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KRÓTKIE UZASADNIENIE

W rezolucji w sprawie sprawozdania Komisji Europejskiej dotyczącego środków 
przeznaczonych do wykonania art. 299 ust. 2 Traktatu WE na rzecz regionów peryferyjnych 
Unii Europejskiej, przyjętego na mocy Traktatu Amsterdamskiego, Parlament Europejski 
uznał za właściwe, aby określić ogólną spójną strategię zakładającą trwały rozwój tych 
regionów.

W tej samej rezolucji oraz w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego w sprawie specjalnych 
środków dotyczących produktów rolnych z maja 2001 r. zawarto wniosek o poprawę 
wdrożenia specjalnych systemów dostaw. Rewizja powinna przede wszystkim zmierzać do 
uelastycznienia tych systemów.

Z tego powodu sprawozdawca docenił fakt, że Komisja uwzględniła obawy Parlamentu 
Europejskiego i zaproponowała poprawę zarządzania wspomnianymi systemami.

− Sprawozdawca popiera zamiar Komisji stanowiący podstawę projektu rozporządzenia, 
aby umożliwić szybkie dostosowanie działań w celu długoterminowego uwzględnienia 
specyficznych cech regionów. 

− Sprawozdawca opowiada się również za metodologią zakładającą większy udział w 
podejmowaniu decyzji.

Jednakże pragnąłby on zasugerować kilka zmian, które mogłyby okazać się korzystne dla 
rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych. 

Specjalny system dostaw oraz programy wsparcia i działania na rzecz lokalnej produkcji 
rolnej mają na celu wyeliminowanie różnic gospodarczych i asymetrii spowodowanych 
przystąpieniem regionów peryferyjnych do Unii Europejskiej. Natomiast ograniczenia 
nałożone na wywóz do państw trzecich i wysyłkę do pozostałej części Wspólnoty w 
odniesieniu do produktów objętych specjalnym systemem dostaw skutkują zduszeniem 
przemysłu rolno-spożywczego i stanowią przeszkodę w rozwoju regionów peryferyjnych. 
Należy zatem zapewnić dobrą kondycję rolnictwa i przedsiębiorstw rolno-spożywczych w 
regionach peryferyjnych. Może to zostać osiągnięte jedynie poprzez usunięcie wszystkich 
ograniczeń w wywozie w odniesieniu do produktów rolnych w tych regionach.

Rozporządzenie ma na celu nadanie specjalnemu systemowi dostaw większej elastyczności. 
W tej perspektywie sprawozdawca uważa, że produkty rolne, które stanowią część różnych 
systemów dostaw nie powinny być wymienione w załączniku do rozporządzenia. 
Przestrzeganie zasady pomocniczości wymaga raczej, aby wykaz różnych produktów rolnych 
został sporządzony w ramach programów dostaw specyficznych dla każdego regionu 
peryferyjnego.

Rozwój obszarów wiejskich w regionach peryferyjnych w znacznym stopniu zależy od 
wspierania inwestycji mających na celu dywersyfikację, restrukturyzację lub ukierunkowanie 
na trwałe rolnictwo, to jest na zakłady przetwórcze i przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą 
produktów rolnych pochodzących głównie z produkcji lokalnej. Należy umożliwić 
odstępstwa od rozporządzenia nr 1257/1999, aby móc zwiększyć wielkość pomocy w 
odniesieniu do niektórych rodzajów inwestycji. W tym kontekście należy uwzględnić fakt, że 
małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą więcej miejsc pracy w stosunku do osiąganej kwoty 
obrotów. Ze społecznego punktu widzenia wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw jest 
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rentowne, gdyż stosunek pomocy publicznej do tworzenia miejsc pracy jest wyższy. 
Niektóre sektory rolne o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju regionalnego regionów 
peryferyjnych muszą sprostać specyficznym problemom, które wymagają bardziej 
właściwych środków. 

Główny problem na Azorach dotyczy zapewnienia dobrej kondycji sektora produkcji cukru, 
co jest kluczowym czynnikiem wyważonego i autonomicznego rozwoju regionalnego tego 
terytorium. Dozwolona ilość w wywozie określona w obecnym projekcie Komisji i 
odpowiadająca tradycyjnym wysyłkom opartym na średniej wysyłek lub wywozu w latach 
1989, 1990 i 1991 nie jest wystarczająca, aby zapewnić dobrą kondycję gospodarczą sektora 
produkcji cukru na Azorach, a ponadto nie odzwierciedla sytuacji w momencie przystąpienia 
regionu do Wspólnoty Europejskiej.
Hodowla winorośli jest ważnym elementem rolnictwa w niektórych regionach peryferyjnych. 
W takim zakresie hodowla winorośli wspiera rozwój regionalny. Zważywszy na trudności, 
jakie odnotowuje sektor hodowli winorośli na Azorach, należałoby wykazać więcej 
elastyczności w odniesieniu do stopniowego likwidowania upraw na terenach, które są 
obsadzone pochodzącymi wprost od producenta zabronionymi mieszanymi szczepami 
winorośli. 
Ponadto sprawozdawca uważa, że Azory i Madera muszą bezpośrednio informować o 
postępie prac w zakresie przekształcenia i restrukturyzacji obszarów obsadzonych 
pochodzącymi wprost od producenta zabronionymi mieszanymi szczepami winorośli i 
przekazywać taką informację organom centralnym. Pozwoli to uniknąć ewentualnego 
nakładania kar na Azory i Maderę za niedopełnienie obowiązku przekazywania informacji 
przez portugalskie organy centralne.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwej 
dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Preambuła

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 36, 37 i 299 ust. 2,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 299 ust. 2,

Uzasadnienie

Art. 299 ust. 2 jest sam w sobie wystarczającą i odpowiednią podstawą prawną w zakresie 

  
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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rolnictwa dla niniejszego rozporządzenia dotyczącego szczególnych działań w dziedzinie 
rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 4

(4) Biorąc pod uwagę, że ilości produktów 
objętych przepisami szczególnymi 
dotyczącymi dostaw są ograniczone do 
potrzeb regionów peryferyjnych, 
wymieniony system nie wywiera ujemnego 
wpływu na prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego. Ponadto korzyści 
gospodarcze wynikające ze szczególnych 
uzgodnień w sprawie dostaw nie powinny 
wywoływać zakłóceń w handlu danymi 
produktami. Należy w związku z tym 
zabronić wysyłania lub wywozu tych 
produktów z regionów peryferyjnych.
Należy jednak zezwolić na wysyłkę lub 
wywóz tych produktów, gdy korzyść
wynikająca z przepisów szczególnych 
dotyczących dostaw zostaje osiągnięta, lub, 
odnośnie do produktów przetworzonych, w 
celu umożliwienia lokalnej wymiany 
handlowej lub wymiany między dwoma
regionami peryferyjnymi Portugalii. Należy 
również wziąć pod uwagę tradycyjne obroty 
handlowe z krajami trzecimi wchodzącymi 
w skład regionów peryferyjnych i co za tym 
idzie zezwolić we wszystkich tych regionach 
na wywóz produktów przetworzonych 
odpowiadający tradycyjnemu eksportowi. 
Powyższe ograniczenie nie jest stosowane 
również wobec tradycyjnych wysyłek 
produktów przetworzonych; w trosce o 
jasność należy ustanowić okres
referencyjny dla określenia ilości 
produktów objętych tradycyjnymi wywozem 
lub wysyłkami.

(4) Biorąc pod uwagę, że ilości produktów 
objętych przepisami szczególnymi 
dotyczącymi dostaw są ograniczone do 
potrzeb regionów peryferyjnych, 
wymieniony system nie wywiera ujemnego 
wpływu na prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego. Ponadto korzyści 
gospodarcze wynikające ze szczególnych 
uzgodnień w sprawie dostaw nie powinny 
wywoływać zakłóceń w handlu danymi 
produktami. Należy jednak zezwolić na 
wysyłkę produktów przetworzonych do 
pozostałej części Wspólnoty lub na ich 
wywóz do państw trzecich w celu 
promowania handlu regionalnego lub 
tradycyjnego, w szczególności handlu 
między różnymi regionami peryferyjnymi.

Uzasadnienie

Ograniczenia nałożone na wywóz do państw trzecich i wysyłkę do pozostałej części Wspólnoty 
w odniesieniu do produktów objętych specjalnym systemem dostaw skutkują zduszeniem 
przemysłu rolno-spożywczego i stanowią przeszkodę w rozwoju regionów peryferyjnych.
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Ponadto ograniczenia blokują albo współpracę międzyregionalną i transnarodową, albo 
włączenie do środowiska regionalnego, które ma być wspierane w ramach zreformowanej 
polityki spójności oraz strategii trwałego rozwoju dla regionów peryferyjnych.

Poprawka 3
Artykuł 2 ustęp 1

1. Dla produktów rolnych 
wyszczególnionych w załączniku I, o 
podstawowym znaczeniu dla spożycia przez 
ludzi, produkcji innych produktów lub 
wykorzystywanych jako środki produkcji 
rolnej w regionach peryferyjnych, 
ustanowiono przepisy szczególne dotyczące 
dostaw.

1. Dla produktów rolnych 
wyszczególnionych w programie dostaw, o 
którym mowa w art. 5, o podstawowym 
znaczeniu dla spożycia przez ludzi, 
produkcji innych produktów lub 
wykorzystywanych jako środki produkcji 
rolnej w regionach peryferyjnych, 
ustanowiono przepisy szczególne dotyczące 
dostaw.

Uzasadnienie

Ze względu na zasadę pomocniczości wykaz produktów objętych specjalnym systemem dostaw 
musi zostać usunięty z rozporządzenia. Powinien on raczej znajdować się w programach 
dostaw, które Państwa Członkowskie mają przedstawić Komisji zgodnie z art. 5 niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 4
Artykuł 2 ustęp 2

2. Prognoza bilansu dostaw stanowi ujęcie 
ilościowe rocznego zapotrzebowania na 
produkty wyszczególnione w załączniku I. 
Ocena zapotrzebowania przedsiębiorstw 
zajmujących się pakowaniem lub 
przetwórstwem produktów przeznaczonych 
na rynek lokalny, wysyłanych tradycyjnie 
do reszty państw Wspólnoty, 
eksportowanych do krajów trzecich w 
ramach obrotu regionalnego lub 
tradycyjnej wymiany handlowej może być 
przedmiotem odrębnej prognozy bilansu.

Skreślono

Uzasadnienie

Konsekwentnie do poprawki nr 3
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Poprawka 5
Artykuł 4 ustęp 2 litera a)

a) eksportowanych do krajów trzecich lub 
wysyłanych do reszty państw Wspólnoty w 
granicy limitów ilościowych 
odpowiadających wysyłkom tradycyjnym i 
tradycyjnemu wywozowi. Komisja określa 
te ilości te oraz kraje trzecie – odbiorców 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
26 ust. 2, w oparciu o średnią wysyłek lub 
eksportu w latach 1989, 1990 i 1991,

tekst zostaje skreślony

Uzasadnienie

Por. uzasadnienie do poprawki nr 2.

Poprawka 6
Artykuł 4 ustęp 2 litera b)

b) eksportowanych do krajów trzecich w 
ramach regionalnej wymiany handlowej z 
zachowaniem warunków określonych 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
26 ust. 2,

tekst zostaje skreślony

Uzasadnienie

Por. uzasadnienie do poprawki nr 2.

Poprawka 7
Artykuł 4 ustęp 2 litera c)

c) wysyłanych z Azorów na Maderę i 
odwrotnie.

tekst zostaje skreślony

Uzasadnienie

Por. uzasadnienie do poprawki nr 2.

Poprawka 8
Artykuł 5 ustęp 1 litera a)
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a) projektu prognozy bilansu dostaw, a) projektu prognozy bilansu dostaw, który 
określa w sposób ilościowy roczne 
zapotrzebowanie na przedmiotowe 
produkty. Ocena potrzeb przedsiębiorstw 
konfekcjonujących lub transportujących 
produkty przeznaczone na rynek lokalny, 
wysyłane do pozostałej części Wspólnoty, 
wywożone do państw trzecich w ramach 
handlu regionalnego lub tradycyjnego 
może podlegać oddzielnej prognozie 
bilansu.

Uzasadnienie

Konsekwentnie do poprawek nr 3 i 4.

Poprawka 9
Artykuł 5 ustęp 1 litera aa) (nowa)

aa) produktów objętych specjalnym 
systemem dostaw;

Uzasadnienie

Konsekwentnie do poprawki nr 3.

Poprawka 10
Artykuł 5 ustęp 2

2. Programy dostaw są zatwierdzane zgodnie 
z procedurą określoną w art. 26 ust. 2. Lista 
produktów zamieszczona w załączniku I 
może być modyfikowana zgodnie z tą samą 
procedurą, w zależności od zmiany potrzeb 
regionów peryferyjnych.

2. Programy dostaw są zatwierdzane zgodnie 
z procedurą określoną w art. 26 ust. 2, w 
zależności od zmiany potrzeb regionów 
peryferyjnych.

Uzasadnienie

Konsekwentnie do poprawki nr 3.

Poprawka 11
Artykuł 9 ustęp 1

1. Zostają ustanowione wspólnotowe 1. Zostają ustanowione wieloletnie 
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programy wsparcia regionów peryferyjnych 
obejmujące działania szczególne na rzecz 
lokalnej produkcji rolnej, wynikające z 
zastosowania trzeciej części tytułu II 
Traktatu WE.

wspólnotowe programy wsparcia regionów 
peryferyjnych obejmujące działania 
szczególne na rzecz lokalnej produkcji 
rolnej, wynikające z zastosowania trzeciej 
części tytułu II Traktatu WE.

Uzasadnienie

Aby specjalne działania na rzecz lokalnej produkcji rolnej mogły zapewnić ciągłość i trwały 
rozwój tych produkcji w każdym regionie peryferyjnym, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 
10, programowanie działań wsparcia powinno być długoterminowe (wieloletnie). Na przykład 
w ciągu okresu programowania funduszy strukturalnych i perspektyw finansowych Unii 
Europejskiej: 2007-2013.

Poprawka 12
Artykuł 9 ustęp 2

2. Wspólnotowe programy wsparcia 
ustanawia się na szczeblu geograficznym 
uznawanym za najwłaściwszy przez 
zainteresowane Państwo Członkowskie.
Programy te są opracowywane przez 
właściwe władze wyznaczone przez to 
Państwo, które po konsultacji z właściwymi 
władzami i organami na danym szczeblu 
lokalnym, przedkłada je Komisji.

2. Wieloletnie wspólnotowe programy 
wsparcia ustanawia się na szczeblu 
geograficznym uznawanym za 
najwłaściwszy przez zainteresowane 
Państwo Członkowskie. Programy te są 
opracowywane przez właściwe władze 
wyznaczone przez to Państwo, które po 
konsultacji z właściwymi władzami i 
organami na danym szczeblu lokalnym, 
przedkłada je Komisji.

Uzasadnienie

Por. uzasadnienie do poprawki nr 11.

Poprawka 13
Artykuł 9 ustęp 3

3. Dla każdego regionu peryferyjnego może 
być przedstawiony tylko jeden program 
wsparcia wspólnotowego.

3. Dla każdego regionu peryferyjnego może 
być przedstawiony tylko jeden wieloletni 
program wsparcia wspólnotowego.

Uzasadnienie

Por. uzasadnienie do poprawki nr 11.

Poprawka 14
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Artykuł 10

Wspólnotowe programy wsparcia zawierają 
działania konieczne dla zapewnienia 
ciągłości i rozwoju lokalnej produkcji rolnej 
w każdym z regionów peryferyjnych.

Wieloletnie wspólnotowe programy 
wsparcia zawierają działania konieczne dla 
zapewnienia ciągłości i rozwoju lokalnej 
produkcji rolnej w każdym z regionów 
peryferyjnych.

Uzasadnienie

Por. uzasadnienie do poprawki nr 11.

Poprawka 15
Artykuł 11 ustęp 1

1. Działania podejmowane w ramach 
programów wsparcia powinny być zgodne z 
prawem wspólnotowym, spójne z innymi 
politykami wspólnotowymi oraz z 
podejmowanymi na ich podstawie 
działaniami.

1. Działania podejmowane w ramach 
wieloletnich programów wsparcia powinny 
być zgodne z prawem wspólnotowym, 
spójne z innymi politykami wspólnotowymi 
oraz z podejmowanymi na ich podstawie 
działaniami.

Uzasadnienie

Por. uzasadnienie do poprawki nr 11.

Poprawka 16
Artykuł 11 ustęp 2 akapit pierwszy

2. Powinna być zapewniona spójność 
działań podejmowanych w ramach 
programów wsparcia z działaniami 
wprowadzanymi z tytułu innych 
instrumentów wspólnej polityki rolnej, w 
szczególności wspólne organizacje rynku, 
rozwój obszarów wiejskich, jakość 
produktów, warunki utrzymania zwierząt 
oraz ochrona środowiska.

2. Powinna być zapewniona spójność 
działań podejmowanych w ramach 
wieloletnich programów wsparcia z 
działaniami wprowadzanymi z tytułu innych 
instrumentów wspólnej polityki rolnej, w 
szczególności wspólne organizacje rynku, 
rozwój obszarów wiejskich, jakość 
produktów, warunki utrzymania zwierząt 
oraz ochrona środowiska.

Uzasadnienie

Por. uzasadnienie do poprawki nr 11.

Poprawka 17
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Artykuł 12 część wstępna

Wspólnotowy program wsparcia składa się 
z:

Wieloletni wspólnotowy program wsparcia 
składa się z:

Uzasadnienie

Por. uzasadnienie do poprawki nr 11.

Poprawka 18
Artykuł 12 litera a)

a) opisu ilościowego stanu danej produkcji 
rolnej, uwzględniającego wyniki dostępnych 
ocen ukazujących rozbieżności, braki oraz 
potencjalne możliwości rozwoju, 
uruchomione środki finansowe oraz wyniki 
podstawowych działań podjętych na mocy 
rozporządzeń Rady (EWG) 3763/914, Rady 
(EWG) nr 1600/925, Rady (EWG) nr 
1601/926, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 
1453/2001 oraz (WE) nr 1454/2001;

opisu ilościowego stanu danej produkcji 
rolnej, uwzględniającego wyniki dostępnych 
ocen ukazujących rozbieżności, braki oraz 
potencjalne możliwości rozwoju, 
uruchomione środki finansowe oraz wyniki 
podstawowych działań podjętych na mocy 
rozporządzeń (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 
1453/2001 oraz (WE) nr 1454/2001;

Uzasadnienie

Ocena podstawowych wyników działań podjętych przed 2001 r. miała miejsce przy okazji 
reformy POSEI – Rolnictwa w 2001 r. Na jej podstawie przyjęto rozporządzenia Rady z dnia 
28 czerwca 2001 r. wprowadzające szczególne środki dla niektórych produktów rolnych z 
francuskich departamentów zamorskich (nr 1452/2001), Azorów i Madery (nr 1453/2001) i 
Wysp Kanaryjskich (nr 1454/2001). W konsekwencji ocena musi obejmować cały okres od 
momentu ostatniej oceny w 2001 r., to jest okres stosowania specjalnego systemu dostaw 
(2002, 2003 i 2004 r.).

Poprawka 19
Artykuł 12 litera d) akapit pierwszy bis (nowy)

Można przewidzieć elastyczność budżetową 
między działaniami zawartymi w tym 
samym programie, w momencie gdy wejdzie 
on w życie.

Uzasadnienie

Elastyczność budżetowa między działaniami w ramach tego samego programu podczas jego 
trwania jest oczywistym następstwem uproszczenia mechanizmów zarządzania, aby umożliwić 



PE 355.784v01-00 12/17 PA\561987PL.doc

PL

szybkie dostosowanie działań, wymagane przez Komisję w niniejszym projekcie 
rozporządzenia (zob. Uzasadnienie).

Poprawka 20
Artykuł 16 ustęp 1

1. W drodze odstępstwa od art. 7 
rozporządzenia (WE) nr 1257/1999, 
całkowita wartość pomocy dla regionów 
peryferyjnych w odniesieniu do inwestycji 
promujących w szczególności 
zróżnicowanie, restrukturyzację bądź 
przejście do samowystarczalnej gospodarki 
rolnej w gospodarstwach o ograniczonej 
rentowności, określonej w załącznikach do 
programów wymienionych w art. 18 ust. 3 
oraz w art. 19 ust. 4 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1260/199917, jest ograniczona do 
maksymalnie 75% wielkości kwalifikującej 
się inwestycji.

1. W drodze odstępstwa od art. 7 
rozporządzenia (WE) nr 1257/1999, 
całkowita wartość pomocy dla regionów 
peryferyjnych w odniesieniu do inwestycji 
promujących w szczególności 
zróżnicowanie, restrukturyzację bądź 
przejście do samowystarczalnej gospodarki 
rolnej w gospodarstwach o ograniczonej 
rentowności, określonej w załącznikach do 
programów wymienionych w art. 18 ust. 3 
oraz w art. 19 ust. 4 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1260/199917, jest ograniczona do 
maksymalnie 85 % wielkości kwalifikującej 
się inwestycji.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zgodna z obecnie przewidywanym [rozporządzenie Rady (WE) nr 
1260/1999 z dnia 21 czerwca] wskaźnikiem współfinansowania (udział Funduszy w 
całkowitych kosztach kwalifikowalnych) w odniesieniu do regionów peryferyjnych, który 
Komisja zobowiązała się utrzymać w swoim komunikacie w sprawie „Wzmocnionego 
partnerstwa na rzecz regionów peryferyjnych” z dnia 26 maja 2004 r., a który został przejęty 
w projekcie Komisji w sprawie rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dla 
Funduszy [COM (2004) 492 końcowy z dnia 14 lipca].

Poprawka 21
Artykuł 16 ustęp 2

2. W drodze odstępstwa od art. 28 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1257/1999, 
całkowita wartość pomocy dla regionów 
peryferyjnych w odniesieniu do inwestycji w 
przedsiębiorstwa zajmujące się 
przetwarzaniem i sprzedażą produktów 
rolnych pochodzących głównie z produkcji 
lokalnej, działające w sektorach określonych 
w załącznikach do programów 
wymienionych w art. 18 ust. 3 oraz w art. 19 
ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, 

2. W drodze odstępstwa od art. 28 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1257/1999, 
całkowita wartość pomocy dla regionów 
peryferyjnych w odniesieniu do inwestycji w 
przedsiębiorstwa zajmujące się 
przetwarzaniem i sprzedażą produktów 
rolnych pochodzących głównie z produkcji 
lokalnej, działające w sektorach określonych 
w załącznikach do programów 
wymienionych w art. 18 ust. 3 oraz w art. 19 
ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, 
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jest ograniczona do maksymalnie 65%
wielkości kwalifikującej się inwestycji. Dla 
małych i średnich przedsiębiorstw całkowita 
kwota wymienionej pomocy jest 
ograniczona, na tych samym warunkach, do 
maksymalnie 75%.

jest ograniczona do maksymalnie 65%
wielkości kwalifikującej się inwestycji. Dla 
małych i średnich przedsiębiorstw całkowita 
kwota wymienionej pomocy jest 
ograniczona, na tych samym warunkach, do 
maksymalnie 85 %.

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką nr 20 małe i średnie przedsiębiorstwa oferują więcej miejsc pracy niż 
duże przedsiębiorstwa przy takiej samej kwocie obrotów, należy zatem zapewnić im wsparcie, 
aby promować zatrudnienie w regionach peryferyjnych.

Poprawka 22
Artykuł 18 ustęp 1

1. Francja i Portugalia przedstawią Komisji 
programy walki z organizmami szkodliwymi 
dla roślin i produktów roślinnych 
odpowiednio w FDZ, na Azorach i na 
Maderze. Programy te określą w 
szczególności cele, które mają być 
osiągnięte, działania, które mają być podjęte, 
czas trwania ich stosowania oraz koszt.
Programy przedstawione w ramach 
stosowania niniejszego artykułu nie dotyczą 
środków ochrony w stosunku do bananów.

1. Francja i Portugalia przedstawią Komisji 
programy ochrony sanitarnej upraw 
rolnych i produktów roślinnych 
odpowiednio w FDZ, na Azorach i na 
Maderze. Programy te określą w 
szczególności cele, które mają być 
osiągnięte, działania, które mają być podjęte, 
czas trwania ich stosowania oraz koszt.
Programy przedstawione w ramach 
stosowania niniejszego artykułu nie dotyczą 
środków ochrony w stosunku do bananów.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu rozszerzenie zakresu działania programów w taki sposób, aby pozwolić 
na włączenie innych środków w zakresie zdrowia roślin.

Poprawka 23
Artykuł 19 ustęp 2 akapit pierwszy

2. W drodze odstępstwa od art.19 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, 
winogrona z pochodzących wprost od 
producenta zabronionych mieszanych 
szczepów winorośli (Noah, Othello, 
Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont)
zebrane na Azorach i Maderze mogą zostać 
użyte do produkcji wina, które może być
sprzedawane jedynie w tych regionach.

2. W drodze odstępstwa od art.19 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, 
winogrona z pochodzących wprost od 
producenta zabronionych mieszanych 
szczepów winorośli zebrane na Azorach i 
Maderze mogą zostać użyte do produkcji 
wina, które może być sprzedawane jedynie 
w tych regionach.
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Uzasadnienie

Istnieją jeszcze inne odmiany pochodzących wprost od producenta zabronionych mieszanych 
szczepów winorośli, których nazwa nie została wymieniona wśród nazw w nawiasie, między 
innymi Seibel i Cunningham. W konsekwencji raczej nie należy ich wymieniać.

Poprawka 24
Artykuł 19 ustęp 2 akapit drugi

Do dnia 31 grudnia 2006 r. Portugalia 
stopniowo zlikwiduje winnice obsadzone 
pochodzącymi wprost od producenta 
zabronionymi mieszanymi szczepami 
winorośli, korzystając tam, gdzie będzie to 
uzasadnione, ze wsparcia przewidzianego w 
rozdziale III tytułu II rozporządzenia (WE) 
nr 1493/1999.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. Portugalia 
stopniowo zlikwiduje winnice obsadzone 
pochodzącymi wprost od producenta 
zabronionymi mieszanymi szczepami 
winorośli, korzystając tam, gdzie będzie to 
uzasadnione, ze wsparcia przewidzianego w 
rozdziale III tytułu II rozporządzenia (WE) 
nr 1493/1999.

Uzasadnienie

Restrukturyzacja upraw winorośli jest zadaniem trudnym, w szczególności z powodu struktury 
winnic na Maderze oraz z powodu warunków geograficznych. Ze względu na znaczenie 
sektora upraw winorośli na Maderze dla rozwoju regionalnego, włącznie z turystyką, należy 
przedłużyć okres restrukturyzacji.

Poprawka 25
Artykuł 19 ustęp 2 akapit trzeci

Portugalia powiadomi Komisję co roku o 
postępie prac przekształcania i 
restrukturyzacji obszarów obsadzonych 
mieszanymi szczepami winorośli, których 
uprawa jest zakazana.

Regiony Azorów i Madery bezpośrednio 
powiadomią Komisję co roku o postępie 
prac przekształcania i restrukturyzacji 
obszarów obsadzonych mieszanymi 
szczepami winorośli, których uprawa jest 
zakazana. Przekażą również informację 
organom centralnym w Portugalii.

Uzasadnienie

Należy unikać sytuacji, w której Azory i Madera byłyby karane za niedopełnienie obowiązku 
przekazywania informacji do Komisji Europejskiej przez portugalskie organy centralne.

Poprawka 26
Artykuł 20 ustęp 4 akapit drugi
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Zasady stosowania niniejszego akapitu są 
ustalane zgodnie z procedurą określoną w 
art. 26 ust. 2. Zasady te określają w 
szczególności ilości produkowanego 
lokalnie mleka świeżego przed 
przerobieniem go na regenerowane mleko 
UHT, o którym mowa w akapicie 
pierwszym.

Zasady stosowania niniejszego akapitu są 
ustalane zgodnie z procedurą określoną w 
art. 26 ust. 2. Zasady te określają w 
szczególności ilości produkowanego 
lokalnie mleka świeżego przed 
przerobieniem go na regenerowane mleko 
UHT, o którym mowa w akapicie 
pierwszym. Ilości te stają się obowiązkowe 
w przypadku gdy wydaje się, że zbyt 
produkcji lokalnej nie jest zapewniony.

Uzasadnienie

Region Madery nie chce zostać zobowiązany do włączania ilości odpowiadającej co najmniej 
15% świeżego mleka produkowanego lokalnie. Zważywszy na zdecydowane zmniejszenie 
produkcji regionalnej mleka proporcja ta nie jest zawsze osiągana, co stanowi poważne 
ograniczenie dla sektora mleczarskiego na Maderze. Jednocześnie zmiana ta ma prowadzić 
do zapewnienia zbytu produkcji lokalnej i zaoferowania regionalnemu sektorowi 
mleczarskiemu większej elastyczności w zarządzaniu produkcją regenerowanego mleka UHT.

Poprawka 27
Artykuł 24 ustęp 2

2. Wspólnota finansuje działania 
przewidziane w tytułach II i III niniejszego 
rozporządzenia do wysokości kwoty rocznej 
równej:

− dla FDZ: 84,7 milionów euro,
− dla Azorów i Madery: 77,3 milionów 

euro,
– dla Wysp Kanaryjskich: 127,3 milionów 

euro.

2. Wspólnota finansuje działania 
przewidziane w tytułach II i III niniejszego 
rozporządzenia do wysokości kwot rocznych 
w odniesieniu do każdego FDZ, Azorów i 
Madery oraz Wysp Kanaryjskich, 
obliczonych na podstawie średniej kwot 
wydanych w celu finansowania specjalnego 
systemu dostaw w latach 2002, 2003 i 2004, 
włącznie z kwotami przydzielonymi z tytułu 
zwolnienia z opłat, oraz na podstawie 
pułapów wydatków mających zastosowanie 
do wsparcia produkcji lokalnej.

Uzasadnienie
Opierając się na okresie referencyjnym 2001–2003, Komisja pominęła przy obliczaniu kwot:

• po pierwsze rozwój koniunktury gospodarczej i wynikającą z niego konieczność 
dostosowania w górę zapotrzebowania na dostawy;

• wpływ reformy POSEI – Rolnictwa w 2001 r. (na przykład fakt, że 2001 r. był rokiem 
przejściowym); 

znaczne korzyści wynikające z możliwości przywozu do regionów peryferyjnych produktów 
pochodzących bezpośrednio z państw trzecich i objętych specjalnym systemem dostaw 
objętych zerową stawką celną.
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Poprawka 28
Artykuł 24 ustęp 3

3. Kwoty przyznawane rocznie w 
programach określonych w tytule II nie 
mogą być wyższe od:

− dla FDZ: 20,7 milionów euro,
− dla Azorów i Madery: 17,7 milionów 

euro,
– dla Wysp Kanaryjskich: 72,7 milionów 

euro,

3. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są 
przyznawane w skali rocznej na rzecz 
programów przewidzianych w tytule II, w 
granicach w nim wyznaczonych. 

Uzasadnienie

Konsekwentnie do poprawki nr 27. Zgodnie z art. 5 lit. b), programy dostaw powinny 
obejmować między innymi określenie pomocy oraz jej kwot dla dostaw ze Wspólnoty.

Poprawka 29
Artykuł 26 ustęp 1

1. Komisja jest wspierana przez Komitet 
Zarządzający ds. Płatności Bezpośrednich 
ustanowiony w art. 144 rozporządzenia 
(WE) nr 1782/2003, z wyjątkiem 
wprowadzania w życie art. 16 niniejszego 
rozporządzenia, gdzie Komisję wspiera 
Komitet ds. Struktury Agrarnej i Rozwoju 
Wsi ustanowiony w art. 50 rozporządzenia 
(WE) nr 1260/1999.

1. Komisja jest wspierana przez Komitet 
Zarządzający ds. Płatności Bezpośrednich 
ustanowiony w art. 144 rozporządzenia 
(WE) nr 1782/2003, z wyjątkiem 
wprowadzania w życie art. 16 niniejszego 
rozporządzenia, gdzie Komisję wspiera 
Komitet ds. Struktury Agrarnej i Rozwoju 
Wsi ustanowiony w art. 50 rozporządzenia 
(WE) nr 1260/1999, oraz programów 
dotyczących zdrowia roślin, przewidzianych 
w art. 18 niniejszego rozporządzenia, gdzie 
Komisję wspiera Stały Komitet ds. Zdrowia 
Roślin ustanowiony decyzją (EWG) nr 
76/894.

Uzasadnienie

Zważywszy na zakres programów dotyczących zdrowia roślin oraz zgodnie z procedurą 
komitologii przyjęcie tych programów powinno być poddane ocenie Stałego Komitetu ds. 
Zdrowia Roślin. W rzeczywistości jest to procedura stosowana w odniesieniu do działań 
POSEIDOM i POSEIMA w dziedzinie zdrowia roślin.
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