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BEKNOPTE MOTIVERING

In zijn resolutie over het verslag van de Commissie over de maatregelen ter uitvoering van 
artikel 299, lid 2 van het EG-Verdrag ten gunste van de ultraperifere regio's van de Europese 
Unie, conform het Verdrag van Amsterdam, heeft het Europees Parlement gesteld dat het 
wenselijk is een algemene en coherente strategie uit te werken, gericht op duurzame 
ontwikkeling van deze regio's.

In dezelfde resolutie, alsmede in het verslag van het Europees Parlement van mei 2001 over 
specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten, werd gevraagd de 
tenuitvoerlegging van de specifieke voorzieningsregelingen te verbeteren. Deze herziening 
dient er vooral op gericht te zijn deze regelingen minder rigide te maken.

De rapporteur juicht het toe dat de Commissie rekening heeft gehouden met deze 
opmerkingen van het Europees Parlement en thans voorstelt het beheer van deze regelingen te 
verbeteren:

- De rapporteur steunt het voornemen van de Commissie dat ten grondslag ligt aan het 
voorstel voor een verordening, teneinde de maatregelen onverwijld te kunnen 
aanpassen en aldus op lange termijn rekening te kunnen houden met de specifieke 
kenmerken van de regio's in kwestie.

- De rapporteur is eveneens voorstander van een methode waarbij meer inspraak wordt 
gegeven in de besluitvorming.

De rapporteur zou evenwel enkele wijzigingen willen voorstellen die de regionale 
ontwikkeling van de ultraperifere regio's ten goede kunnen komen.

De specifieke voorzieningsregeling en de programma's en maatregelen ten gunste van de 
plaatselijke landbouwproducten hebben tot doel de door de toetreding van de ultraperifere 
regio's tot de Europese Unie veroorzaakte economische verschillen en ongelijkheden weg te 
nemen. De beperkingen die worden opgelegd op het gebied van export naar derde landen en 
verzending naar de rest van de Gemeenschap van producten waarop de specifieke 
voorzieningsregeling van toepassing is, hebben daarentegen een verstikkend effect op de 
levensmiddelenindustrie en belemmeren de ontwikkeling van de ultraperifere regio's. De 
levensvatbaarheid van de landbouw en de levensmiddelenbedrijven in de ultraperifere regio's 
dient te worden gegarandeerd, wat slechts mogelijk is indien alle beperkingen op de export 
van landbouwproducten van deze regio's worden afgeschaft.

De verordening heeft tot doel de specifieke voorzieningsregeling te versoepelen. In die optiek 
is de rapporteur van oordeel dat de landbouwproducten die tot de diverse specifieke 
voorzieningsregelingen behoren niet mogen worden opgenomen in de  bijlage bij de 
verordening. Op grond van het subsidiariteitsbeginsel zou de lijst van landbouwproducten 
moeten worden vastgesteld in de specifieke voorzieningsprogramma's voor elke ultraperifere 
regio.

De plattelandsontwikkeling hangt in de ultraperifere regio's grotendeels af van de 
investeringssteun ten behoeve van hetzij diversificatie, herstructurering of overschakeling op 
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duurzame landbouw, hetzij bedrijven die hoofdzakelijk van de plaatselijke productie 
afkomstige producten verwerken en afzetten. Er dient te worden voorzien in afwijkingen van 
de bepalingen van verordening 1257/99, teneinde de steun voor dit soort investeringen te 
kunnen uitbreiden. Er dient in deze context rekening te worden gehouden met het feit dat de 
kleine en middelgrote ondernemingen in verhouding tot hun omzet het grootste aantal banen 
scheppen. Uit sociaal oogpunt is het dan ook rendabel de kleine en middelgrote 
ondernemingen meer te steunen, aangezien de verhouding overheidssteun/schepping van 
banen bij die ondernemingen beter is.

Sommige landbouwsectoren die van essentieel belang zijn voor de regionale ontwikkeling van 
de ultraperifere regio's worden geconfronteerd met specifieke problemen die gepaste 
maatregelen vergen.

Het voornaamste probleem op de Azoren is de levensvatbaarheid van de suikerproductie, die 
de sleutelfactor is van een evenwichtige en autonome ontwikkeling van deze regio. De 
volgens het huidige voorstel van de Commissie toegestane exporthoeveelheid -de traditionele 
verzending berekend op basis van het gemiddelde van de verzending en uitvoer in de jaren 
1989, 1990 en 1991-, is onvoldoende om de economische levensvatbaarheid van de 
suikerproductie op de Azoren te garanderen, en weerspiegelt bovendien niet de situatie op het 
ogenblik van de toetreding van de regio tot de Europese Gemeenschap.

De wijnbouw is een belangrijke factor van de landbouw in bepaalde ultraperifere regio's, waar 
hij de regionale ontwikkeling schraagt. Gezien de moeilijkheden die de wijnbouw op de 
Azoren ondervindt, is het wenselijk dat meer soepelheid aan de dag wordt gelegd bij de 
geleidelijke afschaffing van de teelt op arealen die zijn beplant met op de eigen onderstam 
groeiende hybride wijnstokrassen waarvan de teelt verboden is.

De rapporteur is bovendien de mening toegedaan dat de Azoren en Madeira zelf rechtstreeks 
informatie dienen te verschaffen over de vorderingen die worden gemaakt inzake 
overschakeling en herstructurering van oppervlakten die zijn beplant met op de eigen 
onderstam groeiende hybride wijnstokrassen waarvan de teelt verboden is, en de centrale staat 
daarvan dan in kennis dienen te stellen, teneinde te voorkomen dat zij bestraft worden voor 
eventuele nalatigheden van de centrale Portugese staat wat het verschaffen van deze 
informatie betreft.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

  
1 PB C ... van ..., blz. ...
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Amendement 1
Visum

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 36, artikel 37 en artikel 299, lid 2,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 299, lid 2,

Motivering

Artikel 299, lid 2 is de enige adequate rechtsgrond, en een voldoende rechtsgrond, voor deze 
verordening houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de 
ultraperifere gebieden van de Unie.

Amendement 2
Overweging 4

(4) Omdat de hoeveelheden waarvoor de 
specifieke voorzieningsregeling geldt, 
beperkt blijven tot de voorzieningsbehoeften 
van de ultraperifere gebieden, is deze 
regeling niet nadelig voor het goede 
functioneren van de interne markt. 
Overigens mogen de economische voordelen 
van de specifieke voorzieningsregeling geen 
verlegging van het handelsverkeer van de 
betrokken producten tot gevolg hebben. 
Daarom dient verzending of uitvoer van die 
producten uit de ultraperifere gebieden te 
worden verboden. Evenwel dient verzending 
of uitvoer van die producten te worden 
toegestaan in het geval van terugbetaling 
van het dankzij de specifieke 
voorzieningsregeling verkregen voordeel of, 
wat verwerkte producten betreft, in het 
geval van regionaal handelsverkeer of 
handelsverkeer tussen de twee Portugese 
ultraperifere gebieden. Ook moet voor alle 
ultraperifere gebieden rekening worden 
gehouden met hun traditionele handel met 
derde landen en dus moet de uitvoer van 
verwerkte producten die overeenkomt met 
de traditionele uitvoer, voor al die gebieden 
worden toegestaan. Het genoemde verbod 
dient evenmin te gelden voor de traditionele 
verzending van verwerkte producten. 
Duidelijkheidshalve dient de 
referentieperiode voor de vaststelling van 

(4) Omdat de hoeveelheden waarvoor de 
specifieke voorzieningsregeling geldt, 
beperkt blijven tot de voorzieningsbehoeften 
van de ultraperifere gebieden, is deze 
regeling niet nadelig voor het goede 
functioneren van de interne markt. 
Overigens mogen de economische voordelen 
van de specifieke voorzieningsregeling geen 
verlegging van het handelsverkeer van de 
betrokken producten tot gevolg hebben. 
Evenwel dient verzending naar de rest van 
de Gemeenschap of uitvoer naar derde 
landen van verwerkte producten met het 
oog op de bevordering van de regionale of 
traditionele handel, met name de handel 
tussen de diverse ultraperifere regio's, te 
worden toegestaan.
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die traditioneel uitgevoerde of verzonden 
hoeveelheden te worden gepreciseerd.

Motivering

De beperkingen die worden opgelegd op het gebied van export naar derde landen en 
verzending naar de rest van de Gemeenschap van producten waarop de specifieke 
voorzieningsregeling van toepassing is, hebben een verstikkend effect op de 
levensmiddelenindustrie en zijn nadelig voor de ontwikkeling van de ultraperifere regio's. 
Deze beperkingen belemmeren bovendien hetzij de interregionale en transnationale 
samenwerking, hetzij de integratie in de regionale context, die men wenst te ondersteunen 
door een aangepast cohesiebeleid en een strategie van duurzame ontwikkeling van de 
ultraperifere regio's.

Amendement 3
Artikel 2, lid 1

1. Voor de in bijlage I genoemde
landbouwproducten die in de ultraperifere 
gebieden van essentieel belang zijn voor 
menselijke consumptie, voor de 
vervaardiging van andere producten of als 
productiemiddel in de landbouw, wordt een 
specifieke voorzieningsregeling ingesteld.

1. Voor de landbouwproducten die zijn 
opgenomen in de in artikel 5 bedoelde 
voorzieningsprogramma's en die in de 
ultraperifere gebieden van essentieel belang 
zijn voor menselijke consumptie, voor de 
vervaardiging van andere producten of als 
productiemiddel in de landbouw, wordt een 
specifieke voorzieningsregeling ingesteld.

Motivering

Indien men het subsidiariteitsbeginsel in acht wil nemen, dient de lijst van producten die 
onder de specifieke voorzieningsregeling vallen uit de verordening te worden geschrapt. Deze 
lijst dient veeleer te worden opgenomen in de voorzieningsprogramma's die de lidstaten bij de 
Commissie moeten indienen conform artikel 5 van deze verordening.

Amendement 4
Artikel 2, lid 2

2. De jaarlijkse behoeften aan de in bijlage 
I genoemde producten worden 
gekwantificeerd in een geraamde 
voorzieningsbalans. De behoeften van de 
ondernemingen waar producten worden 
verpakt of verwerkt die bestemd zijn voor de 
plaatselijke markt, die traditioneel worden 
verzonden naar de rest van de 
Gemeenschap of die worden uitgevoerd 

schrappen
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naar derde landen in het kader van 
regionale of traditionele handel, kunnen 
worden geraamd in een afzonderlijke 
voorzieningsbalans.

Motivering

Vloeit voort uit amendement 3.

Amendement 5
Artikel 4, lid 2, letter a)

a) worden uitgevoerd naar derde landen of 
verzonden naar de rest van de 
Gemeenschap binnen de grenzen van de 
traditioneel uitgevoerde of verzonden 
hoeveelheden. De Commissie stelt die 
hoeveelheden en de derde landen van 
bestemming volgens de in artikel 26, lid 2, 
bedoelde procedure vast op basis van het 
gemiddelde van de in de jaren 1989, 1990 
en 1991 uitgevoerde of verzonden 
hoeveelheden;

schrappen

Motivering

Zelfde motivering als bij amendement 2.

Amendement 6
Artikel 4, lid 2, letter b)

b) in het kader van regionale handel 
worden uitgevoerd naar derde landen met 
inachtneming van de volgens de in artikel 
26, lid 2, bedoelde procedure vastgestelde 
voorwaarden;

schrappen

Motivering

Zelfde motivering als bij amendement 2.

Amendement 7
Artikel 4, lid 2, letter c)
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c) worden verzonden van de Azoren naar 
Madeira of omgekeerd.

schrappen

Motivering

Zelfde motivering als bij amendement 2.

Amendement 8
Artikel 5, lid 1, letter a)

a) het ontwerp van geraamde 
voorzieningsbalans is opgenomen;

a) het ontwerp van geraamde 
voorzieningsbalans, waarin de jaarlijkse 
behoeften met betrekking tot deze 
producten worden aangegeven, is 
opgenomen. Van de behoeften van de 
bedrijven die zorgen voor de verpakking of 
verwerking van producten die bestemd zijn 
voor de plaatselijke markt, naar de rest van 
de Gemeenschap worden verzonden of 
worden uitgevoerd naar derde landen in het 
kader van de regionale of traditionele 
handel, kan een afzonderlijke 
voorzieningsbalans worden opgemaakt;

Motivering

Vloeit voort uit de amendementen 3 en 4.

Amendement 9
Artikel 5, lid 1, letter a bis) (nieuw) 

a bis) de producten die onder de specifieke 
voorzieningsregeling vallen; 

Motivering

Vloeit voort uit amendement 3.

Amendement 10
Artikel 5, lid 2

2. De voorzieningsprogramma’s worden 
goedgekeurd volgens de in artikel 26, lid 2, 
bedoelde procedure. De in bijlage I 

2. De voorzieningsprogramma’s worden 
goedgekeurd volgens de in artikel 26, lid 2, 
bedoelde procedure naar gelang van de 
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vastgestelde lijsten van de betrokken 
producten kunnen volgens dezelfde 
procedure worden herzien naar gelang van 
de ontwikkeling van de behoeften van de 
ultraperifere gebieden.

ontwikkeling van de behoeften van de 
ultraperifere gebieden.

Motivering

Vloeit voort uit amendement 3.

Amendement 11
Artikel 9, lid 1

1. Er worden communautaire programma’s 
voor steun aan de ultraperifere gebieden 
ingevoerd die specifieke maatregelen 
omvatten ten gunste van de lokale agrarische 
productietakken die tot het 
toepassingsgebied van titel II van het derde 
deel van het EG-Verdrag behoren.

1. Er worden meerjarige communautaire 
programma’s voor steun aan de ultraperifere 
gebieden ingevoerd die specifieke 
maatregelen omvatten ten gunste van de 
lokale agrarische productietakken die tot het 
toepassingsgebied van titel II van het derde 
deel van het EG-Verdrag behoren.

Motivering

In artikel 10 wordt gesteld dat de specifieke maatregelen ten gunste van de plaatselijke 
landbouwproducten de continuïteit en de duurzame ontwikkeling van deze producties in elk 
ultraperifeer gebied dienen te waarborgen Om aan deze bepaling te kunnen voldoen moet de 
programmering van de steunmaatregelen er een zijn op lange termijn (meerjarig). 
Bijvoorbeeld de programmeringsperiode van de structuurfondsen en de financiële 
vooruitzichten van de Europese Unie: 2007-2013.

Amendement 12
Artikel 9, lid 2

2. De communautaire steunprogramma’s 
worden opgesteld op het geografische 
niveau dat door de betrokken lidstaat het 
geschiktst wordt geacht. Zij worden 
uitgewerkt door de bevoegde autoriteiten die 
zijn aangewezen door die lidstaat, welke 
laatste ze aan de Commissie voorlegt na de 
bevoegde autoriteiten en organisaties op het 
passende geografische niveau te hebben 
geraadpleegd.

2. De meerjarige communautaire 
steunprogramma’s worden opgesteld op het 
geografische niveau dat door de betrokken 
lidstaat het geschiktst wordt geacht. Zij 
worden uitgewerkt door de bevoegde 
autoriteiten die zijn aangewezen door die 
lidstaat, welke laatste ze aan de Commissie 
voorlegt na de bevoegde autoriteiten en 
organisaties op het passende geografische 
niveau te hebben geraadpleegd.
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Motivering

Zelfde motivering als bij amendement 11.

Amendement 13
Artikel 9, lid 3

3. Voor elk ultraperifeer gebied kan een 
enkel communautair steunprogramma 
worden ingediend.

3. Voor elk ultraperifeer gebied kan een 
enkel meerjarig communautair 
steunprogramma worden ingediend.

Motivering

Zelfde motivering als bij amendement 11.

Amendement 14
Artikel 10

De communautaire steunprogramma’s 
omvatten de maatregelen die noodzakelijk 
zijn om de continuïteit en de ontwikkeling 
van de lokale agrarische productietakken in 
elk ultraperifeer gebied te waarborgen.

De meerjarige communautaire 
steunprogramma’s omvatten de maatregelen 
die noodzakelijk zijn om de continuïteit en 
de ontwikkeling van de lokale agrarische 
productietakken in elk ultraperifeer gebied te 
waarborgen.

Motivering

Zelfde motivering als bij amendement 11.

Amendement 15
Artikel 11, lid 1

1. De in het kader van de steunprogramma’s 
genomen maatregelen moeten in 
overeenstemming zijn met het 
Gemeenschapsrecht en moeten coherent zijn 
met de andere communautaire beleidstakken 
en met de maatregelen ter uitvoering 
daarvan.

1. De in het kader van de meerjarige
steunprogramma’s genomen maatregelen 
moeten in overeenstemming zijn met het 
Gemeenschapsrecht en moeten coherent zijn 
met de andere communautaire beleidstakken 
en met de maatregelen ter uitvoering 
daarvan.

Motivering

Zelfde motivering als bij amendement 11.
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Amendement 16
Artikel 11, lid 2, alinea 1

2. Met name moet de coherentie zijn 
gewaarborgd van de in het kader van de 
steunprogramma’s genomen maatregelen 
met de maatregelen die ten uitvoer worden 
gelegd in het kader van de andere 
instrumenten van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, en meer in het bijzonder 
met de maatregelen op het gebied van de 
gemeenschappelijke marktordeningen, 
plattelandsontwikkeling, de kwaliteit van de 
producten, dierenwelzijn en 
milieubescherming.

2. Met name moet de coherentie zijn 
gewaarborgd van de in het kader van de 
meerjarige steunprogramma’s genomen 
maatregelen met de maatregelen die ten 
uitvoer worden gelegd in het kader van de 
andere instrumenten van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, en meer 
in het bijzonder met de maatregelen op het 
gebied van de gemeenschappelijke 
marktordeningen, plattelandsontwikkeling, 
de kwaliteit van de producten, dierenwelzijn 
en milieubescherming.

Motivering

Zelfde motivering als bij amendement 11.

Amendement 17
Artikel 12, inleidende formule

Elk communautair steunprogramma bevat: Elk meerjarig communautair 
steunprogramma bevat:

Motivering

Zelfde motivering als bij amendement 11.

Amendement 18
Artikel 12, letter a)

a) een mede op de beschikbare 
evaluatieresultaten gebaseerde 
gekwantificeerde beschrijving van de 
situatie op het gebied van de betrokken 
landbouwproductie waarin aandacht wordt 
besteed aan de verschillen, achterstanden en 
ontwikkelingsmogelijkheden, en een 
overzicht van de financiële middelen die zijn 
aangewend voor en de voornaamste 
resultaten die zijn behaald met de acties 
welke zijn ondernomen op grond van de 
Verordeningen (EEG) nr. 3763/91 van de 

a) een mede op de beschikbare 
evaluatieresultaten gebaseerde 
gekwantificeerde beschrijving van de 
situatie op het gebied van de betrokken 
landbouwproductie waarin aandacht wordt 
besteed aan de verschillen, achterstanden en 
ontwikkelingsmogelijkheden, en een 
overzicht van de financiële middelen die zijn 
aangewend voor en de voornaamste 
resultaten die zijn behaald met de acties 
welke zijn ondernomen op grond van de
Verordeningen (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 
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Raad1, (EEG) nr. 1600/92 van de Raad2, 
(EEG) nr. 1601/92 van de Raad3, (EG) 
nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001 en (EG) 
nr. 1454/2001;

_____________
1 PB L 356 van 24.12.1991, blz. 1. Verordening 
ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 1452/2001.
2 PB L 173 van 27.6.1992, blz. 1. Verordening 
ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 1453/2001.
3 PB L 173 van 27.6.1992, blz. 13. Verordening 
ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 1454/2001.

1453/2001 en (EG) nr. 1454/2001;

Motivering

Naar aanleiding van de in 2001 doorgevoerde hervorming van de programma's van speciaal 
op een afgelegen en insulair karakter afgestemde maatregelen - hoofdstuk landbouw, werd 
een evaluatie gemaakt van de voornaamste resultaten van de vóór 2001 ondernomen acties, 
die geleid heeft tot de aanneming van de verordeningen van de Raad van 28 juni 2001 
houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de 
Franse overzeese departementen (nr. 1452/2001), de Azoren en Madeira (nr. 1453/2001) en 
de Canarische Eilanden (nr. 1454/2001). De evaluatie dient bijgevolg betrekking te hebben 
op de hele periode na de laatste evaluatie van 2001, i.e. de periode waarin de specifieke 
voorzieningsregelingen van toepassing waren (2002, 2003 en 2004).

Amendement 19
Artikel 12, letter d), alinea 1 bis (nieuw)

Er kan worden voorzien in 
begrotingsflexibiliteit tussen de 
maatregelen van eenzelfde programma, 
zodra dit programma in werking is 
getreden.

Motivering

De vereenvoudiging van de beheersmechanismen moet gepaard gaan met 
begrotingsflexibiliteit tussen de maatregelen van eenzelfde programma, gedurende de hele 
looptijd ervan, teneinde een snelle aanpassing van de maatregelen mogelijk te maken, zoals in 
onderhavig voorstel voor een verordening door de Commissie wordt geëist (zie 
"Toelichting").

Amendement 20
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Artikel 16, lid 1

1. In afwijking van artikel 7 van 
Verordening (EG) nr. 1257/1999 bedraagt 
voor de ultraperifere gebieden de totale 
steun voor investeringen die met name tot 
doel hebben diversificatie, herstructurering 
of overschakeling op duurzame landbouw te 
bevorderen op landbouwbedrijven met een 
beperkte economische omvang die nader 
moet worden bepaald in de 
programmacomplementen zoals bedoeld in 
artikel 18, lid 3, en artikel 19, lid 4, van 
Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de 
Raad, ten hoogste 75% van het subsidiabele 
investeringsvolume.

1. In afwijking van artikel 7 van 
Verordening (EG) nr. 1257/1999 bedraagt 
voor de ultraperifere gebieden de totale 
steun voor investeringen die met name tot 
doel hebben diversificatie, herstructurering 
of overschakeling op duurzame landbouw te 
bevorderen op landbouwbedrijven met een 
beperkte economische omvang die nader 
moet worden bepaald in de 
programmacomplementen zoals bedoeld in 
artikel 18, lid 3, en artikel 19, lid 4, van 
Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de 
Raad, ten hoogste 85% van het subsidiabele 
investeringsvolume.

Motivering
Dit amendement is in overeenstemming met het momenteel voor de ultraperifere regio's 
geldende medefinancieringspercentage (aandeel van de fondsen in de totale in aanmerking 
komende kosten) [verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni]. In haar 
mededeling over een versterkt partnerschap voor de ultraperifere regio's van 26 mei 2004 
heeft de Commissie beloofd dit percentage te handhaven. Het percentage werd bevestigd in 
het voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad houdende algemene 
bepalingen inzake de structuurfondsen [COM (2004) 492 def. van 14 juli] 

Amendement 21
Artikel 16, lid 2

2. In afwijking van artikel 28, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1257/1999 bedraagt 
voor de ultraperifere gebieden de totale 
steun voor investeringen in ondernemingen 
die landbouwproducten verwerken en 
afzetten welke hoofdzakelijk van lokale 
productie afkomstig zijn en behoren tot 
sectoren die nader moeten worden bepaald 
in de programmacomplementen zoals 
bedoeld in artikel 18, lid 3, en artikel 19, lid 
4, van Verordening (EG) nr. 1260/1999, ten 
hoogste 65% van het subsidiabele 
investeringsvolume. Voor kleine en 
middelgrote ondernemingen bedraagt de 
betrokken totale steun onder dezelfde 
voorwaarden ten hoogste 75% van het 
subsidiabele investeringsvolume.

2. In afwijking van artikel 28, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1257/1999 bedraagt 
voor de ultraperifere gebieden de totale 
steun voor investeringen in ondernemingen 
die landbouwproducten verwerken en 
afzetten welke hoofdzakelijk van lokale 
productie afkomstig zijn en behoren tot 
sectoren die nader moeten worden bepaald 
in de programmacomplementen zoals 
bedoeld in artikel 18, lid 3, en artikel 19, lid 
4, van Verordening (EG) nr. 1260/1999, ten 
hoogste 65% van het subsidiabele 
investeringsvolume. Voor kleine en 
middelgrote ondernemingen bedraagt de 
betrokken totale steun onder dezelfde 
voorwaarden ten hoogste 85% van het 
subsidiabele investeringsvolume.
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Motivering

In overeenstemming met amendement 20. De kleine en middelgrote ondernemingen bieden in 
vergelijking met de grote bedrijven meer werkgelegenheid voor eenzelfde omzetcijfer. Zij 
dienen dus ook meer te worden gesteund, teneinde de werkgelegenheid in de ultraperifere 
regio's te bevorderen.

Amendement 22
Artikel 18, lid 1

1. Frankrijk en Portugal dienen bij de 
Commissie programma’s in om
respectievelijk in de DOM's, op de Azoren 
en op Madeira voor planten of plantaardige 
producten schadelijke organismen te 
bestrijden. In deze programma’s worden met 
name de te bereiken doelstellingen, de uit te 
voeren acties en de duur en de kosten van 
die acties vermeld. De op grond van dit 
artikel ingediende programma’s betreffen 
niet de bescherming van bananen.

1. Frankrijk en Portugal dienen bij de 
Commissie programma’s in voor de 
fytosanitaire bescherming van 
landbouwgewassen en plantaardige 
producten respectievelijk in de DOM's, op 
de Azoren en op Madeira. In deze 
programma’s worden met name de te 
bereiken doelstellingen, de uit te voeren 
acties en de duur en de kosten van die acties 
vermeld. De op grond van dit artikel 
ingediende programma’s betreffen niet de 
bescherming van bananen.

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de werkingssfeer van de programma's uit te breiden, zodat er 
ook andere maatregelen op fytosanitair gebied in kunnen worden opgenomen.

Amendement 23
Artikel 19, lid 2, alinea 1

2. In afwijking van artikel 19, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1493/1999 mogen de 
op de Azoren en Madeira geoogste druiven 
van de op de eigen onderstam groeiende 
hybride wijnstokrassen waarvan de teelt 
verboden is (Noah, Othello, Isabelle, 
Jacquez, Clinton en Herbemont), worden 
gebruikt voor de productie van wijn die 
alleen binnen die gebieden in het verkeer 
mag worden gebracht.

2. In afwijking van artikel 19, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1493/1999 mogen de 
op de Azoren en Madeira geoogste druiven 
van de op de eigen onderstam groeiende 
hybride wijnstokrassen waarvan de teelt 
verboden is, worden gebruikt voor de 
productie van wijn die alleen binnen die 
gebieden in het verkeer mag worden 
gebracht.

Motivering

Er bestaan nog andere dan de hier genoemde, op de eigen onderstam groeiende hybride 
wijnstokrassen waarvan de teelt verboden is, met name Seibel en Cunningham. Het lijkt dan 
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ook beter geen wijnstokrassen te vermelden.

Amendement 24
Artikel 19, lid 2, alinea 2

In de periode tot en met 31 december 2006
beëindigt Portugal geleidelijk de teelt op de 
percelen die zijn beplant met op de eigen 
onderstam groeiende hybride wijnstokrassen 
waarvan de teelt verboden is, in voorkomend 
geval met gebruikmaking van de steun zoals 
bedoeld in titel II, hoofdstuk III, van 
Verordening (EG) nr. 1493/1999.

In de periode tot en met 31 december 2013
beëindigt Portugal geleidelijk de teelt op de 
percelen die zijn beplant met op de eigen 
onderstam groeiende hybride wijnstokrassen 
waarvan de teelt verboden is, in voorkomend 
geval met gebruikmaking van de steun zoals 
bedoeld in titel II, hoofdstuk III, van 
Verordening (EG) nr. 1493/1999.

Motivering

De herstructurering van de wijnbouw is een lastige taak, met name vanwege de structuur van 
de wijnbouwbedrijven op Madeira en de geografische omstandigheden. Gezien het belang 
van de wijnbouw op Madeira voor de regionale ontwikkeling, inclusief op toeristisch gebied, 
lijkt het wenselijk de herstructureringsperiode te verlengen.

Amendement 25
Artikel 19, lid 2, alinea 3

Elk jaar stelt Portugal de Commissie in 
kennis van de vorderingen met de 
omschakeling en herstructuring van de 
arealen die zijn beplant met op de eigen 
onderstam groeiende hybride wijnstokrassen 
waarvan de teelt verboden is.

Elk jaar stellen de regio's van de Azoren en 
Madeira rechtstreeks de Commissie in 
kennis van de vorderingen met de 
omschakeling en herstructuring van de 
arealen die zijn beplant met op de eigen 
onderstam groeiende hybride wijnstokrassen 
waarvan de teelt verboden is.

Motivering

Er dient te worden voorkomen dat de Azoren en Madeira bestraft worden voor eventuele 
nalatigheden van de centrale Portugese staat wat het verschaffen van informatie aan de 
Commissie betreft

Amendement 26
Artikel 20, lid 4, alinea 2

De uitvoeringsbepalingen voor dit lid 
worden vastgesteld volgens de in artikel 26, 
lid 2, bedoelde procedure. In die 

De uitvoeringsbepalingen voor dit lid 
worden vastgesteld volgens de in artikel 26, 
lid 2, bedoelde procedure. In die 
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uitvoeringsbepalingen wordt met name 
voorgeschreven welke hoeveelheid lokaal 
geproduceerde verse melk moet worden 
verwerkt in de in de eerste alinea bedoelde 
gereconstitueerde UHT-melk.

uitvoeringsbepalingen wordt met name 
voorgeschreven welke hoeveelheid lokaal 
geproduceerde verse melk moet worden 
verwerkt in de in de eerste alinea bedoelde 
gereconstitueerde UHT-melk. Deze 
hoeveelheid is verplicht wanneer de afzet 
van de lokale productie niet gegarandeerd 
is.

Motivering

Men mag de regio Madeira niet blijven verplichten minstens 15%  lokaal geproduceerde melk 
te verwerken. Door de aanzienlijke verlaging van de regionale melkproductie wordt dit 
percentage niet altijd bereikt, zodat de melkindustrie op Madeira onder zware druk wordt 
gezet. Dit amendement heeft tot doel de afzet van de lokale productie te waarborgen maar 
terzelfder tijd ook de regionale melkindustrie grotere flexibiliteit te bieden in het beheer van 
de productie van gereconstitueerde UHT-melk.

Amendement 27
Artikel 24, lid 2

2. De Gemeenschap financiert de 
maatregelen waarin de titels II en III van de 
onderhavige verordening voorzien, tot de 
volgende jaarbedragen:

2. De Gemeenschap financiert de 
maatregelen waarin de titels II en III van de 
onderhavige verordening voorzien, tot de 
jaarlijkse bedragen voor elk van de DOM's, 
de Azoren en Madeira en de Canarische 
Eilanden, berekend op basis van het 
gemiddelde van de bedragen die in de jaren
2002, 2003 en 2004 zijn uitgegeven om de 
specifieke voorzieningsregeling te 
financieren, inclusief de in dezelfde periode 
uit hoofde van de vrijstelling van rechten 
toegewezen bedragen, op basis van voor de 
ondersteuning van de lokale productie 
geldende uitgavenplafonds.

– voor de DOM's                     :  84,7 milj. euro

– voor de Azoren en Madeira  :  77,3 milj. euro

– voor de Canarische Eilanden:127,3 milj. euro

Motivering

De Commissie heeft de volgende aspecten over het hoofd gezien, uitgaande van de 
referentieperiode 2001-2003:

● de evolutie van de economische conjunctuur en de daaruit voortvloeiende noodzaak de 
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voorzieningsbehoeften naar boven aan te passen;

● het effect van de hervorming van de programma's van speciaal op een afgelegen en 
insulair karakter afgestemde maatregelen - hoofdstuk landbouw in 2001 
(bijvoorbeeld, dat 2001 een overgangsjaar was);

● de aanzienlijke voordelen van de mogelijkheid van import in de ultraperifere regio's 
van rechtstreeks uit derde landen afkomstige producten, met toepassing van een 
specifieke voorzieningsregeling waarbij nultarieven gelden.

Amendement 28
Artikel 24, lid 3

3. De bedragen die jaarlijks voor de in titel II 
bedoelde programma’s worden toegewezen, 
mogen niet hoger zijn dan de volgende 
bedragen:

3. De in lid 1 bedoelde bedragen worden
jaarlijks voor de in titel II bedoelde 
programma’s toegewezen, binnen de daarin 
vastgestelde grenzen.

– voor de DOM's                     :  20,7 milj. euro

– voor de Azoren en Madeira  :  17,7 milj. euro

– voor de Canarische Eilanden: 72,7 milj. euro

Motivering

Vloeit voort uit amendement 27. Volgens artikel 5, lid 1, letter b) dienen de 
voorzieningsprogramma's onder andere de wijze van vaststelling en de bedragen van de steun 
voor de voorziening uit de Gemeenschap te vermelden.

Amendement 29
Artikel 26, lid 1

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
bij artikel 144 van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 ingestelde Comité van beheer 
voor rechtstreekse betalingen behalve voor 
de tenuitvoerlegging van artikel 16 van de 
onderhavige verordening, waarvoor de 
Commissie wordt bijgestaan door het bij 
artikel 50 van Verordening (EG) 
nr. 1260/1999 ingestelde Comité voor de 
landbouwstructuur en de 
plattelandsontwikkeling.

1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
bij artikel 144 van Verordening (EG) 
nr. 1782/2003 ingestelde Comité van beheer 
voor rechtstreekse betalingen behalve voor 
de tenuitvoerlegging van artikel 16 van de 
onderhavige verordening, waarvoor de 
Commissie wordt bijgestaan door het bij 
artikel 50 van Verordening (EG) 
nr. 1260/1999 ingestelde Comité voor de 
landbouwstructuur en de 
plattelandsontwikkeling en, voor de in 
artikel 18 van deze verordening bedoelde 
fytosanitaire programma's, door het bij 
besluit (EEG) nr. 76/894 ingestelde 
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Permanent Planteziektenkundig Comité.

Motivering

Gezien de draagwijdte van de fytosanitaire programma's en conform de comitologie, dienen 
deze programma's te worden geëvalueerd door het Permanent Planteziektenkundig Comité. 
Deze procedure wordt ook toegepast voor fytosanitaire maatregelen in het kader van 
POSEIDOM en POSEIMA.
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