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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans la résolution sur le rapport de la Commission européenne sur les mesures destinées à 
mettre en œuvre l'article 299, paragraphe 2 du traité CE en faveur des régions 
ultrapériphériques de l'Union européenne, comme adopté par le traité d'Amsterdam, le 
Parlement européen a estimé opportun de définir une stratégie globale et cohérente prévoyant 
le développement durable de ces régions.

Dans la même résolution, ainsi que dans le rapport du Parlement européen sur les mesures 
spécifiques concernant certains produits agricoles de mai 2001, a été demandée l'amélioration 
de la mise en œuvre des régimes spécifiques d'approvisionnement. Cette révision devrait 
avant tout viser à rendre moins rigides ces régimes.

Pour cette raison, le rapporteur apprécie que la Commission prenne en compte les 
préoccupations du Parlement européen en proposant d'améliorer la gestion de ces régimes:

− Le rapporteur soutient l'intention de la Commission à la base de la proposition de 
règlement afin de permettre l'adaptation rapide des mesures pour tenir compte, à long 
terme, des spécificités de ces régions.

− Le rapporteur est également en faveur d'une méthodologie plus participative pour la prise 
de décision.

Néanmoins, le rapporteur voudrait suggérer quelques modifications qui pourraient s'avérer 
avantageux pour le développement régional des régions ultrapériphériques (RUP).

Le régime spécifique d'approvisionnement et les programmes d'appui et les mesures en faveur 
des productions agricoles locales ont pour but de d'éliminer les différences économiques et les 
asymétries causées par l'adhésion des RUP à l'Union européenne. Par contre, les limitations 
imposées à l’exportation vers les pays tiers et à l’expédition vers le reste de la Communauté 
des produits visés par le régime spécifique d'approvisionnement ont pour effet d'étrangler 
l'industrie agro-alimentaire et de nuire au développement des RUP. Il faudrait donc garantir la 
viabilité de l'agriculture et des entreprises agro-alimentaires dans les RUP. Ceci ne peut être 
atteint qu'en supprimant toutes les limitations d'exportations pour les produits agricoles de ces 
régions.

Le but du règlement est de rendre le régime spécifique d'approvisionnement plus souple. Dans 
cette optique, le rapporteur estime que les produits agricoles qui font partie des différents 
régimes spécifiques d'approvisionnement ne doivent pas figurer dans l'annexe du règlement.
Le respect du principe de la subsidiarité demande plutôt que la liste des différents produits 
agricoles soit établie par les programmes d'approvisionnement spécifique de chaque région
ultrapériphérique.

Le développement rural dans les régions ultrapériphériques dépend largement des aides pour 
l'investissement visant soit la diversification, la restructuration ou l'orientation vers une 
agriculture durable, soit les entreprises de transformation et de commercialisation des produits 
agricoles provenant principalement de la production locale. Il est nécessaire de permettre des 
dérogations au règlement n° 1257/1999 afin de pouvoir augmenter l'intensité des aides pour 
ce type d'investissement. Dans ce contexte, il faut tenir compte du fait que les petites et 
moyennes entreprises créent le plus grand nombre d'emplois par rapport à leur chiffre 
d'affaires. D'un point de vue social, il est donc rentable de soutenir plus les petites et 
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moyennes entreprises, car le ratio aides publiques/créations d'emplois est le plus important.
Certains secteurs agricoles, essentiels pour le développement régional des régions 
ultrapériphériques, doivent faire face à des problèmes spécifiques qui nécessitent des mesures 
plus appropriées.

Le problème principal aux Açores concerne la viabilité de la production du sucre, facteur clé 
pour un développement régional équilibré et autonome des Açores. La quantité permise à 
l'exportation dans l'actuelle proposition de la Commission correspondant aux expéditions 
traditionnelles sur la base d'une moyenne des expéditions ou des exportations durant les 
années 1989, 1990 et 1991 n'est pas suffisante pour permettre la viabilité économique de la 
production sucrière sur les Açores et, en plus, ne reflète pas la situation au moment de l'entrée 
de la région dans la Communauté européenne.
La viticulture est un élément important de l'agriculture dans certaines régions 
ultrapériphériques. Dans cette mesure, la viticulture soutient le développement régional. Vu 
les difficultés de la viticulture aux Açores, il est également souhaitable de faire preuve de plus 
de flexibilité concernant l'élimination graduelle de la culture des parcelles plantées en variétés 
de vigne des hybrides producteurs directes interdites de culture.

En outre, le rapporteur estime que les Acores et le Madère doivent directement communiquer  
l'état d'avancement des travaux de reconversion et de restructuration des surfaces plantées en 
variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites de culture et donner 
connaissance de cette information à l'Etat central. Ceci évite toute potentielle pénalisation des 
Acores et Madère pour un manquement de transférer des informations par l'Etat central 
portugais.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Euroopa Komisjoni ettepanek1 Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Preambul

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikleid 36, 37 
ja artikli 299 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 299 lõiget 
2,

Justification

Le seul article 299, paragraphe 2, est la base juridique adéquate et suffisante pour ce 
règlement sur des mesures spécifiques en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union 

  
1 ELT C ,   , lk   .
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européenne, dans le domaine de l’agriculture.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 4

4) Kuna tarnimise erikorraga hõlmatud 
kogused on piiratud äärepoolseimate 
piirkondade tarnevajadustega, ei kahjusta 
see kord siseturu nõuetekohast toimimist.  
Peale selle ei tohiks tarnimise erikorra 
majanduslikud eelised põhjustada häireid 
asjaomaste toodetega kauplemisel. 
Seepärast tuleks keelata kõnealuste toodete 
edasisaatmine või eksport 
äärepoolseimatest piirkondadest. Siiski 
tuleks nende toodete edasisaatmist või 
eksporti lubada juhul, kui tarnimise 
erikorra tõttu saadud kasu hüvitatakse, või 
töödeldud toodete puhul lubada 
piirkondlikku kaubandust või kahe 
Portugali äärepoolseima piirkonna vahelist 
kaubandust. Samuti tuleks arvesse võtta 
äärepoolseimate piirkondade tavapäraseid 
kaubavoogusid kolmandate riikidega ja
lubatud peaks olema töödeldud toodete 
eksport vastavalt tavapärasele ekspordile 
kõikides nendes piirkondades.  See piirang 
ei kehti tavapärase ekspordi ning töödeldud 
toodete edasisaatmise suhtes, selguse 
huvides tuleks täpsustada võrdlusperiood 
tavapäraselt eksporditud või edasisaadetud 
kogustele.

4) Kuna tarnimise erikorraga hõlmatud 
kogused on piiratud äärepoolseimate 
piirkondade tarnevajadustega, ei kahjusta 
see kord siseturu nõuetekohast toimimist.  
Peale selle ei tohiks tarnimise erikorra 
majanduslikud eelised põhjustada häireid 
asjaomaste toodetega kauplemisel. Siiski 
tuleb lubada töödeldud toodete saatmine 
ülejäänud ühendusesse või eksportimine 
kolmandatesse riikidesse, et edendada 
piirkondlikku või traditsioonilist 
kaubandust ning eelkõige kaubandust 
erinevate äärepoolseimate piirkondade 
vahel.

Justification
Les limitations imposées à l’exportation vers les pays tiers et à l’expédition vers le reste de la 
Communauté des produits visés par le régime spécifique d'approvisionnement ont pour effet 
d'étrangler l'industrie agro-alimentaire et de nuire au développement des RUP. De plus, ces 
limitations entravent soit la coopération inter-régionale et transnationale, soit l’insertion 
dans l’environnement régional qu’on veut soutenir avec la politique de cohésion reformée et 
la stratégie de développement durable pour les régions ultrapériphériques.

Muudatusettepanek 3
Artikli 2 lõige 1

1. I lisas loetletud inimtoiduks oluliste, 1. Artiklis 5 kirjeldatud 
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töötlemiseks ja põllumajanduslikuks 
tooraineks ettenähtud toodete või 
põllumajandustoodete tarnimiseks 
kehtestatakse äärepoolseimate piirkondade 
jaoks erikord.

hankeprogrammides nimetatud inimtoiduks 
oluliste, töötlemiseks ja põllumajanduslikuks 
tooraineks ettenähtud toodete või 
põllumajandustoodete tarnimiseks 
kehtestatakse äärepoolseimate piirkondade 
jaoks erikord.

Justification

Dans le respect du principe de la subsidiarité, la liste des produits visés par le régime 
spécifique d'approvisionnement doit être supprimée du règlement. Elle doit plutôt figurer 
dans les programmes d’approvisionnement à présenter par les Etats-membres à la 
Commission, conformément à l’article 5 du présent règlement.

Muudatusettepanek 4
Artikli 2 lõige 2

2. Koostatakse prognoositav tarnebilanss, 
milles märgitakse I lisas loetletud 
põllumajandussaaduste ja -toodete 
kogused, mida on vaja igal aastal 
tarnevajaduste rahuldamiseks. Eraldi 
prognoositava bilansi võib koostada 
kohalikuks turustamiseks ja ülejäänud 
ühendusse tavapäraseks edasisaatmiseks, 
kolmandatest riikidest eksporditud 
piirkondliku või traditsioonilise 
kaubavahetuse raames ettenähtud tooteid 
töötlevate ja pakendavate ettevõtete 
vajaduste hindamiseks.

Kustutatud

Justification

Conséquemment à l’amendement Nº 3

Muudatusettepanek 5
Artikli 4 lõike 2 punkt a

a) eksporditud kolmandatesse riikidesse või 
lähetatud ülejäänud ühendusse tavapärase 
lähetamise või eksportimise piires.  Nende 
koguse ja kolmandate riikide sihtkoha peab 
komisjon täpsustama vastavalt artikli 26 
lõikes 2 sätestatud korrale, võttes arvesse 
1989., 1990. ja 1991. aasta keskmist 
eksporti ja lähetamist.

Kustutatud
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Justification

Idem à la justification à l'amendement No. 2.

Muudatusettepanek 6
Artikli 4 lõike 2 punkt b

b) eksporditud kolmandatesse riikidesse 
piirkondlike kaubavoogude raames 
vastavalt artikli 26 lõikes 2 sätestatud korra 
tingimustele;

Kustutatud

Justification

Idem à la justification à l’amendement Nº 2.

Muudatusettepanek 7
Artikli 4 lõike 2 punkt c

c) lähetatud Assooridelt Madeirale ja 
vastupidi.

Kustutatud

Justification

Idem à la justification à l’amendement Nº 2

Muudatusettepanek 8
Artikli 5 lõike 1 punkt a

a) hinnangulise tarnebilansi eelnõu; a) hinnangulise tarnebilansi eelnõu, mis 
väljendab arvudes nende toodete aastaseid 
vajadusi.  Pakendamis- ja 
ümbertöötlemisettevõtete vajaduste kohta 
kohalikule turule mõeldud, ülejäänud 
ühendusse saadetavate ja piirkondliku või 
traditsioonilise kaubanduse raames 
kolmandatesse riikidesse eksporditavate 
toodete järele võib koostada eraldi 
prognoositava bilansi.

Justification

Conséquemment aux amendements Nº 3 et Nº 4.

Muudatusettepanek 9
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Artikli 5 lõike 1 punkt aa (uus)

tooted, mida on nimetatud spetsiifilises 
hankerežiimis;

Justification

Conséquemment à l’amendement Nº 3.

Muudatusettepanek 10
Artikli 5 lõige 2

2. Tarneprogrammid võetakse vastu artikli 
26 lõikes 2 osutatud korras. I lisas 
sisalduvat toodete nimekirja võidakse läbi 
vaadata vastavalt samale korrale lähtuvalt 
äärepoolseimate piirkondade 
arenguvajadustest.

2. Tarneprogrammid võetakse vastu artikli 
26 lõikes 2 osutatud korras lähtuvalt 
äärepoolseimate piirkondade 
arenguvajadustest.

Justification

Conséquemment à l’amendement Nº 3.

Muudatusettepanek 11
Artikli 9 lõige 1

1. Äärepoolseimate piirkondade jaoks 
seatakse sisse ühenduse abiprogrammid, mis 
sisaldavad kohalikku põllumajanduslikku 
tootmist soodustavaid erimeetmeid EÜ 
asutamislepingu kolmanda osa II jaotise 
reguleerimisala piires.

1. Äärepoolseimate piirkondade jaoks 
seatakse sisse ühenduse mitmeaastased
abiprogrammid, mis sisaldavad kohalikku 
põllumajanduslikku tootmist soodustavaid 
erimeetmeid EÜ asutamislepingu kolmanda 
osa II jaotise reguleerimisala piires.

Justification

Pour que les mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales puissent assurer 
la continuité et le développement durable de ces productions dans chaque région 
ultrapériphérique, comme on l’exige à l’article 10, il faut que la programmation des mesures 
de soutien soit à la longue (pluriannuel). Par exemple, au fil de la période de programmation 
des Fonds structurels et des Perspectives Financières de l’Union européenne: 2007-2013. 

Muudatusettepanek 12
Artikli 9 lõige 2

2. Ühenduse abiprogrammid seatakse sisse 2. Ühenduse mitmeaastased abiprogrammid 
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geograafilisel tasandil, mida asjaomane 
liikmesriik peab kõige asjakohasemaks.  
Need valmistavad ette liikmesriigi määratud 
pädevad asutused ning liikmesriik esitab 
need komisjonile pärast seda, kui on 
konsulteeritud pädevate asutuste ja 
organisatsioonidega asjakohasel 
geograafilisel tasandil.

seatakse sisse geograafilisel tasandil, mida 
asjaomane liikmesriik peab kõige 
asjakohasemaks.  Need valmistavad ette 
liikmesriigi määratud pädevad asutused ning 
liikmesriik esitab need komisjonile pärast 
seda, kui on konsulteeritud pädevate asutuste 
ja organisatsioonidega asjakohasel 
geograafilisel tasandil.

Justification

Idem à la justification à l’amendement Nº 11.

Muudatusettepanek 13
Artikli 9 lõige 3

3. Iga äärepoolseima piirkonna kohta võib 
esitada ainult ühe programmi.

3. Iga äärepoolseima piirkonna kohta võib 
esitada ainult ühe mitmeaastase programmi.

Justification

Idem à la justification à l’amendement Nº 11.

Muudatusettepanek 14
Artikkel 10 

Ühenduse abiprogrammid sisaldavad 
äärepoolseimate piirkondade 
põllumajandustootmise järjepidevuse ja 
arengu tagamiseks vajalikke meetmeid.

Ühenduse mitmeaastased abiprogrammid 
sisaldavad äärepoolseimate piirkondade 
põllumajandustootmise järjepidevuse ja 
arengu tagamiseks vajalikke meetmeid.

Justification

Idem à la justification à l’amendement Nº 11.

Muudatusettepanek 15
Artikli 11 lõige 1

1. Abiprogrammide raames võetud meetmed 
peavad vastama ühenduse õigusaktidele ja 
peavad olema kooskõlas ühenduse teiste 
poliitikavaldkondadega ja nende raames
võetud meetmetega.

1. Mitmeaastaste abiprogrammide raames 
võetud meetmed peavad vastama ühenduse 
õigusaktidele ja peavad olema kooskõlas 
ühenduse teiste poliitikavaldkondadega ja 
nende raames võetud meetmetega.
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Justification

Idem à la justification à l’amendement Nº 11.

Muudatusettepanek 16
Artikli 11 lõike 2 esimene lõik

2. Tuleb tagada järjepidevus 
abiprogrammide ja teiste ühise 
põllumajanduspoliitika vahendite raames 
võetavate meetmete vahel ning eelkõige 
tuleb tagada ühine turukorraldus, maaelu 
areng, toodete kvaliteet, loomade heaolu ja 
keskkonna kaitse.

2. Tuleb tagada järjepidevus mitmeaastaste 
abiprogrammide ja teiste ühise 
põllumajanduspoliitika vahendite raames 
võetavate meetmete vahel ning eelkõige 
tuleb tagada ühine turukorraldus, maaelu 
areng, toodete kvaliteet, loomade heaolu ja 
keskkonna kaitse.

Justification

Idem à la justification à l’amendement Nº 11.

Muudatusettepanek 17
Artikli 12 sissejuhatav fraas

Ühenduse abiprogramm peab sisaldama: Ühenduse mitmeaastane abiprogramm peab 
sisaldama:

Justification
Idem à la justification à l’amendement Nº 11.

Muudatusettepanek 18
Artikli 12 punkt a

a) põllumajandusliku tootmise praeguse 
olukorra kvantifitseerivat kirjeldust, võttes 
arvesse kättesaadavaid hindamiste tulemusi 
erinevuste, mahajäämuse ja 
arengupotentsiaali kohta, kasutatud 
rahastamisvahendeid ning eelmise 
programmi ajal vastavalt nõukogu
määrusele (EMÜ) nr 3763/914, nõukogu 
määrusele (EÜ) nr 1600/925, nõukogu 
määrusele (EÜ) nr 1601/926 ja määrustele 
(EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001 ja 
(EÜ) nr 1454/2001 algatatud ettevõtmiste 
peamisi tulemusi;

a) põllumajandusliku tootmise praeguse 
olukorra kvantifitseerivat kirjeldust, võttes 
arvesse kättesaadavaid hindamiste tulemusi 
erinevuste, mahajäämuse ja 
arengupotentsiaali kohta, kasutatud 
rahastamisvahendeid ning eelmise 
programmi ajal vastavalt määrustele (EÜ) nr 
1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001 ja (EÜ) nr 
1454/2001 algatatud ettevõtmiste peamisi 
tulemusi;
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Justification

L'évaluation des principaux résultats des actions entreprises antérieurement à 2001, ont eu 
lieu à l’occasion de la réforme des POSEI – Agriculture en 2001. Elle a débouché dans les 
règlements du Conseil du 28 juin 2001 portant sur les mesures spécifiques concernant 
certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (n° 1452/2001), 
des Açores et de Madère (nº 1453/2001) et des îles Canaries (n° 1454/2001). Par 
conséquence, l'évaluation doit concerner toute la période à partir de la dernière évaluation 
de 2001, c'est-à-dire la période d’application des régimes spécifiques d'approvisionnement 
(2002, 2003 et 2004).

Muudatusettepanek 19
Artikli 12 punkti d alapunkt 1a (uus)

Ühe ja sama programmi meetmete vahel 
võib ette näha eelarvevahendite paindliku 
jaotumise, kui see programm on kord juba 
jõustunud.

Justification

Une flexibilité budgétaire entre les mesures d’un même programme, pendant sa durée, est un 
corollaire nécessaire de la simplification des mécanismes de gestion, afin de permettre 
l’adaptation rapide des mesures,  exigé par la Commission dans cette proposition de 
règlement (voir l'«Exposé des Motifs»).

Muudatusettepanek 20
Artikli 16 lõige 1

1. Olenemata määruse (EÜ) nr 1257/1999 
artiklist 7, ei ületa äärepoolseimate 
piirkondade toetuse kogusumma 75% 
toetuse saamise tingimustele vastavate 
investeeringute summast investeeringute 
puhul, mis on ette nähtud eelkõige 
mitmekesisuse, ümberkorralduse või säästva 
põllumajanduse arendamise soodustamiseks 
majanduslikult väikestes 
põllumajandusettevõtetes, mis määratletakse 
artikli 18 lõikes 3 ja määruse (EÜ) nr 
1260/199917 artikli 19 lõikes 4 osutatud 
programmitäiendis.

1. Olenemata määruse (EÜ) nr 1257/1999 
artiklist 7, ei ületa äärepoolseimate 
piirkondade toetuse kogusumma 85%
toetuse saamise tingimustele vastavate 
investeeringute summast investeeringute 
puhul, mis on ette nähtud eelkõige 
mitmekesisuse, ümberkorralduse või säästva 
põllumajanduse arendamise soodustamiseks 
majanduslikult väikestes 
põllumajandusettevõtetes, mis määratletakse 
artikli 18 lõikes 3 ja määruse (EÜ) nr 
1260/199917 artikli 19 lõikes 4 osutatud 
programmitäiendis.

Justification
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Cet amendement est en accord avec le taux de co-financement (participation des Fonds aux 
coûts totals éligibles) actuellement prévu [règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 
juin] pour les régions ultrapériphériques, promis d'être maintenu par la Commission dans  sa 
Communication sur «Un partenariat renforcé pour les régions ultrapériphériques» du 26 mai 
2004 et reprise à la proposition de la Commission de règlement du Conseil portant 
dispositions générales sur les Fonds [COM (2004) 492 final, du 14 juillet].

Muudatusettepanek 21
Artikli 16 lõige 2

2. Olenemata määruse (EÜ) nr 1257/1999 
artiklist 28, ei ületa äärepoolseimate 
piirkondade toetuse kogusumma 65% 
toetuse saamise tingimustele vastavate 
investeeringute summast investeeringute 
puhul, mis on ette nähtud eelkõige 
mitmekesisuse, ümberkorralduse või säästva 
põllumajanduse arendamise soodustamiseks 
majanduslikult väikestes 
põllumajandusettevõtetes, mis määratletakse 
artikli 18 lõikes 3 ja määruse (EÜ) nr 
1260/1999 artikli 19 lõikes 4 osutatud 
programmitäiendis.  Keskmise ja väikese 
suurusega ettevõtete kõnealuse toetuse 
kogusumma ei ületa samade tingimuste 
puhul 75%.

2. Olenemata määruse (EÜ) nr 1257/1999 
artiklist 28, ei ületa äärepoolseimate 
piirkondade toetuse kogusumma 65% 
toetuse saamise tingimustele vastavate 
investeeringute summast investeeringute 
puhul, mis on ette nähtud eelkõige 
mitmekesisuse, ümberkorralduse või säästva 
põllumajanduse arendamise soodustamiseks 
majanduslikult väikestes 
põllumajandusettevõtetes, mis määratletakse 
artikli 18 lõikes 3 ja määruse (EÜ) nr 
1260/1999 artikli 19 lõikes 4 osutatud 
programmitäiendis.  Keskmise ja väikese 
suurusega ettevõtete kõnealuse toetuse 
kogusumma ei ületa samade tingimuste 
puhul 85 %.

Justification

En accord avec l’amendement Nº 20. Les petites et moyennes entreprises offrent plus d'emploi 
pour le même montant de chiffre d'affaires par rapport aux grandes entreprises, donc, il faut 
les soutenir plus afin de promouvoir l'emploi dans les RUP.

Muudatusettepanek 22
Artikli 18 lõige 1

1. Prantsusmaa ja Portugal esitavad 
komisjonile programmid taimedele ja 
taimsetele saadustele kahjulike organismide 
vastu võitlemiseks Prantsuse 
ülemeredepartemangudes, Assooridel ja 
Madeiral. Programmides täpsustatakse 
eelkõige taotletavad eesmärgid, võetavad 
meetmed, nende kestus ja kulud. Vastavalt 
käesolevale artiklile esitatud programmid ei 
hõlma banaanide kaitset.

1. Prantsusmaa ja Portugal esitavad 
komisjonile põllumajanduskultuuride või 
taimsete saaduste sanitaarkaitse 
programmid vastavalt 
ülemeredepartemangudes, Assooridel ja 
Madeiral. Programmides täpsustatakse 
eelkõige taotletavad eesmärgid, võetavad 
meetmed, nende kestus ja kulud. Vastavalt 
käesolevale artiklile esitatud programmid ei 
hõlma banaanide kaitset.
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Justification

Le but est d'élargir ainsi le champ d’action des programmes, de sorte à permettre l’inclusion 
d’autres mesures en matière phytosanitaire.

Muudatusettepanek 23
Artikli 19 lõike 2 esimene lõik

2. Olenemata määruse (EÜ) nr 1493/1999 
artikli 19 lõikest 1, võib veini tootmiseks 
kasutada Assooridel ja Madeiral koristatud 
viinamarju, mis on pärit viinamarjasortidest, 
mis on otseselt tootja hübriidid (“Noah”, 
“Othello”, “Isabelle”, “Jacquez”, 
“Clinton” ja “Herbemont”) ja mille 
kasvatus on keelatud, kuid see vein peab 
jääma kõnealustesse piirkondadesse.

2. Olenemata määruse (EÜ) nr 1493/1999 
artikli 19 lõikest 1, võib veini tootmiseks 
kasutada Assooridel ja Madeiral koristatud 
viinamarju, mis on pärit viinamarjasortidest, 
mis on otseselt tootja hübriidid ja mille 
kasvatus on keelatud, kuid see vein peab 
jääma kõnealustesse piirkondadesse.

Justification
Il y a d’autres variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites de culture qui ne 
sont pas nommées entre parenthèse, notamment Seibel et Cunningham. Par conséquent, il est 
préférable ne pas les spécifier.

Muudatusettepanek 24
Artikli 19 lõike 2 teine lõik

Portugal on 31. detsembriks 2006 vajaduse 
korral määruse (EÜ) nr 1493/1999 II jaotise 
III peatükiga ettenähtud toetuse abil järk-
järgult likvideerinud viinamarjaistandused, 
kuhu istutatud viinamarjasordid on otseselt 
tootja hübriidid, mille kasvatus on keelatud.

Portugal on 31. detsembriks 2013 vajaduse 
korral määruse (EÜ) nr 1493/1999 II jaotise 
III peatükiga ettenähtud toetuse abil järk-
järgult likvideerinud viinamarjaistandused, 
kuhu istutatud viinamarjasordid on otseselt 
tootja hübriidid, mille kasvatus on keelatud.

Justification

La restructuration des viticultures est une tâche difficile, notamment à cause de la structure 
des exploitations viticoles sur Madère et à cause des conditions géographiques. En vue de 
l'importance de la viticulture à Madère pour le développement régional, y compris le 
tourisme, une prolongation de la période de restructuration devrait être accordée.

Muudatusettepanek 25
Artikli 19 lõike 2 kolmas lõik

Portugal teatab igal aastal komisjonile 
edusammudest nende alade 
ümberkorraldamisel ja ümberkujundamisel, 

Assoorid ja Madeira teatavad otse igal 
aastal komisjonile edusammudest nende 
alade ümberkorraldamisel ja 
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kuhu istutatud viinamarjasordid on otseselt 
tootja hübriidid, mille kasvatus on keelatud.

ümberkujundamisel, kuhu istutatud 
viinamarjasordid on otseselt tootja hübriidid, 
mille kasvatus on keelatud.  Nad edastavad 
ka teabe Portugali kesksele riigile.

Justification
Il faut éviter que les Açores et Madère puissent être pénalisés pour un manquement de l'Etat 
central portugais de transmettre des informations à la Commission européenne.

Muudatusettepanek 26
Artikli 20 lõike 4 teine lõik

Käesoleva lõike kohaldamise eeskirjad 
võetakse vastu artikli 26 lõikes 2 sätestatud 
korras. Üksikasjalike eeskirjadega 
määratakse eelkõige kindlaks kohapeal 
toodetava värske piima kogus, mis lisatakse 
käesoleva artikli esimeses lõigus osutatud 
kõrgkuumutatud pulbripiima hulka.

Käesoleva lõike kohaldamise eeskirjad 
võetakse vastu artikli 26 lõikes 2 sätestatud 
korras. Üksikasjalike eeskirjadega 
määratakse eelkõige kindlaks kohapeal 
toodetava värske piima kogus, mis lisatakse 
käesoleva artikli esimeses lõigus osutatud 
kõrgkuumutatud pulbripiima hulka. Selline 
kogus muutub kohustuslikuks juhul, kui 
kohaliku toodangu vool ei näi olevat 
tagatud.

Justification

La région de Madère ne veut pas rester obligée à incorporer une quantité d'au moins 15% de 
lait frais obtenu localement. Vu la profonde réduction de la production régionale du lait, ce 
pourcentage n’est pas toujours atteint ce qui contraigne fortement l’industrie laitière 
madèrienne. Cet amendement cherche à, en même temps, assurer l'écoulement de la 
production locale et offrir à l’industrie laitière régionale une plus grande flexibilité dans la 
gestion de la production du lait UHT reconstitué.

Muudatusettepanek 27
Artikli 24 lõige 2

2. Ühendus rahastab käesoleva määruse II ja 
III jaotises ettenähtud meetmeid aasta 
ülemmääraga järgmiselt:

− Prantsuse ülemeredepartemangud: 84,7 
miljonit eurot,

− Assoorid ja Madeira: 77,3 miljonit 
eurot,

– Kanaari saared:  127,3 miljonit eurot,

2. Ühendus rahastab käesoleva määruse II ja 
III jaotises ette nähtud meetmeid kuni 
aastaste summade ulatuses 
ülemeredepartemangudele, Assooridele, 
Madeirale ja Kanaari saartele, mis 
arvutatakse nende summade keskmise 
põhjal, mis kulutatakse selleks, et 
rahastada spetsiifilist hankerežiimi aastatel 
2002, 2003 ja 2004, arvates sisse ka 
summad, mis eraldati nendel aastatel 
tollimaksuvabastustena, ning 
kohaldatavate kulutuste piirmäärade 
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alusel, mis puudutab kohaliku toodangu 
toetamist.

Justification
En se basant sur la période de référence 2001–2003, pour le calcul des montants, la 
Commission a ignoré:

• tout d’abord, l’évolution de la conjoncture économique et la conséquente nécessité 
d’ajustements en hausse des besoins d'approvisionnement; 

• l‘impact de la réforme des POSEI – Agriculture en 2001 (par exemple, que 2001 fut 
une année de transition); 

• les importants bénéfices qui découlent de la possibilité de l'importation dans les RUP 
des produits provenant directement des pays tiers et faisant l'objet du régime 
spécifique d'approvisionnement à droits nuls.

Muudatusettepanek 28
Artikli 24 lõige 3

3. Aasta jooksul programmidele eraldatud II 
jaotisega ettenähtud summad ei tohi 
ületada:

− Prantsuse ülemeredepartemangud: 20,7 
miljonit eurot,

− Assoorid ja Madeira: 17,7 miljonit 
eurot,

– Kanaari saared:  72,7 miljonit eurot,

3. Lõikes 1 osutatud summad eraldatakse 
igal aastal II jaotises ette nähtud 
programmidele piirides, mis on selles 
kehtestatud.  

Justification
Conséquemment à l’amendement Nº 27. Aux termes de l’alinéa b) de l’article 5, les 
programmes d’approvisionnement devrait comprendre, notamment, la fixation de l’aide et les 
montants de l’aide pour l'approvisionnement à partir de la Communauté.

Muudatusettepanek 29
Artikli 26 lõige 1

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 
1782/2003 artikliga 144 asutatud 
otsetoetuste korralduskomitee, välja arvatud 
käesoleva määruse artikli 16 rakendamisel, 
mille puhul abistab komisjoni määruse (EÜ) 
nr 1260/1999 artikliga 20 asutatud 
põllumajandusstruktuuride ja maaelu arengu 
komitee.

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 
1782/2003 artikliga 144 asutatud 
otsetoetuste korralduskomitee, välja arvatud 
käesoleva määruse artikli 16 rakendamisel, 
mille puhul abistab komisjoni määruse (EÜ) 
nr 1260/1999 artikliga 20 asutatud 
põllumajandusstruktuuride ja maaelu arengu 
komitee, ning käesoleva määruse artiklis 18 
osutatud fütosanitaarprogrammide puhul, 
mil komisjoni abistab otsusega (EMÜ) nr 
76/894 asutatud pidev fütosanitaarkomitee.
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Justification

Vue la porté des programmes phytosanitaires et conformément à la comitologie, la adoption 
de ces programmes devrait être soumis à l’évaluation du comité phytosanitaire permanente.
En effet, cela est la procédure suivi en ce qui concerne les mesures en matière phytosanitaire 
du POSEIDOM et du POSEIMA.
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