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KORT BEGRUNDELSE

I betænkningen om Europa-Kommissionens rapport om foranstaltninger til gennemførelse af 
EF-traktatens artikel 299, stk. 2, til fordel for EU’s fjernområder, som vedtaget i Amsterdam-
traktaten, fandt Europa-Parlamentet det hensigtsmæssigt at fastlægge en global 
helhedsstrategi med henblik på en bæredygtig udvikling i disse regioner.

I samme betænkning såvel som i Europa-Parlamentets rapport om særlige foranstaltninger for 
visse landbrugsprodukter fra maj 2001 efterlyses en bedre gennemførelse af den særlige 
forsyningsordning. Denne ændring bør først og fremmest sigte mod at gøre disse ordninger 
mindre stive.

Ordføreren glæder sig derfor over, at Kommissionen tager hensyn til Europa-Parlamentets 
betænkninger ved at tilbyde at forbedre forvaltningen af ordningerne:

- På baggrund af forslaget til forordningen støtter ordføreren Kommissionens plan, så 
der hurtigt kan træffes beslutning om de forskellige foranstaltninger, der skal give 
mulighed for på lang sigt at tage hensyn til de særlige forhold i disse regioner. 

- Ordføreren går ligeledes ind for, at flere inddrages i beslutningsprocessen.

Ordføreren foreslår dog nogle få ændringer, som kunne være en fordel for 
regionaludviklingen i den yderste periferi (fjernområderne).

Formålet med den særlige forsyningsordning, støtteprogrammerne og foranstaltningerne til 
fordel for den lokale landbrugsproduktion er at udligne de økonomiske forskelle og den 
asymmetri, der er opstået efter fjernområdernes tiltrædelse til EU. Begrænsningen i eksporten 
til tredjelande og forsendelse til resten af Fællesskabet af produkter, der er omfattet af den 
særlige forsyningsordning, kvæler derimod landbrugsfødevareindustrien, og står i vejen for 
udviklingen af fjernområderne. Man skal derfor sikre, at landbruget og 
landbrugsfødevarevirksomhederne kan bestå i fjernområderne. Dette kan kun opnås ved at 
fjerne regionernes eksportbegrænsninger på landbrugsprodukter.

Formålet med forordningen er at gøre den særlige forsyningsordning mere smidig. Med dette 
for øje vurderer ordføreren, at de landbrugsprodukter, der er dækket af de forskellige særlige 
forsyningsordninger, ikke skal stå i bilaget til forordningen. Efter nærhedsprincippet skal man 
hellere oprette en liste over de forskellige landbrugsprodukter i de enkelte 
forsyningsprogrammer i hvert fjernområde.

Udviklingen af landdistrikterne i fjernområderne afhænger i høj grad af støtte til investeringer, 
der enten er rettet mod diversificering, omstrukturering eller omstilling til bæredygtigt 
landbrug eller mod virksomheder, der forarbejder og afsætter landbrugsprodukter, som 
hovedsageligt kommer fra den lokale produktion. Det skal være muligt at gøre undtagelser fra 
forordning nr. 1257/1999 for at kunne øge støtteintensiteten til denne type investeringer. I 
denne sammenhæng bør man tage i betragtning, at de små og mellemstore virksomheder 
skaber det største antal arbejdspladser i forhold til deres omsætning. Set fra et socialt 
synspunkt er det således mere rentabelt at yde mere støtte de små og mellemstore 
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virksomheder, da der her skabes flere arbejdspladser i forhold til størrelsen af den offentlige 
støtte.

Visse landbrugssektorer, som er afgørende for regionaludviklingen i fjernområderne, står 
overfor særlige problemer, som kræver mere hensigtsmæssige foranstaltninger.

Hovedproblemet på Azorerne er sukkerproduktionens levedygtighed, en afgørende faktor for 
en afbalanceret og selvstændig regionaludvikling på Azorerne. Den mængde, der efter det 
nuværende forslag fra Kommissionen kan eksporteres, og som svarer til de traditionelle 
forsendelser på grundlag af en gennemsnit af forsendelser eller eksport i årene 1989, 1990 og 
1991, er ikke tilstrækkelig stor til at sikre sukkerproduktionens økonomiske levedygtighed på 
Azorerne, og afspejler i øvrigt ikke situationen ved regionens indtrædelse i den Europæiske 
Union. 

Vindyrkning udgør en vigtig del af landbruget i nogle af fjernområderne, og er derfor en støtte 
for regionaludviklingen. Når man tager problemerne for vindyrkningen på Azorerne i 
betragtning, bør man udvise større fleksibilitet i den gradvise afvikling af dyrkningen af de 
arealer, der er tilplantet med druesorter af direkte producerende hybrider, som det er forbudt 
at dyrke.

Desuden vurderer ordføreren, at Azorerne og Madeira bør meddele direkte, hvor langt de er 
nået med omlægning af arealer tilplantet med druesorter af direkte producerende hybrider, 
som det er forbudt at dyrke og give disse oplysninger videre til staten. På denne måde undgår 
man, at Azorerne og Madeira straffes for, at den portugisiske stat ikke har videregivet 
oplysninger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Præamblet

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
36, 37 og artikel 299, stk. 2,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
299, stk. 2,

Begrundelse

Artikel 299, stk. 2, alene udgør et tilstrækkeligt retsgrundlag for denne forordning om særlige 
  

1 EUT C x af 12.4.2005, s. x.
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foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for EU’s fjernområder.

Ændringsforslag 2
Betragtning 4

(4) Da de mængder, der omfattes af den 
særlige forsyningsordning, er begrænset til 
fjernområdernes forsyningsbehov, er 
ordningen ikke til hinder for, at det indre 
marked kan fungere efter hensigten. 
Desuden må de økonomiske fordele ved den 
særlige forsyningsordning ikke medføre 
forstyrrelser i det traditionelle 
handelsmønster for de pågældende 
produkter. Det bør derfor forbydes at 
forsende eller eksportere disse produkter 
fra fjernområderne. Det bør dog være 
tilladt at forsende eller eksportere disse 
produkter, hvis den fordel, der følger af den 
særlige forsyningsordning, betales tilbage, 
eller, når det gælder forarbejdede 
produkter, hvis formålet er at give 
mulighed for regional samhandel eller 
samhandel mellem de to portugisiske 
fjernområder. Der bør også tages hensyn til 
alle fjernområders traditionelle samhandel 
med tredjelande, hvorfor alle disse områder 
må kunne eksportere forarbejdede 
produkter i et omfang svarende til deres 
traditionelle eksport. Ovennævnte forbud 
gælder heller ikke traditionel forsendelse af 
forarbejdede produkter; af klarhedshensyn 
bør referenceperioden for fastlæggelse af 
disse traditionelt eksporterede eller 
traditionelt forsendte mængder præciseres.

(4) Da de mængder, der omfattes af den 
særlige forsyningsordning, er begrænset til 
fjernområdernes forsyningsbehov, er 
ordningen ikke til hinder for, at det indre 
marked kan fungere efter hensigten. 
Desuden må de økonomiske fordele ved den 
særlige forsyningsordning ikke medføre 
forstyrrelser i det traditionelle 
handelsmønster for de pågældende 
produkter. Det bør dog være tilladt at 
forsende forarbejdede produkter til resten 
af Fællesskabet eller eksportere disse 
produkter til tredjelande, hvis formålet er at 
fremme regional eller traditionel 
samhandel og særligt samhandel mellem de 
forskellige fjernområder.

Begrundelse

Begrænsningen i eksporten til tredjelande og forsendelse til resten af Fællesskabet af 
produkter, der er omfattet af den særlige forsyningsordning, kvæler 
landbrugsfødevareindustrien, og står i vejen for udviklingen af fjernområderne. Desuden 
udgør begrænsningerne dels en hindring for det interregionale og tværnationale samarbejde, 
dels for indsættelsen i det regionalmiljø, som man vil støtte med reformen af 
samhørighedspolitikken og strategien for bæredygtig udvikling for fjernområderne.
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Ændringsforslag 3
Artikel 2, stk. 1

1. Der indføres en særlig forsyningsordning 
for de landbrugsprodukter, der er nævnt i 
bilag I, og som i fjernområderne er vigtige 
til konsum eller forarbejdning eller som rå-
og hjælpestoffer.

1. Der indføres en særlig forsyningsordning 
for de landbrugsprodukter, som i 
fjernområderne er vigtige til konsum eller 
forarbejdning eller som rå- og hjælpestoffer, 
og som er nævnt i 
forsyningsprogrammerne, som anført i 
artikel 5.

Begrundelse

Efter nærhedsprincippet bør listen over produkter, der er omfattet af den særlige 
forsyningsordning, fjernes fra forordningen. Den skal snarere indgå i 
forsyningsprogrammerne, som medlemsstaterne skal forelægge Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 5 i nærværende forordning.

Ændringsforslag 4
Artikel 2, stk. 2

2. Der udarbejdes en foreløbig 
forsyningsopgørelse over de årlige behov 
for de produkter, som er nævnt i bilag I. 
Der kan udarbejdes en særskilt foreløbig 
opgørelse over behovene hos de 
virksomheder, der emballerer eller 
forarbejder produkter til det lokale marked, 
til traditionel videreforsendelse til resten af 
Fællesskabet eller til eksport til tredjelande 
som led i regional samhandel eller 
traditionel samhandel.

udgår

Begrundelse

Ændring som følge af ændringsforslag 3.

Ændringsforslag 5
Artikel 4, stk. 2, litra a

a) som eksporteres til tredjelande eller 
forsendes til resten af Fællesskabet inden 
for rammerne af de mængder, der 
modsvarer henholdsvis traditionel eksport 

udgår
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og traditionel forsendelse. Disse mængder 
og bestemmelsestredjelande fastsættes af 
Kommissionen efter den procedure, der er 
omhandlet i artikel 26, stk. 2, ud fra 
gennemsnittet for henholdsvis forsendelser 
og eksport i årene 1989, 1990 og 1991

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslag 2.

Ændringsforslag 6
Artikel 4, stk. 2, litra b

b) som eksporteres til tredjelande som led i 
regional samhandel under overholdelse af 
betingelser, der fastlægges efter den 
procedure, der er omhandlet i artikel 26, 
stk. 2

udgår

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslag 2.

Ændringsforslag 7
Artikel 4, stk. 2, litra c

c) som forsendes fra Azorerne til Madeira 
og omvendt.

udgår

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslag 2.

Ændringsforslag 8
Artikel 5, stk. 1, litra a

a) et udkast til den foreløbige 
forsyningsopgørelse

a) et udkast til den foreløbige 
forsyningsopgørelse over de årlige behov 
for disse produkter. Der kan udarbejdes en 
særskilt foreløbig opgørelse over behovene 
hos de virksomheder, der emballerer eller 
forarbejder produkter til det lokale marked, 
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til videreforsendelse til resten af 
Fællesskabet eller til eksport til tredjelande 
som led i regional samhandel eller 
traditionel samhandel 

Begrundelse

Ændring som følge af ændringsforslag 3 og 4.

Ændringsforslag 9
Artikel 5, stk. 1, litra a a (nyt)

aa) de produkter, der er omfattet af den 
særlige forsyningsordning

Begrundelse

Ændring som følge af ændringsforslag 3.

Ændringsforslag 10
Artikel 5, stk. 2

2. Forsyningsprogrammerne godkendes efter 
den procedure, der er omhandlet i artikel 26, 
stk. 2. Listen over produkter i bilag I kan 
revideres efter samme procedure afhængigt 
af udviklingen i fjernområdernes behov.

2. Forsyningsprogrammerne godkendes efter 
den procedure, der er omhandlet i artikel 26, 
stk. 2, og afhængigt af udviklingen i 
fjernområdernes behov.

Begrundelse

Ændring som følge af ændringsforslag 3.

Ændringsforslag 11
Artikel 9, stk. 1

1. Der indføres EF-støtteprogrammer for 
fjernområderne med særlige foranstaltninger 
til fordel for lokal landbrugsproduktion, der 
falder ind under anvendelsesområdet for EF-
traktatens tredje del, afsnit II.

1. Der indføres flerårige EF-
støtteprogrammer for fjernområderne med 
særlige foranstaltninger til fordel for lokal 
landbrugsproduktion, der falder ind under 
anvendelsesområdet for EF-traktatens tredje 
del, afsnit II.
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Begrundelse

For at de særlige foranstaltninger til fordel for den lokale landbrugsproduktion kan sikre, at 
disse former for produktion i de enkelte fjernområder kan videreføres og udvikles på 
bæredygtig vis, som krævet ifølge artikel 10, skal programmeringen af 
støtteforanstaltningerne dække en længere periode (flerårig). F.eks. i samme 
programmeringsperiode som for strukturfondene og EU's finansielle overslag, nemlig 2007-
2013.

Ændringsforslag 12
Artikel 9, stk. 2

2. EF-støtteprogrammerne etableres for det 
geografiske niveau, som den pågældende 
medlemsstat finder mest hensigtsmæssigt. 
De udarbejdes af de af medlemsstaten 
udpegede myndigheder, hvorefter 
medlemsstaten forelægger dem for 
Kommissionen efter høring af de 
kompetente myndigheder og organisationer 
på det relevante geografiske niveau.

2. EF’s flerårige støtteprogrammer
etableres for det geografiske niveau, som 
den pågældende medlemsstat finder mest 
hensigtsmæssigt. De udarbejdes af de af 
medlemsstaten udpegede myndigheder, 
hvorefter medlemsstaten forelægger dem for 
Kommissionen efter høring af de 
kompetente myndigheder og organisationer 
på det relevante geografiske niveau.

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslag 11.

Ændringsforslag 13
Artikel 9, stk. 3

3. Der kan kun forelægges et EF-
støtteprogram for hvert fjernområde.

3. Der kan kun forelægges et flerårigt EF-
støtteprogram for hvert fjernområde.

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslag 11.

Ændringsforslag 14
Artikel 10

EF-støtteprogrammerne indeholder de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
sikre, at de forskellige former for lokal 
produktion i de enkelte fjernområder 

EF’s flerårige støtteprogrammer indeholder 
de foranstaltninger, der er nødvendige for at 
sikre, at de forskellige former for lokal 
produktion i de enkelte fjernområder 
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videreføres og udvikles. videreføres og udvikles.

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslag 11.

Ændringsforslag 15
Artikel 11, stk. 1

1. Foranstaltninger, der træffes som led i 
støtteprogrammerne, skal være forenelige 
med Fællesskabets retsforskrifter, og der 
skal være sammenhæng med andre EF-
politikker og dertilhørende tiltag.

1. Foranstaltninger, der træffes som led i de 
flerårige støtteprogrammer, skal være 
forenelige med Fællesskabets retsforskrifter, 
og der skal være sammenhæng med andre 
EF-politikker og dertilhørende tiltag.

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslag 11.

Ændringsforslag 16
Artikel 11, stk. 2, afsnit 1

2. Det skal især sikres, at der er 
sammenhæng mellem de foranstaltninger, 
der træffes som led i støtteprogrammerne, 
og de foranstaltninger, der gennemføres via 
andre instrumenter i den fælles 
landbrugspolitik, navnlig de fælles 
markedsordninger, udviklingen af 
landdistrikterne, produktkvalitet, 
dyrevelfærd og miljøbeskyttelse.

2. Det skal især sikres, at der er 
sammenhæng mellem de foranstaltninger, 
der træffes som led i de flerårige 
støtteprogrammer, og de foranstaltninger, 
der gennemføres via andre instrumenter i 
den fælles landbrugspolitik, navnlig de 
fælles markedsordninger, udviklingen af 
landdistrikterne, produktkvalitet, 
dyrevelfærd og miljøbeskyttelse.

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslag 11.

Ændringsforslag 17
Artikel 12, indledning sætning

Et EF-støtteprogram skal indeholde: Et flerårigt EF-støtteprogram skal 
indeholde:
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Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslag 11.

Ændringsforslag 18
Artikel 12, litra a

a) en kvantificeret beskrivelse af den 
pågældende landbrugsproduktions situation, 
hvori der er taget højde for tilgængelige 
evalueringsresultater og gjort rede for 
udviklingsmæssige skævheder, uligheder og 
muligheder, de finansielle midler, der er 
anvendt, og de vigtigste resultater af de 
foranstaltninger, der er gennemført i henhold 
til Rådets forordning (EØF) nr. 3763/91, 
(EØF) nr. 1600/92, (EØF) nr. 1601/92,
(EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001 og 
(EF) nr. 1454/2001

a) en kvantificeret beskrivelse af den 
pågældende landbrugsproduktions situation, 
hvori der er taget højde for tilgængelige 
evalueringsresultater og gjort rede for 
udviklingsmæssige skævheder, uligheder og 
muligheder, de finansielle midler, der er 
anvendt, og de vigtigste resultater af de 
foranstaltninger, der er gennemført i henhold 
til forordning (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 
1453/2001 og (EF) nr. 1454/2001

Begrundelse

Evalueringen af de vigtigste resultater af de foranstaltninger, der blev gennemført før 2001, 
fandt sted i forbindelse med reformen af POSEI-landbrugsordningerne i 2001. Den førte til 
vedtagelsen af Rådets forordninger af 28. juni 2001 om særlige foranstaltninger for visse 
landbrugsprodukter til fordel for de franske oversøiske departementer (nr. 1452/2001), for 
Azorerne og Madeira (nr. 1453/2001) og for De Kanariske Øer (nr. 1454/2001). 
Evalueringen bør derfor dække hele perioden fra den sidste evaluering i 2001, dvs. perioden 
for gennemførelsen af de særlige forsyningsordninger (2002, 2003 og 2004).

Ændringsforslag 19
Artikel 12, litra d, afsnit 1 a (nyt)

Der er mulighed for budgetfleksibilitet 
imellem foranstaltninger inden for samme 
program, når det er trådt i kraft.

Begrundelse

Med en forenkling af forvaltningsmekanismerne skal følge budgetfleksibilitet imellem 
foranstaltninger inden for samme program mens det løber for at foranstaltningerne skal 
kunne tilpasses hurtigt, ligesom Kommissionen kræver det i nærværende forslag til forordning 
(se under Begrundelse.)
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Ændringsforslag 20
Artikel 16, stk. 1

1. Når det gælder støtte i fjernområderne til 
investeringer, der bl.a. har til formål at 
fremme diversificering, omstrukturering 
eller omstilling til bæredygtigt landbrug på 
landbrugsbedrifter af en meget begrænset 
økonomisk størrelse, som fastlægges i de 
programtillæg, der er omhandlet i artikel 18, 
stk. 3, og artikel 19, stk. 4, i Rådets 
forordning (EF) nr. 1260/1999, fastsættes 
den samlede støtte uanset artikel 7 i 
forordning (EF) nr. 1257/1999 til højst 75%
af de støtteberettigede investeringer.

1. Når det gælder støtte i fjernområderne til 
investeringer, der bl.a. har til formål at 
fremme diversificering, omstrukturering 
eller omstilling til bæredygtigt landbrug på 
landbrugsbedrifter af en meget begrænset 
økonomisk størrelse, som fastlægges i de 
programtillæg, der er omhandlet i artikel 18, 
stk. 3, og artikel 19, stk. 4, i Rådets 
forordning (EF) nr. 1260/1999, fastsættes 
den samlede støtte uanset artikel 7 i 
forordning (EF) nr. 1257/1999 til højst 85% 
af de støtteberettigede investeringer.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med den nuværende tærskel for medfinansiering 
(støtten fra fondene til de samlede støtteberettigede omkostninger) [Rådets forordning (EF) 
nr. 1260/1999 af 21. juni 1999] til fjernområderne, og som Kommissionen opretholder i sin 
meddelelse af 26. maj 2004 om ″Et styrket partnerskab for regionerne i EU’s yderste 
periferi″, og som gentages i Kommissionens forslag til Rådets forordning om generelle 
bestemmelser for fondene [KOM(2004)0492 af den 14. juli]. 

Ændringsforslag 21
Artikel 16, stk. 2

2. Når det gælder støtte i fjernområderne til 
investeringer i virksomheder, der forarbejder 
og afsætter landbrugsprodukter, som 
hovedsageligt kommer fra den lokale 
produktion, og som hører under sektorer, der 
fastlægges i de programtillæg, der er 
omhandlet i artikel 18, stk. 3, og artikel 19, 
stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/1999, 
fastsættes den samlede støtte uanset artikel 
28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1257/1999 til 
højst 65% af de støtteberettigede 
investeringer. For små og mellemstore 
virksomheder fastsættes den pågældende 
samlede støtte til højst 75% på samme 
betingelser.

2. Når det gælder støtte i fjernområderne til 
investeringer i virksomheder, der forarbejder 
og afsætter landbrugsprodukter, som 
hovedsageligt kommer fra den lokale 
produktion, og som hører under sektorer, der 
fastlægges i de programtillæg, der er 
omhandlet i artikel 18, stk. 3, og artikel 19, 
stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/1999, 
fastsættes den samlede støtte uanset artikel 
28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1257/1999 til 
højst 65% af de støtteberettigede 
investeringer. For små og mellemstore 
virksomheder fastsættes den pågældende 
samlede støtte til højst 85% på samme 
betingelser.
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Begrundelse

I overensstemmelsen med ændringsforslag 20. De små og mellemstore virksomheder kan 
skabe flere arbejdspladser for den samme omsætning sammenlignet med store virksomheder, 
og de skal derfor støttes mere for at fremme ansættelser i fjernområderne.

Ændringsforslag 22
Artikel 18, stk. 1

1. Frankrig og Portugal forelægger 
Kommissionen programmer til bekæmpelse 
af skadegørere på planter eller 
planteprodukter i henholdsvis de franske 
oversøiske departementer og på Azorerne og 
Madeira. I programmerne fastlægges det, 
hvilke mål der skal nås, hvilke 
foranstaltninger der skal gennemføres, deres 
varighed og omkostninger. Programmer, der 
forelægges i henhold til denne artikel, 
vedrører ikke beskyttelse af bananer.

1. Frankrig og Portugal forelægger 
Kommissionen programmer til 
plantesundhedsbeskyttelse for 
landbrugsafgrøder eller planteprodukter i 
henholdsvis de franske oversøiske 
departementer og på Azorerne og Madeira. I 
programmerne fastlægges det, hvilke mål 
der skal nås, hvilke foranstaltninger der skal 
gennemføres, deres varighed og 
omkostninger. Programmer, der forelægges i 
henhold til denne artikel, vedrører ikke 
beskyttelse af bananer.

Begrundelse

Formålet er at øge programmernes anvendelsesområde, så andre foranstaltninger inden for 
plantebeskyttelse kan blive omfattet.

Ændringsforslag 23
Artikel 19, stk. 2, afsnit 1

2. Uanset artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) 
nr. 1493/1999 kan druer, der er høstet på 
Azorerne og Madeira, og som stammer fra 
druesorter af direkte producerende hybrider, 
som det er forbudt at dyrke (Noah, Othello, 
Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont), 
anvendes til fremstilling af vin, som kun må 
handles inden for disse regioner.

2. Uanset artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) 
nr. 1493/1999 kan druer, der er høstet på 
Azorerne og Madeira, og som stammer fra 
druesorter af direkte producerende hybrider, 
som det er forbudt at dyrke, anvendes til 
fremstilling af vin, som kun må handles 
inden for disse regioner.

Begrundelse

Der er andre druesorter af direkte producerende hybrider, som det er forbudt at dyrke, end 
dem, som er nævnt i parentesen, særligt Seibel og Cunningham. Det er derfor at foretrække 
ikke at specificere sorterne.
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Ændringsforslag 24
Artikel 19, stk. 2, afsnit 2

Portugal afvikler i perioden indtil den 31. 
december 2006 gradvis dyrkningen af de 
arealer, der er tilplantet med druesorter af 
direkte producerende hybrider, som det er 
forbudt at dyrke, eventuelt med støtte i 
henhold til kapitel III, afsnit II, i forordning 
(EF) nr. 1493/1999.

Portugal afvikler i perioden indtil den 31. 
december 2013 gradvis dyrkningen af de 
arealer, der er tilplantet med druesorter af 
direkte producerende hybrider, som det er 
forbudt at dyrke, eventuelt med støtte i 
henhold til kapitel III, afsnit II, i forordning 
(EF) nr. 1493/1999.

Begrundelse

Omstruktureringen af vindyrkningen er en krævende opgave, særlig på grund af strukturen af 
vinavlsbedrifterne på Madeira og på grund af de geografiske betingelser. I betragtning af, 
hvor vigtig vindyrkning på Madeira er for den regionale udvikling, herunder også turismen, 
bør man forlænge omstruktureringsperioden.

Ændringsforslag 25
Artikel 19, stk. 2, afsnit 3

Portugal meddeler hvert år Kommissionen, 
hvorledes arbejdet med omlægning af 
arealer tilplantet med druesorter af direkte 
producerende hybrider, som det er forbudt at 
dyrke, skrider frem.

Azorerne og Madeira meddeler hvert år 
direkte til Kommissionen, hvorledes 
arbejdet med omlægning af arealer tilplantet 
med druesorter af direkte producerende 
hybrider, som det er forbudt at dyrke, skrider 
frem. De videregiver ligeledes 
oplysningerne til den portugisiske stat.

Begrundelse

Azorerne og Madeira skal ikke kunne straffes for, at den portugisiske stat ikke har videregivet 
oplysninger til Europa-Kommissionen.

Ændringsforslag 26
Artikel 20, stk. 4, afsnit 2

Gennemførelsesbestemmelserne til dette 
stykke vedtages efter den procedure, der er 
omhandlet i artikel 26, stk. 2. Disse 
bestemmelser fastsætter bl.a., hvilken 
mængde lokalt produceret frisk mælk der 

Gennemførelsesbestemmelserne til dette 
stykke vedtages efter den procedure, der er 
omhandlet i artikel 26, stk. 2. Disse 
bestemmelser fastsætter bl.a., hvilken 
mængde lokalt produceret frisk mælk der 
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skal indgå i den rekonstituerede UHT-mælk, 
der er omhandlet i første afsnit.

skal indgå i den rekonstituerede UHT-mælk, 
der er omhandlet i første afsnit. Denne 
mængde bliver obligatorisk hvis 
afsætningen af den lokalt producerede 
mælk ikke synes at være sikret.

Begrundelse

Madeira ønsker ikke at være tvunget til at anvende mindst 15% lokalt produceret frisk mælk. 
Da den regionale mælkeproduktion er blevet stærkt reduceret, er det ikke altid muligt at 
producere den mængde, hvilket lægger et pres på mælkeindustrien på Madeira. Med dette 
ændringsforslag ønskes på samme tid at sikre afsætningen af den lokale produktion samt at 
tilbyde den regionale mælkeindustri en mere fleksibel forvaltning af produktionen af 
rekonstitueret UHT-mælk.

Ændringsforslag 27
Artikel 24, stk. 2

2. Fællesskabet finansierer de 
foranstaltninger, der er fastsat i afsnit II og 
III i denne forordning, med et årligt beløb 
på op til:

2. Fællesskabet finansierer de 
foranstaltninger, der er fastsat i afsnit II og 
III i denne forordning, med årlige beløb for 
hvert af de franske oversøiske 
departementer, for Azorerne og for De 
Kanariske Øer, der er beregnet på grundlag 
af de gennemsnitlige udgifter, der har 
været til finansiering af den særlige 
forsyningsordning i årene 2002, 2003 og 
2004, herunder også de beløb, der i løbet af 
disse år er bevilget til toldfritagelse, og på 
baggrund af de gældende udgiftslofter for 
støtte til lokal produktion.

- for de franske oversøiske departementer: 
84,7 mio. EUR
- for Azorerne og Madeira: 77,3 mio. EUR
- for De Kanariske Øer: 127,3 mio. EUR

Begrundelse

Ved at basere beregningerne af beløbene på referenceperioden 2001-2003 har Kommissionen 
ikke taget hensyn til følgende:

• først og fremmest udviklingen i de økonomiske konjunkturer og dermed 
nødvendigheden af at opjustere forsyningsbehovene,
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• virkningen af reformen af POSEI-landbrugsordningerne i 2001 (for eksempel, at 
2001 var et overgangsår),

• den betydelige fordel af at kunne importere produkter, der er omfattet af den særlige 
forsyningsordning, direkte og toldfrit fra tredjelande til fjernområderne.

Ændringsforslag 28
Artikel 24, stk. 3

3. De beløb, der årligt bevilges til de 
programmer, der er fastsat i afsnit II, må 
ikke overstige:

3. De beløb, der er omhandlet i stk. 1, 
bevilges årligt til de programmer, der er 
fastsat i afsnit II inden for de fastsatte 
rammer.

- for de franske oversøiske departementer: 
20,7 mio. EUR
- for Azorerne og Madeira: 17,7 mio. EUR
- for De Kanariske Øer: 72,7 mio. EUR

Begrundelse

Ændring som følge af ændringsforslag 27. I henhold til afsnit b) til artikel 5 bør 
forsyningsprogrammerne fastsætte den støtte og de støttebeløb, der ydes til forsyning fra 
Fællesskabet.

Ændringsforslag 29
Artikel 26, stk. 1

1. Kommissionen bistås af 
Forvaltningskomitéen for Direkte 
Betalinger, der er nedsat ved artikel 144 i 
forordning (EF) nr. 1782/2003, undtagen 
ved gennemførelsen af artikel 16 i 
nærværende forordning, hvor Kommissionen 
bistås af Komitéen for 
Landbrugsstrukturerne og Udviklingen af 
Landdistrikterne, der er nedsat ved artikel 50 
i forordning (EF) nr. 1260/1999.

1. Kommissionen bistås af 
Forvaltningskomitéen for Direkte 
Betalinger, der er nedsat ved artikel 144 i 
forordning (EF) nr. 1782/2003, undtagen 
ved gennemførelsen af artikel 16 i 
nærværende forordning, hvor Kommissionen 
bistås af Komitéen for 
Landbrugsstrukturerne og Udviklingen af 
Landdistrikterne, der er nedsat ved artikel 50 
i forordning (EF) nr. 1260/1999 og ved de 
plantesundhedsprogrammer, som er 
omhandlet i artikel 18 af nærværende 
forordning, hvor Kommissionen bistås af 
den stående fytosanitære komité nedsat i 
afgørelse (EØF) 76/894.
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Begrundelse

Under henvisning til plantesundhedsprogrammernes anvendelsesområde og i 
overensstemmelse med komitologien bør den stående fytosanitære komité inddrages i 
beslutningen om, hvorvidt disse programmer skal vedtages. Dette svarer også til proceduren 
for plantesundhedsforanstaltninger under POSEIDOM og POSEIMA.
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