amendement vise à atténuer l'obligation faite à la région de Madère d'incorporer une 
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quantité minimale de lait frais produit localement, sans cesser pour autant d'insister sur la 
garantie d'écoulement de la production locale.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emanuel Jardim Fernanndes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 24 odsek 2

2. Spoločenstvo financuje opatrenia určené v 
hlave II a v hlave III tohto nariadenia do 
maximálnej ročnej sumy takto:

2. Spoločenstvo financuje opatrenia určené v 
hlave II a v hlave III tohto nariadenia do 
maximálnej ročnej sumy takto:

- pre francúzske zámorské departementy: 
84,7 miliónov EUR,

- pre francúzske zámorské departementy: 
85,7 miliónov EUR,

- pre Azorské ostrovy a Madeiru: 77,3 
miliónov EUR,

- pre Azorské ostrovy a Madeiru: 80,3 
miliónov EUR,

- pre Kanárske ostrovy: 127,3 miliónov 
EUR,

- pre Kanárske ostrovy: 131,3 miliónov 
EUR,

Or. pt

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Margie Sudre

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 24 odsek 2

2. Spoločenstvo financuje opatrenia určené v 
hlave II a v hlave III tohto nariadenia do 
maximálnej ročnej sumy takto:

2. Spoločenstvo financuje opatrenia určené v 
hlave II a v hlave III tohto nariadenia do 
maximálnej ročnej sumy vypočítanej na 
základe súm použitých na financovanie 
osobitného systému zásobovania počas 
referenčného obdobia 2004 pre francúzske 
zámorské departementy, podľa priemeru za 
roky 2002, 2003 a 2004 pre Madeiru, 
Azorské ostrovy a Kanárske ostrovy a na 
základe platných limitov výdavkov, pokiaľ 
ide o podporu miestnej výroby.        
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- pre francúzske zámorské departementy 
84,7 miliónov EUR
- pre Azorské ostrovy a Madeiru: 77,3 

miliónov EUR
- pre Kanárske ostrovy: 127,3 miliónov 

EUR

Or. fr

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emanuel Jardim Fernandes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 24 odsek 2a (nový)

2 a) V rámci osobitného systému 
zásobovania dovozné práva na výrobky 
uvedené v článku 3 ods. 1, ktoré už boli 
uhradené, budú opätovne započítané do 
ročných súm uvedených v ods. 2.

Or. pt

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emanuel Jardim Fernandes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 24 odsek 3
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3. Sumy pridelené ročne na programy určené 
v hlave II nesmú prevýšiť tieto sumy:

3. Sumy pridelené ročne na programy určené 
v hlave II nesmú prevýšiť tieto sumy:

- pre francúzske zámorské departementy
20,7 miliónov EUR

- pre francúzske zámorské departementy
21,7 miliónov EUR

- pre Azorské ostrovy a Madeiru: 17,7 
miliónov EUR

- pre Azorské ostrovy a Madeiru: 20,3 
miliónov EUR

- pre Kanárske ostrovy: 72,7 miliónov EUR - pre Kanárske ostrovy: 76,7 miliónov EUR

Or. pt

Odôvodnenie

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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