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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V usnesení o zprávě Evropské komise o provádějících opatřeních čl. 299 odst. 2 Smlouvy 
o ES ve prospěch nejvzdálenějších regionů Evropské unie, v souladu s Amsterodamskou 
smlouvou, se Evropský parlament domnívá, že je vhodné určit globální a koherentní strategii 
pro udržitelný rozvoj těchto regionů.
V témž usnesení a rovněž ve zprávě Evropského parlamentu z května 2001 o zvláštních 
opatřeních týkajících se některých zemědělských produktů bylo požadováno, aby se zlepšilo 
provádění zvláštních režimů zásobování. Tato revize by měla především směřovat ke 
zmírnění těchto režimů.
Z tohoto důvodu zpravodaj upřesňuje, že Komise přihlíží k obavám Evropského parlamentu 
a navrhuje zlepšit řízení těchto režimů:

− Zpravodaj podporuje záměr Komise tvořící základ návrhu nařízení, aby bylo možné 
rychle upravit opatření tak, aby se umožnilo zohlednit zvláštní charakter těchto regionů 
z dlouhodobého hlediska.

− Zpravodaj se rovněž přiklání k posílení participační metodiky pro příjímání rozhodnutí.

Zpravodaj by však chtěl navrhnout několik úprav, které by mohly být výhodné pro regionální 
rozvoj nejvzdálenějších regionů.

Zvláštní režim zásobování, programy podpory a opatření ve prospěch místní zemědělské 
produkce mají za cíl odstranit hospodářské rozdíly a nepoměry způsobené přistoupením 
nejvzdálenějších regionů k Evropské unii. Omezení vývozu produktů, na něž se vztahuje 
zvláštní režim zásobování, do třetích zemí a jejich zasílání do zbývající části Společenství 
silně omezila zemědělsko-potravinářský průmysl a narušila rozvoj nejvzdálenějších regionů. 
Bylo by tudíž třeba zajistit životaschopnost zemědělství a zemědělsko-potravinářských 
podniků v nejvzdálenějších regionech. Toho lze dosáhnout pouze zrušením všech omezení 
vývozu zemědělských produktů z těchto regionů.

Cílem nařízení je zmírnit zvláštní režim zásobování. Z tohoto hlediska se zpravodaj domnívá, 
že by zemědělské produkty spadající do zvláštních režimů zásobování neměly být uvedeny 
v příloze nařízení. Uplatňování zásady subsidiarity spíše vyžaduje, aby byl seznam 
jednotlivých zemědělských produktů sestaven podle programů zvláštního zásobování každého 
z nejvzdálenějších regionů.

Rozvoj venkova v nejvzdálenějších regionech je velmi závislý na podpoře investic 
zaměřených buď na diverzifikaci, restrukturalizaci nebo orientaci na udržitelné zemědělství
nebo na podniky, které zpracovávají a uvádějí na trh zemědělské výrobky pocházející hlavně 
z místní produkce. Je nutné umožnit výjimky z nařízení č. 1257/1999, aby bylo možné 
zintenzivnit podpory investic tohoto typu. V této situaci je nutné přihlížet k tomu, že malé 
a střední podniky vytvářejí nejvíce pracovních míst v poměru k obratu. Ze sociálního hlediska 
je tedy výhodné podporovat malé a střední podniky, neboť podíl státních podpor na tvorbě 
pracovních míst je zde nejvyšší.

Některá zemědělská odvětví, která jsou pro regionální rozvoj nejvzdálenějších regionů 
zásadní, musí čelit zvláštním problémům, které vyžadují vhodnější opatření.
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Hlavní problém Azor se týká životaschopnosti produkce cukru, klíčového faktoru pro 
vyrovnaný a samostatný regionální rozvoj Azorských ostrovů. Povolené množství vývozu 
v současném návrhu Komise, které odpovídá tradičnímu vývozu na základě průměrů zasílání 
nebo vývozů v letech 1989, 1990 a 1991, není pro hospodářskou životaschopnost produkce 
cukru na Azorách dostatečné a navíc neodráží situaci v okamžiku vstupu regionu do 
Evropského společenství.

Vinohradnictví je důležitým prvkem zemědělství v některých nejvzdálenějších regionech. 
Vinohradnictví je v tomto smyslu oporou regionálního rozvoje. S ohledem na obtíže 
vinohradnictví na Azorách je rovněž vhodné projevit větší pružnost týkající se postupného 
rušení vinic osázených zakázanými přímými pěstitelskými hybridními odrůdami vinné révy.

Zpravodaj se dále domnívá, že Azory a Madeira musí přímo oznamovat pokrok při přeměně 
a restrukturalizaci ploch osázených zakázanými přímými pěstitelskými hybridními odrůdami 
vinné révy a zpravovat o této informaci centrální státní orgány. Tím se zabrání veškeré 
případné penalizaci Azor a Madeiry za porušení povinnosti portugalských centrálních státních 
orgánů předávat informace.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, jakožto 
příslušný, aby do své zprávy zahrnul následující pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Preambule

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
články 36, 37 a čl. 299 odst. 2 této smlouvy, 

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
čl. 299 odst. 2 této smlouvy,

Odůvodnění

Pouze čl. 299 odst. 2 je vhodným a dostatečným právním základem pro toto nařízení 
o zvláštních opatřeních ve prospěch nejvzdálenějších regionů Evropské unie v oblasti 
zemědělství.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 4

(4) Jelikož množství, na které se vztahuje 
zvláštní režim zásobování, je omezeno 
potřebami zásobování nejvzdálenějších 
regionů, nenarušuje tento systém řádné 
fungování vnitřního trhu. Hospodářské 
výhody zvláštního režimu zásobování by ani 
neměly vyvolat odklon obchodu 
s dotyčnými produkty. Je tedy třeba zakázat 
zasílání nebo vývoz těchto produktů 
z nejvzdálenějších regionů. Je ovšem třeba 
povolit zasílání nebo vývoz těchto produktů, 
pokud výhoda plynoucí ze zvláštního 
režimu zásobování je uhrazena nebo, co se 
týče zpracovaných produktů, s cílem 
umožnit regionální obchod nebo obchod 
mezi dvěma nejvzdálenějšími portugalskými 
regiony. Rovněž je třeba zohlednit tradiční 
obchodní toky se třetími zeměmi u všech 

(4) Jelikož množství, na které se vztahuje 
zvláštní režim zásobování, je omezeno 
potřebami zásobování nejvzdálenějších 
regionů, nenarušuje tento systém řádné 
fungování vnitřního trhu. Hospodářské 
výhody zvláštního režimu zásobování by ani 
neměly vyvolat odklon obchodu 
s dotyčnými produkty. Je ovšem třeba 
povolit zasílání zpracovaných výrobků do 
zbývající části Společenství nebo jejich 
vývoz do třetích zemí s cílem podpořit 
regionální nebo tradiční obchod a zejména 
obchod mezi různými nejvzdálenějšími 
regiony.

  
1 Úř. věst.     , ...  , s.  .
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nejvzdálenějších regionů a povolit pro 
všechny tyto regiony vývoz zpracovaných 
produktů pro tradiční vývoz. Toto omezení 
se rovněž nevztahuje na tradiční vývozy 
zpracovaných produktů; kvůli jasnosti je 
třeba upřesnit referenční období pro 
definování tradičně vyvážených nebo 
zasílaných množství.

Odůvodnění
Omezení vývozu produktů, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, do třetích zemí 
a jejich vývozu do zbývající části Společenství silně omezila zemědělsko-potravinářský 
průmysl a narušila rozvoj nejvzdálenějších regionů. Tato omezení navíc kladou překážky jak 
spolupráci mezi regiony a nadnárodní spolupráci, tak zapojení do regionálního prostředí, 
které má podporovat reformovaná politika soudržnosti a strategie udržitelného rozvoje 
nejvzdálenějších regionů.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 2 odst. 1

1. Zřizuje se zvláštní režim zásobování 
zemědělskými produkty uvedenými v příloze 
I, jež mají v nejvzdálenějších regionech 
zásadní význam pro lidskou spotřebu, pro 
zpracování a jako zemědělské vstupy.

1. Zřizuje se zvláštní režim zásobování 
zemědělskými produkty, jež mají 
v nejvzdálenějších regionech zásadní 
význam pro lidskou spotřebu, pro 
zpracování a jako zemědělské vstupy, 
uvedenými v programech zásobování 
stanovených v článku 5.

Odůvodnění

Při uplatňování zásady subsidiarity je nutné z nařízení vypustit seznam produktů, na které se 
vztahuje zvláštní režim zásobování. Měl by být spíše uveden v programech zásobování, jež 
členské státy předkládají Komisi v souladu s článkem 5 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 2 odst. 2

2. Pro každý rok se vyhotoví předběžný 
odhad dodávek produktů vyjmenovaných 
v příloze I. Samostatný předběžný odhad 
dodávek lze vyhotovit pro potřeby 
zpracovatelského nebo balicího průmyslu 

Vypouští se
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pro produkty určené na místní trh, tradiční 
zasílání do zbývající části Společenství, pro 
tradiční vývoz do třetích zemí v rámci 
regionálního nebo tradičního obchodu.

Odůvodnění

V důsledku pozměňovacího návrhu č. 3

Pozměňovací návrh 5
Čl. 4 odst. 2 písm. a)

a) které jsou vyváženy do třetích zemí nebo 
zasílány do zbývající části Společenství 
v rámci množstevních limitů, které 
odpovídají tradičnímu vývozu a tradičnímu 
zasílání. Tato množství a přijímající třetí 
země stanoví Komise, v souladu s postupem 
stanoveným v čl. 26 odst. 2 na základě 
průměrů vývozů a zasílání v letech 1989, 
1990 a 1991;

Vypouští se

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu č. 2.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 4 odst. 2 písm. b)

b) které jsou vyváženy do třetích zemí 
v rámci regionálního obchodu, při dodržení 
podmínek stanovených postupem v čl. 26 
odst. 2;

Vypouští se

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu č. 2.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 4 odst. 2 písm. c)

c) které jsou vyváženy na Azorské ostrovy 
a Madeiru a naopak.

Vypouští se
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Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu č. 2.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 5 odst. 1 písm. a) 

a) návrh předběžného odhadu dodávek; a) návrh předběžného odhadu dodávek 
těchto produktů, který se vyhotoví každý 
rok. Samostatný předběžný odhad dodávek 
lze vyhotovit pro potřeby zpracovatelského 
nebo balicího průmyslu pro produkty 
určené na místní trh, zasílání do zbývající 
části Společenství, pro tradiční vývoz do 
třetích zemí v rámci regionálního nebo 
tradičního obchodu.

Odůvodnění

V důsledku pozměňovacích návrhů č. 3 a č. 4.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 5 odst. 1 písm. a)i) (nově vložený)

a)i) produkty, které jsou zahrnuty do 
zvláštního režimu zásobování;

Odůvodnění

V důsledku pozměňovacího návrhu č. 3.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 5 odst. 2

2. Programy zásobování jsou schvalovány 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 26 
odst. 2. Seznam produktů uvedených 
v příloze I je možné revidovat v souladu 
s tímtéž postupem podle vývoje potřeb 
nejvzdálenějších regionů.

2. Programy zásobování jsou schvalovány 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 26 
odst. 2. podle vývoje potřeb 
nejvzdálenějších regionů

Odůvodnění

V důsledku pozměňovacího návrhu č. 3.



PA\561987CS.doc 9/16 PE 355.784v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 11
Čl. 9 odst. 1 

1. Zavádějí se programy podpory 
Společenství pro nejvzdálenější regiony, 
které zahrnují zvláštní opatření ve prospěch 
místní zemědělské produkce, na niž se 
vztahuje třetí část hlavy II Smlouvy o ES.

1. Zavádějí se víceleté programy podpory 
Společenství pro nejvzdálenější regiony, 
které zahrnují zvláštní opatření ve prospěch 
místní zemědělské produkce, na niž se 
vztahuje třetí část hlavy II Smlouvy o ES.

Odůvodnění

Aby tato zvláštní opatření ve prospěch místní zemědělské produkce mohla zajistit kontinuitu 
a udržitelný rozvoj těchto produkcí v každém z nejvzdálenějších regionů, jak to vyžaduje 
článek 10, je nutné, aby bylo programování opatření podpory dlouhodobé (víceleté). 
Například stejně jako programové období pro strukturální fondy a finanční výhledy Evropské 
unie: 2007 - 2013.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 9 odst. 2 

2. Programy podpory Společenství jsou 
vytvořeny na geografické úrovni, kterou 
dotčený členský stát pokládá za 
nejvhodnější. Jsou vypracovány příslušnými 
orgány, které jmenuje uvedený členský stát, 
který je, po konzultaci příslušných orgánů 
a organizací na vhodné územní úrovni, 
předloží Komisi.

2. Víceleté programy podpory Společenství 
jsou vytvořeny na geografické úrovni, kterou 
dotčený členský stát pokládá za 
nejvhodnější. Jsou vypracovány příslušnými 
orgány, které jmenuje uvedený členský stát, 
který je, po konzultaci příslušných orgánů 
a organizací na vhodné územní úrovni, 
předloží Komisi.

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu č. 11.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 9 odst. 3 

3. Pro každý nejvzdálenější region může být 
předložen jediný program podpory 
Společenství.

3. Pro každý nejvzdálenější region může být 
předložen jediný víceletý program podpory 
Společenství.

Odůvodnění
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Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu č. 11.

Pozměňovací návrh 14
Článek 10 

Programy podpory Společenství zahrnují 
opatření nezbytná pro zajištění kontinuity 
a rozvoje místní zemědělské produkce 
v každém z nejvzdálenějších regionů.

Víceleté programy podpory Společenství 
zahrnují opatření nezbytná pro zajištění 
kontinuity a rozvoje místní zemědělské 
produkce v každém z nejvzdálenějších 
regionů.

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu č. 11.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 11 odst. 1

1. Opatření přijatá v rámci programů 
podpory musí být v souladu s právem 
Společenství, soudržná s ostatními 
politikami Společenství a s opatřeními, která 
byla na jejich základě přijata.

1. Opatření přijatá v rámci víceletých 
programů podpory musí být v souladu 
s právem Společenství, soudržná s ostatními 
politikami Společenství a s opatřeními, která 
byla na jejich základě přijata.

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu č. 11.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 11 odst. 2 první pododstavec

2. Zvláště musí být zajištěna soudržnost 
opatření přijatých v rámci programů 
podpory s opatřeními prováděnými v rámci 
jiných nástrojů společné zemědělské 
politiky, především společné organizace 
trhu, rozvoje venkova, jakosti produktů, 
dobrých životních podmínek zvířat a 
ochrany životního prostředí.

2. Zvláště musí být zajištěna soudržnost 
opatření přijatých v rámci víceletých 
programů podpory s opatřeními 
prováděnými v rámci jiných nástrojů 
společné zemědělské politiky, především 
společné organizace trhu, rozvoje venkova, 
jakosti produktů, dobrých životních 
podmínek zvířat a ochrany životního 
prostředí.

Odůvodnění
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Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu č. 11.

Pozměňovací návrh 17
Článek 12 návětí

Program podpory Společenství zahrnuje: Víceletý program podpory Společenství 
zahrnuje:

Odůvodnění
Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu č. 11.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 12 písm. a)

a) kvantifikovaný popis situace příslušné 
zemědělské produkce s ohledem na dostupné 
výsledky hodnocení, které ukazují 
nepoměry, mezery a rozvojový potenciál, 
mobilizované finanční prostředky a hlavní 
výsledky akcí provedených podle nařízení
Rady (EHS) č. 3763/9114, nařízení Rady 
(EHS) č. 1600/9215, nařízení Rady (EHS) 
č. 1601/9216, nařízení (ES) č. 1452/2001, 
nařízení (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 
1454/2001;

a) kvantifikovaný popis situace příslušné 
zemědělské produkce s ohledem na dostupné 
výsledky hodnocení, které ukazují 
nepoměry, mezery a rozvojový potenciál, 
mobilizované finanční prostředky a hlavní 
výsledky akcí provedených podle nařízení
(ES) č. 1452/2001, nařízení (ES) 
č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001;

Odůvodnění

Hodnocení hlavních výsledků akcí provedených před rokem 2001 proběhlo u příležitosti 
reformy POSEI - Zemědělství 2001. Výsledkem bylo nařízení Rady ze dne 28. června 2001 ve 
věci zvláštních opatření týkajících se určitých zemědělských produktů ve prospěch 
francouzských zámořských departementů (č. 1452/2001), Azor a Madeiry (č. 1453/2001) 
a Kanárských ostrovů (č. 1454/2001). Hodnocení se tudíž musí vztahovat k celému období od 
posledního hodnocení z roku 2001, tedy období provádění zvláštních režimů zásobování 
(2002, 2003 a 2004).

Pozměňovací návrh 19
Čl. 12 písm. d) první pododstavec bod i) (nový)

Je možné stanovit pružný rozpočet 
k použití na různá opatření téhož 
programu, jakmile tento program vstoupí 
v platnost. 
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Odůvodnění

Pružný rozpočet k použití na různá opatření téhož programu po dobu jeho trvání je nezbytným 
důsledkem zjednodušení mechanismů řízení, aby se umožnily rychlé úpravy opatření, jak to 
vyžaduje Komise v tomto návrhu nařízení (viz „Vysvětlující prohlášení").

Pozměňovací návrh 20
Čl. 16 odst. 1

1. Odchylně od článku 7 nařízení (ES) 
č. 1257/1999 je pro nejvzdálenější regiony 
celková hodnota podpory investic 
zaměřených zejména na podporu 
diverzifikace, restrukturalizace nebo 
orientace na udržitelné zemědělství 
v zemědělských hospodářstvích s menším 
hospodářským rozměrem, která je nutno 
vymezit v programových dodatcích 
uvedených v čl. 18 odst. 3 a v čl. 19 odst. 4 
nařízení Rady17(ES) č. 1260/1999, omezena 
maximálně na 75 % objemu způsobilých 
investic.

1. Odchylně od článku 7 nařízení (ES) 
č. 1257/1999 je pro nejvzdálenější regiony 
celková hodnota podpory investic 
zaměřených zejména na podporu 
diverzifikace, restrukturalizace nebo 
orientace na udržitelné zemědělství 
v zemědělských hospodářstvích s menším 
hospodářským rozměrem, která je nutno 
vymezit v programových dodatcích 
uvedených v čl. 18 odst. 3 a v čl. 19 odst. 4 
nařízení Rady17(ES) č. 1260/1999, omezena 
maximálně na 85 % objemu způsobilých 
investic.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s aktuálně stanovenou výší spolufinancování (účast 
fondů na celkových způsobilých nákladech) [nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. června] 
nejvzdálenějších regionů, kterým Komise přislíbila podporu ve svém sdělení „Posílené 
partnerství pro nejvzdálenější regiony“ ze dne 26. května 2004, které bylo převzato do návrhu 
Komise k nařízení Rady, kterým se stanoví všeobecná ustanovení o fondech [KOM(2004) 492 
v konečném znění ze dne 14.7.].

Pozměňovací návrh 21
Čl. 16 odst. 2

2. Odchylně od čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 1257/1999 je pro nejvzdálenější regiony 
celková hodnota podpory investic do 
podniků, které zpracovávají a uvádějí na trh 
zemědělské výrobky pocházející hlavně 
z místní produkce a spadající do odvětví, 
která budou vymezena v programových 
dodatcích uvedených v čl. 18 odst. 3 
a v čl. 19 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/1999, 
omezena maximálně na 65 % objemu 

2. Odchylně od čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 1257/1999 je pro nejvzdálenější regiony 
celková hodnota podpory investic do 
podniků, které zpracovávají a uvádějí na trh 
zemědělské výrobky pocházející hlavně 
z místní produkce a spadající do odvětví, 
která budou vymezena v programových 
dodatcích uvedených v čl. 18 odst. 3 
a v čl. 19 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/1999, 
omezena maximálně na 65 % objemu 



PA\561987CS.doc 13/16 PE 355.784v01-00
Externí překlad

CS

způsobilých investic. Pro malé a střední 
podniky je celková hodnota dané podpory 
omezena za stejných podmínek na 
maximálně 75 %.

způsobilých investic. Pro malé a střední 
podniky je celková hodnota dané podpory 
omezena za stejných podmínek na 
maximálně 85 %.

Odůvodnění

V souladu s odůvodněním č. 20. Malé a střední podniky nabízejí více pracovních míst při 
stejné výši obratu v porovnání s velkými podniky, takže je nutné je podporovat více za účelem 
posílení zaměstnanosti v nejvzdálenějších regionech.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 18 odst. 1

1. Francie a Portugalsko předkládají Komisi 
programy na potírání organismů škodících 
rostlinám nebo rostlinným produktům
v zámořských departementech a na Azorech 
a Madeiře. V těchto programech se zejména 
uvádí, jakých cílů má být dosaženo, jaké 
činnosti mají být provedeny, jak dlouho 
budou trvat a jaké náklady si vyžádají. 
Programy předkládané podle tohoto článku 
se netýkají ochrany banánů.

1. Francie a Portugalsko předkládají Komisi 
programy na ochranu zdraví zemědělských 
plodin nebo rostlinných produktů 
v zámořských departementech a na Azorech 
a Madeiře. V těchto programech se zejména 
uvádí, jakých cílů má být dosaženo, jaké 
činnosti mají být provedeny, jak dlouho 
budou trvat a jaké náklady si vyžádají. 
Programy předkládané podle tohoto článku 
se netýkají ochrany banánů.

Odůvodnění

Cílem je rozšířit působnost programů, aby bylo možné přijmout další opatření ve věci 
ochrany zdraví rostlin. 

Pozměňovací návrh 23
Čl. 19 odst. 2 první pododstavec

2. Odchylně od čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 1493/1999 mohou být k výrobě vína, které 
může být v oběhu pouze uvnitř zmíněných 
regionů, použity hrozny pocházející ze 
zakázaných přímých pěstitelských 
hybridních odrůd vinné révy (Noah, 
Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, 
Herbemont) sklizené na Azorech a Madeiře.

2. Odchylně od čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 1493/1999 mohou být k výrobě vína, které 
může být v oběhu pouze uvnitř zmíněných 
regionů, použity hrozny pocházející ze 
zakázaných přímých pěstitelských 
hybridních odrůd vinné révy sklizené na 
Azorech a Madeiře.

Odůvodnění
Existují ještě další zakázané přímé pěstitelské hybridní odrůdy vinné révy, které nejsou 
v závorce jmenovány, především Seibel a Cunningham. Je tudíž vhodnější je nespecifikovat.
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Pozměňovací návrh 24
Čl. 19 odst. 2 druhý pododstavec

Portugalsko do 31. prosince 2006 postupně 
zruší vinice osázené zakázanými přímými 
pěstitelskými hybridními odrůdami vinné 
révy, v případě potřeby s podporou podle 
kapitoly III hlavy II nařízení (ES) 
č. 1493/1999.

Portugalsko do 31. prosince 2013 postupně 
zruší vinice osázené zakázanými přímými 
pěstitelskými hybridními odrůdami vinné 
révy, v případě potřeby s podporou podle 
kapitoly III hlavy II nařízení (ES) 
č. 1493/1999.

Odůvodnění

Restrukturalizace vinohradnictví je obtížný úkol především z důvodu struktury vinařských 
hospodářství na Madeiře a zeměpisných podmínek. S ohledem na důležitost vinohradnictví na 
Madeiře pro regionální rozvoj, včetně cestovního ruchu, by mělo být povoleno prodloužení 
doby restrukturalizace.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 19 odst. 2 třetí pododstavec

Portugalsko každý rok oznámí Komisi 
pokrok při přeměně a restrukturalizaci ploch 
osázených zakázanými přímými 
pěstitelskými hybridními odrůdami vinné 
révy.

Azory a Madeira každý rok oznámí přímo 
Komisi pokrok při přeměně 
a restrukturalizaci ploch osázených 
zakázanými přímými pěstitelskými 
hybridními odrůdami vinné révy. Budou 
také tuto informaci předávat portugalským 
centrálním státním orgánům.

Odůvodnění
Je třeba zabránit případné penalizaci Azor a Madeiry za porušení povinnosti portugalských 
centrálních státních orgánů předávat informace Evropské komisi.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 20 odst. 4 druhý pododstavec

Prováděcí pravidla tohoto odstavce se 
stanoví podle postupu uvedeného v čl. 26 
odst. 2. Tato pravidla zejména stanoví 
množství čerstvého mléka, získaného 
v místě, které má být začleněno do 
obnoveného mléka UHT, uvedeného 

Prováděcí pravidla tohoto odstavce se 
stanoví podle postupu uvedeného v čl. 26 
odst. 2. Tato pravidla zejména stanoví 
množství čerstvého mléka, získaného 
v místě, které má být začleněno do 
obnoveného mléka UHT, uvedeného 
v prvním pododstavci. Toto množství je 
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v prvním pododstavci. závazné v případě, kdy se nezdá být zajištěn 
prodej mléka z místní produkce.

Odůvodnění

Region Madeira nechce mít povinnost začlenit množství minimálně 15 % čerstvého mléka
z místní produkce. S ohledem na velký pokles regionální produkce mléka není tohoto 

procenta dosaženo, což silně omezuje mlékárenský průmysl Madeiry. Snahou tohoto 
pozměňovacího návrhu je zároveň zajistit prodej mléka z místní produkce a poskytnout 
regionálnímu mlékárenskému průmyslu větší pružnost v řízení výroby obnoveného mléka 
UHT.

Pozměňovací návrh 27
Čl. 24 odst. 2

2. Společenství financuje opatření, 
stanovená v hlavě II a III tohoto nařízení do 
výše roční čásky, která se rovná:

− pro zámořské departementy: 84,7 
milionů eur,

− pro Azory a Madeiru: 77,3 milionů eur,
– pro Kanárské ostrovy: 127,3 milionů 

eur.

2. Společenství financuje opatření, 
stanovená v hlavě II a III tohoto nařízení do 
výše ročních částek pro každý zámořský 
departement, pro Azory a Madeiru a pro 
Kanárské ostrovy, které budou 
vypočítávány na základě průměrů částek 
vydaných na financování zvláštního režimu 
zásobování v letech 2002, 2003 a 2004, 
včetně částek v těchto letech poskytnutých 
v rámci osvobození od cla, a na základě 
maximální výše výdajů na podporu místní 
produkce.

Odůvodnění
Když Komise pro výpočet částek vycházela z referenčního období 2001–2003, nebrala 
v úvahu:

• v prvé řadě vývoj hospodářské konjunktury a z toho plynoucí nutnost zvýšit potřeby 
zásobování;

• dopad reformy POSEI - Zemědělství 2001 (například v tom, že rok 2001 byl 
přechodným obdobím); 

• důležité výhody plynoucí z možnosti přímého dovozu produktů pocházejících ze třetích 
zemí, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, do nejvzdálenějších regionů, 
přičemž se neuplatňuje žádné clo.  

Pozměňovací návrh 28
Čl. 24 odst. 3

3. Částky, které jsou ročně přidělovány na 
programy stanovené v hlavě II, nemohou 
být vyšší než následující částky:

3. Částky, které jsou uvedeny v odstavci 1,
jsou ročně přidělovány do určité maximální 
výše na programy stanovené v hlavě II.
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− pro zámořské departementy: 20,7 
milionů eur,

− pro Azory a Madeiru: 17,7 milionů eur,
– pro Kanárské ostrovy: 72,7 milionů eur.

Odůvodnění
V důsledku pozměňovacího návrhu č. 27. Ve smyslu čl. 5 písm. b) by měly programy 
zásobování zahrnovat především stanovení podpory a výši částek podpory na zásobování ze 
Společenství.

Pozměňovací návrh 29
Čl. 26 odst. 1

1. Komisi je nápomocen Řídící výbor pro 
přímé platby zřízený článkem 144 nařízení 
(ES) č. 1782/2003, vyjma uplatňování 
článku 16 tohoto nařízení, kdy je Komisi 
nápomocen Výbor pro zemědělské struktury 
a rozvoj venkova zřízený článkem 50 
nařízení (ES) č. 1260/1999.

1. Komisi je nápomocen Řídící výbor pro 
přímé platby zřízený článkem 144 nařízení 
(ES) č. 1782/2003, vyjma uplatňování 
článku 16 tohoto nařízení, kdy je Komisi 
nápomocen Výbor pro zemědělské struktury 
a rozvoj venkova zřízený článkem 50 
nařízení (ES) č. 1260/1999 a vyjma 
rostlinolékařských programů uvedených 
v článku 18 tohoto nařízení, kdy je Komisi 
nápomocen Stálý rostlinolékařský výbor 
zřízený rozhodnutím 76/894/EHS.

Odůvodnění

S ohledem na dosah rostlinolékařských programů a v souladu s postupem projednávání ve 
výborech by měly být tyto programy před svým přijetím předloženy k hodnocení Stálému 
rostlinolékařského výboru. Tento postup se dodržuje pro rostlinolékařská opatření u 
POSEIDOM a POSEIMA.


	561987cs.doc

