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Predlog spremembe 30
Uvodna izjava 1

(1) Izjemna zemljepisna situacija najbolj 
obrobnih regij glede na vire preskrbe z 
bistvenimi proizvodi za prehrano ljudi ali za 
predelavo kot tudi z bistvenimi elementi 
kmetijske proizvodnje v teh regijah zahteva 
višje stroške prevoza. Poleg tega objektivni 
dejavniki, ki so povezani z otoškim 
značajem in skrajno obrobnostjo, za 
izvajalce in proizvajalce najbolj obrobnih 
regij predstavljajo dodatne pritiske, ki 
močno ovirajo njihove dejavnosti. Te ovire 
je možno omiliti z znižanjem cen omenjenih 
bistvenih proizvodov. Zato je primerno 
vpeljati specifični sistem preskrbe, da se 
zagotovi preskrbo skrajno obrobnih regij ter 
izravna visoke stroške, nastale zaradi 
oddaljenosti, otoškega značaja in skrajne 

(1) Izjemna zemljepisna situacija najbolj 
obrobnih regij glede na vire preskrbe z 
bistvenimi proizvodi za prehrano ljudi ali za 
predelavo kot tudi z bistvenimi elementi 
kmetijske proizvodnje v teh regijah zahteva 
višje stroške prevoza. Razen tega so
objektivni dejavniki, ki so povezani z 
otoškim značajem in skrajno obrobnostjo, za 
izvajalce in proizvajalce najbolj obrobnih 
regij dodatni pritiski, ki močno ovirajo 
njihove dejavnosti. Izvajalci in proizvajalci 
so v nekaterih primerih izpostavljeni 
dvojnemu otoškemu značaju zaradi dejstva, 
da so otoki v regiji močno oddaljeni drug 
od drugega. Te ovire je možno omiliti z 
znižanjem cen omenjenih bistvenih 
proizvodov. Zato je primerno vpeljati 
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obrobnosti. specifični sistem preskrbe, da se zagotovi 
preskrba skrajno obrobnih regij ter izravnajo 
visoki stroški, nastali zaradi oddaljenosti, 
otoškega značaja in skrajne obrobnosti.

Or. fr

Obrazložitev

Da se zagotovi uravnotežena porazdelitev pomoči, jo je treba prilagoditi posebnim razmeram 
različnih otokov in različnih podeželskih skupnosti. Manjši kot so otoki in bolj kot so 
oddaljeni, višji so stroški bistvenih elementov kmetijske proizvodnje in nižja so plačila, ki jih 
kmetje prejmejo za svoje kmetijske proizvode. Treba je upoštevati dvojni otoški značaj.

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 31
Uvodna izjava 4

(4) Ob upoštevanju dejstva, da so količine, 
za katere velja specifični sistem preskrbe, 
omejene na potrebe preskrbe najbolj 
obrobnih regij, ta sistem ni škodljiv za dobro 
delovanje notranjega trga. Še več, 
gospodarske koristi specifičnega sistema 
preskrbe za zadevne proizvode ne bi smele 
povzročati preusmeritve prometa. Zaradi 
tega je torej potrebno prepovedati 
odpošiljanje ali izvoz teh proizvodov iz 
najbolj obrobnih regij. Vendar pa je 
potrebno dovoliti pošiljanje ali izvoz teh
proizvodov, ker je korist, ki izhaja iz 
specifičnega sistema preskrbe, povrnjena, 
ali, v primeru predelanih proizvodov, za 
omogočanje regionalne trgovine ali 
trgovine med obema najbolj obrobnima 
portugalskima regijama. Treba je tudi 
upoštevati tradicionalne trgovinske tokove s 
tretjimi državami vseh obrobnih regij in 
predvideti, da bi te regije dobile dovoljenje 
za izvoz predelanih proizvodov, ki bi 
ustrezali tradicionalnemu izvozu. Ta 
omejitev se prav tako ne uporablja za 
tradicionalne pošiljke predelanih
proizvodov; če hočemo biti jasni, je 
potrebno natančno določiti referenčno 

(4) Ob upoštevanju dejstva, da so količine, 
za katere velja specifični sistem preskrbe, 
omejene na potrebe preskrbe najbolj 
obrobnih regij, ta sistem ni škodljiv za dobro 
delovanje notranjega trga. Še več, 
gospodarske koristi specifičnega sistema 
preskrbe za zadevne proizvode ne bi smele 
povzročati preusmeritve prometa. Vendar pa 
je treba dovoliti pošiljanje v ostale države 
Skupnosti ali izvoz predelanih proizvodov v 
tretje države, ali proizvodov iz dopolnilnih 
dejavnosti ustrezne izdelave ali predelave, 
za spodbujanje regionalne ali tradicionalne 
trgovine in zlasti trgovine med različnimi 
najbolj obrobnimi regijami.
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obdobje za definicijo teh tradicionalno 
izvoženih ali odposlanih količin.

Or. pt

Obrazložitev

Razen omembe „predelanih proizvodov“, v zvezi s proizvodi iz dejavnosti, predvidenimi v 
sistemu predelave pod carinskim nadzorom, kot ga je ustanovil carinski kodeks Skupnosti, na 
katerega se sklicuje Uredba Komisije št. 20/2002/ES z dne 28. decembra 2001, za možnost 
(ponovnega) izvoza v tretje države ali (ponovnega) pošiljanja v ostale države Skupnosti, je 
treba upoštevati tudi proizvode iz dejavnosti aktivnega izboljševanja, v sistemu, na katerega 
se sklicuje prej omenjena uredba iz leta 2001, o pravilih za uporabo POSEI – Kmetijstvo, za 
iste namene.

Predlog spremembe, ki ga vloži Margie Sudre

Predlog spremembe 32
Uvodna izjava 18

(18) Potrebno je podpreti tradicionalne 
dejavnosti na področju živinoreje. Za 
zadovoljitev potreb lokalne porabe v 
prekomorskih departmajih in na Madeiri je 
potrebno dovoliti uvoz samcev goveda iz 
tretjih držav brez carinskih dajatev, 
namenjenih za pitanje, pod posebnimi pogoji 
ter v okviru najvišje letne meje. Treba je 
obnoviti možnost, odprto na Portugalskem v 
okviru Uredbe (ES) št. 1782/2003 za prenos 
pravice do premije za kravo mlekarico s 
celine na Azore in ta inštrument prilagoditi 
na novo okolje podpore najbolj obrobnih 
regij.

(18) Treba je podpreti tradicionalne 
dejavnosti na področju živinoreje. Za 
zadovoljitev potreb lokalne porabe v 
prekomorskih departmajih in na Madeiri je 
treba dovoliti uvoz samcev goveda iz tretjih 
držav brez carinskih dajatev, namenjenih za 
pitanje, pod posebnimi pogoji ter v okviru 
najvišje letne meje. Treba je obnoviti 
možnost, odprto na Portugalskem v okviru 
Uredbe (ES) št. 1782/2003 za prenos pravice 
do premije za kravo mlekarico s celine na 
Azore, in ta inštrument prilagoditi na novo 
okolje podpore najbolj obrobnih regij. Za 
zadovoljitev potreb lokalne porabe v 
prekomorskih departmajih je treba odobriti 
uvoz različnih živalskih vrst, in sicer 
konjev, goveda, velikih južnoafriških 
antilop, ovc in koz, iz tretjih držav brez 
carinskih dajatev, namenjenih za pitanje, 
pod posebnimi pogoji ter v okviru najvišje 
letne meje.

Or. fr
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Obrazložitev

Proizvodnja kakovostnega govejega mesa je dopolnilna dejavnost in v nekaterih primerih 
alternativa mlečni proizvodnji. Uvoz živali različnih vrst iz tretjih držav, prilagojenih 
lokalnemu območju, bi moral omogočiti zadovoljitev potreb lokalne porabe in olajšati 
postopno namestitev živalskih območij.

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 33
Člen 4, odstavek 2, uvodni del

2. Omejitev, navedena v odstavku 1, se ne 
uporablja za proizvode, predelane v najbolj 
obrobnih regijah z izkoriščanjem 
proizvodov, ki so upravičeni do specifičnega 
sistema preskrbe:

2. Omejitev, navedena v odstavku 1, se ne 
uporablja za predelane proizvode ali 
proizvode iz dopolnilnih dejavnosti 
zadostne izdelave ali predelave v najbolj 
obrobnih regijah z izkoriščanjem 
proizvodov, ki so upravičeni do specifičnega 
sistema preskrbe in se izvažajo v tretje 
države ali pošiljajo v ostale države 
Skupnosti, v okviru regionalne ali 
tradicionalne trgovine, v skladu s pogoji iz 
člena 26(2).

Or. pt

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s predlogom spremembe iz uvodne izjave 4. Tradicionalna 
trgovina je sestavljena iz tradicionalnih pošiljk v ostale države Skupnosti in podobno iz 
tradicionalnih izvozov v tretje države, ki so ob začetku veljavnosti te uredbe prevzele sedanji, 
pravilen in pomemben značaj, v skladu s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti (peti 
senat), kot določa odločitev, izdana 15. maja 2003, o primeru C–282/00: „Refinarias de 
Açúcar Reunidas, SA (RAR)“ proti „Sociedade de Indústrias Agricolas Açoreanas, SA 
(SINAGA)“. Na podlagi te odločitve je sodišče odločilo, da mora sodna praksa ponovno 
oceniti, ali je bilo tako v primeru pošiljk sladkorja z Azorov v celinski del Portugalske.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 34
Člen 9, odstavek 1 a (novo)

1 a. Cilj programov pomoči Skupnosti je 
podpirati preskrbo lokalnih trgov s 
kmetijskimi proizvodi in tudi s proizvodnjo 
regionalnih specialitet, še zlasti s stališča 
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genetske dediščine.

Or. de

Obrazložitev

Ob upoštevanju dolžine prevoza oskrbe z otokov in na otoke ni zaželeno ustvariti kmetijskega 
gospodarstva na množičnem izvozu in uvozu pomembnih količin hrane. Proizvodnja 
kakovostnih regionalnih proizvodov bo čez nekaj časa zanesljiv dokaz konkurenčnosti pri 
izvozu. Lokalna identiteta, ki bo prav tako okrepljena s proizvodnjo posebnih proizvodov, je 
pomemben dejavnik tudi za turistični načrt. Višja stopnja samopreskrbe zaradi regionalne 
trgovine ter tudi mala in srednje velika lokalna industrija predelave so izboljšale varnost 
hrane in gospodarske razmere podjetij, z ustvarjanjem dodane vrednosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 35
Člen 9, odstavek 1 b (novo)

1 b. Programi Skupnosti podpirajo 
izboljšanje okolja in podeželja ter 
izkoriščanje zemlje in urejanje podeželja s 
spodbujanjem trajnostnega upravljanja 
podeželja.

Or. de

Obrazložitev

Izboljšanje načinov izkoriščanja zemlje prispeva k trajnostnemu urejanju kmetijskega 
gospodarstva; izboljšanje okolja in podeželja lahko v mnogih najbolj obrobnih regijah 
omogoči izboljšanje življenjskih razmer lokalnega prebivalstva, pa tudi okrepitev turističnega 
sektorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 36
Člen 19, odstavek 2, pododstavek 3

Portugalska vsako leto Komisiji sporoči 
stanje napredovanja del preusmeritve in 
prestrukturiranja površin, zasajenih z 
raznolikimi hibridi vinske trte neposrednih 
proizvajalcev, prepovedanimi za gojenje.

Portugalska vsako leto Komisiji sporoči 
podatke z Azorov in Madeire v zvezi s
stanjem napredovanja del preusmeritve in 
prestrukturiranja površin, zasajenih z 
raznolikimi hibridi vinske trte neposrednih 
proizvajalcev, prepovedanimi za gojenje.
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Or. pt

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu z možnostjo iz člena 16(2) Uredbe Sveta št. 1493/1999/ES, 
v okviru določil v zvezi s podatki (poglavje IV) o zmogljivosti proizvodnje (naslov II), in 
poziva države članice, da sestavijo popis zmogljivosti proizvodnje vinogradništva na 
regionalni podlagi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 37
Člen 20, odstavek 4, pododstavek 2

Podrobna pravila za uporabo tega odstavka 
se sprejmejo po postopku, opredeljenem v 
členu 26(2). Ta pravila opredeljujejo zlasti 
količino svežega, lokalno pridobljenega 
mleka, ki mora biti vsebovana v 
steriliziranem mleku, proizvedenem, kot je 
navedeno v prvem pododstavku.

Podrobna pravila za uporabo tega odstavka 
se sprejmejo po postopku, opredeljenem v
členu 26(2). Ta pravila opredeljujejo zlasti 
količino svežega, lokalno pridobljenega 
mleka, ki mora biti vsebovana v 
steriliziranem mleku, proizvedenem, kot je 
navedeno v prvem pododstavku, ta količina 
ni obvezna, razen če prodaja lokalne 
proizvodnje mleka ni zagotovljena.

Or. pt

Obrazložitev

Ta predlog spremembe namerava zmanjšati obveznost v regiji Madeire, z vključitvijo 
najmanjše količine svežega mleka, proizvedenega lokalno, ne da bi zato prenehali vztrajati 
pri zagotovilu prodaje lokalne proizvodnje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 38
Člen 24, odstavek 2

2. Skupnost financira ukrepe, predvidene v 
naslovih II in III te uredbe, do višine letnega 
zneska, ki znaša:

2. Skupnost financira ukrepe, predvidene v 
naslovih II in III te uredbe, do višine letnega 
zneska, ki znaša:

– za francoske prekomorske departmaje: 84,7
milijona EUR,

– za francoske prekomorske departmaje: 85,7
milijona EUR,

– za Azore in Madeiro: 77,3 milijona EUR, – za Azore in Madeiro: 80,3 milijona EUR,
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– za Kanarske otoke: 127,3 milijona EUR. – za Kanarske otoke: 131,3 milijona EUR.

Or. pt

Obrazložitev

Glede na najvišje letne zneske, izračunane na podlagi povprečja porabljenih zneskov iz 
financiranja SSP v obdobju 2002–2004 (obdobje učinkovite uporabe posebnih sistemov 
preskrbe), in v nasprotju z obdobjem 2001–2003, se mora predvidene zneske za francoske 
prekomorske departmaje, Azore in Madeiro ter tudi za Kanarske otoke povišati za 1,3 do 4 
milijone EUR.

Predlog spremembe, ki ga vloži Margie Sudre

Predlog spremembe 39
Člen 24, odstavek 2

2. Skupnost financira ukrepe, predvidene v 
naslovih II in III te uredbe, do višine letnega 
zneska, ki znaša:

2. Skupnost financira ukrepe, predvidene v 
naslovih II in III te uredbe, do višine letnega 
zneska, izračunanega na osnovi izdatkov za 
financiranje posebnega sistema preskrbe v 
referenčnem obdobju 2004 za francoske 
prekomorske departmaje, na osnovi 
povprečja v letih 2002, 2003 in 2004 za 
Madeiro, Azore in Kanarske otoke in na 
osnovi zgornje meje izdatkov, porabljenih 
za pomoč lokalni proizvodnji.

– za francoske prekomorske departmaje: 
84,7 milijona EUR,
– za Azore in Madeiro: 77,3 milijona EUR,
– za Kanarske otoke: 127,3 milijona EUR.

Or. fr

Obrazložitev

V smislu sporazuma s predlogom spremembe poročevalca, rešitev, ki jo predlagam, omogoča 
ureditev različnih razmer različnih RUP. Pravzaprav le na podlagi zgodovinskih podatkov iz 
obdobja 2001–2003 za določitev proračunskega okvira za sistem preskrbe Komisija ne 
upošteva naprednosti proračunskega okvira, zlasti pomembne v letu 2004, še zlasti v 
francoskih prekomorskih departmajih.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 40
Člen 24, odstavek 2 a (novo)

2 a. V okviru posebnega sistema preskrbe 
se carine pri uvozu proizvodov iz člena 3(1), 
ki so že plačane, ponovno pripišejo letnim 
zneskom iz odstavka 2.

Or. pt

Obrazložitev

Pri najvišjih letnih zneskih, dodeljenih RUP, je treba upoštevati oprostitev carinske 
zakonodaje pri uvozu na proizvode, zajete v SSP, iz tretjih držav, v primeru ko jih te ne 
morejo več prejemati zaradi tržnih ali drugih razlogov. V tem primeru so zneski pomoči 
Skupnosti, ki vplivajo na preskrbo, precej zmanjšani zaradi plačila carine pri uvozu.

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 41
Člen 24, odstavek 3

3. Zneski, letno dodeljeni za programe, 
predvidene v naslovu II, ne smejo biti višji 
od naslednjih zneskov:

3. Zneski, letno dodeljeni za programe, 
predvidene v naslovu II, ne smejo biti višji 
od naslednjih zneskov:

– za francoske prekomorske departmaje:
20,7 milijona EUR;

– za francoske prekomorske departmaje:
21,7 milijona EUR;

– za Azore in Madeiro: 17,7 milijona EUR; – za Azore in Madeiro: 20,3 milijona EUR;
– za Kanarske otoke: 72,7 milijona EUR – za Kanarske otoke: 76,7 milijona EUR

Or. pt

Obrazložitev

Glede na najvišje letne zneske, izračunane na podlagi povprečja porabljenih zneskov iz 
financiranja SSP v obdobju 2002–2004 (obdobje učinkovite uporabe posebnih sistemov 
preskrbe), in v nasprotju z obdobjem 2001–2003, se mora predvidene zneske za francoske 
prekomorske departmaje, Azore in Madeiro ter tudi za Kanarske otoke povišati za 1,3 do 4 
milijone EUR.
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