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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V uznesení o správe Európskej komisie o opatreniach určených na realizáciu článku 299 
odseku 2 Zmluvy o ES v prospech najvzdialenejších regiónov Európskej únie, ako bol 
schválený v Amsterdamskej zmluve, Európsky parlament zastával názor, že je vhodné 
definovať celkovú a súdržnú stratégiu zameranú na trvale udržateľný rozvoj týchto regiónov.
V tom istom uznesení, rovnako ako aj v správe Európskeho parlamentu o špecifických 
opatreniach týkajúcich sa niektorých poľnohospodárskych produktov z mája 2001, bola 
vyslovená požiadavka zlepšiť realizáciu špecifických režimov zásobovania. Táto revízia sa 
mala zamerať najmä na to, aby sa tieto režimy stali pružnejšie.
Preto spravodajca oceňuje, že Komisia vzala do úvahy starosti Európskeho parlamentu 
a navrhla zlepšenie riadenia týchto režimov:

− Spravodajca podporuje úmysel Komisie, ktorý bol základom pre návrh nariadenia, aby sa 
umožnilo rýchle prispôsobenie opatrení s dlhodobým zohľadnením špecifík týchto 
regiónov. 

− Spravodajca je takisto prívržencom participatívnejšej metodiky pri rozhodovaní. 

Spravodajca by však chcel navrhnúť niektoré zmeny, ktoré by mohli byť pre regionálny 
rozvoj najvzdialenejších regiónov výhodné.

Špecifický režim zásobovania a podporné programy a opatrenia v prospech miestnych 
poľnohospodárskych výrob majú za cieľ odstrániť ekonomické rozdiely a asymetrie 
spôsobené členstvom najvzdialenejších regiónov v Európskej únii. Obmedzenia uložené na 
vývoz do tretích krajín a na odosielanie do zvyšku Spoločenstva u produktov uvedených 
v špecifickom režime zásobovania však brzdia agro-potravinársky priemysel a škodia rozvoju 
najvzdialenejších regiónov. Bolo by teda treba zaručiť v najvzdialenejších regiónoch 
životaschopnosť poľnohospodárstva a agro-potravinárskych podnikov. To sa dá dosiahnuť len 
tak, že sa zrušia všetky obmedzenia na vývoz poľnohospodárskych produktov z týchto 
regiónov.

Účelom nariadenia je spružniť špecifický režim zásobovania. Z tohto zorného uhla 
spravodajca zastáva názor, že poľnohospodárske produkty, ktoré sú súčasťou rôznych 
špecifických režimov zásobovania, by sa nemali uvádzať v prílohe nariadenia. Dodržanie 
zásady subsidiarity vyžaduje skôr, aby sa zoznam jednotlivých poľnohospodárskych 
produktov vypracoval v programoch špecifického zásobovania každého najvzdialenejšieho 
regiónu. 

Rozvoj vidieka v najvzdialenejších regiónoch závisí do veľkej miery od podpory investícií, 
zameraných buď na diverzifikáciu, reštrukturalizáciu či orientáciu na trvalo udržateľné 
poľnohospodárstvo, alebo na spracovateľské a obchodné podniky poľnohospodárskych 
produktov pochádzajúcich hlavne z miestnej produkcie. Nevyhnutné je umožniť odchýlky od 
nariadenia č. 1257/1999, aby sa mohla zvýšiť intenzita podpôr pre tento typ investícií. V tejto 
súvislosti treba prihliadať na skutočnosť, že malé a stredné podniky vytvárajú najväčší počet 
pracovných miest v porovnaní so svojim obchodným obratom. Zo sociálneho hľadiska teda 
treba voliť možnosť podporovať viac malé a stredné podniky, pretože pomer verejných 
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podpor k vytváraniu pracovných miest je tu vyšší.
Niektoré poľnohospodárske sektory s podstatným významom pre regionálny rozvoj 
najvzdialenejších regiónov musia čeliť špecifickým problémom, ktoré si vyžadujú vhodnejšie 
opatrenia.

Hlavný problém na Azorských ostrovoch sa týka životaschopnosti výroby cukru, ktorá je 
kľúčovým faktorom pre vyvážený a nezávislý regionálny rozvoj Azorských ostrovov. 
Množstvo povolené na vývoz v súčasnom návrhu Komisie zodpovedajúce tradičnému 
odosielaniu na základe priemeru odosielania alebo vývozu v priebehu rokov 1989, 1990 
a 1991 nie je dostačujúce na to, aby umožnilo ekonomickú životaschopnosť cukrovarníckeho 
priemyslu na Azorských ostrovoch, a navyše neodráža situáciu v okamžiku vstupu regiónu do 
Európskej únie.
V niektorých najvzdialenejších regiónoch je dôležitou súčasťou poľnohospodárstva 
pestovanie vínnej révy. V tomto zmysle vinohradníctvo podporuje regionálny rozvoj. 
Vzhľadom na ťažkosti vinohradníctva na Azorských ostrovoch je takisto žiadúce, aby bola 
väčšia pružnosť pri postupnom odstraňovaní pestovania révy na parcelách osadených 
zakázanými priamymi hybridnými odrodami vínnej révy.

Spravodajca okrem toho zastáva názor, že Azorské ostrovy a Madeira by mali komunikovať 
priamo stav postupu prác na premene a reštrukturalizácii plôch osádzaných zakázanými 
priamymi hybridnými odrodami vínnej révy a centrálnemu štátu zaslať túto informáciu na 
vedomie. Tým sa vylúči možnosť, že by Azorské ostrovy a Madeira boli penalizované 
v prípade, že by centrálny portugalský štát tieto informácie opomenul postúpiť.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj žiada Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako 
gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Preambula

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, najmä na jej
články 36, 37 a na článok 299, ods. 2,

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, najmä na jej
článok 299, ods. 2,

  
1 U. v. C z..., s. .
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Odôvodnenie

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 
européenne, dans le domaine de l’agriculture.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 4

(4) Keďže množstvo, na ktoré sa vzťahuje 
špecifický režim zásobovania, je obmedzené 
na potreby zásobovania najvzdialenejších 
regiónov, tento režim nepoškodzuje riadne 
fungovanie vnútorného trhu. Ani 
ekonomické zvýhodnenia špecifického 
režimu zásobovania by nemali vyvolať 
narušenie obchodu v súvislosti s príslušnými 
produktmi. Je preto potrebné zakázať 
odosielanie alebo vývoz týchto produktov z 
najvzdialenejších regiónov. Je však 
potrebné povoliť odosielanie alebo vývoz 
týchto produktov, keď sa zvýhodnenie 
vyplývajúce zo špecifického režimu 
zásobovania uhradí alebo, v prípade 
spracovaných produktov, s cieľom umožniť 
regionálny obchod alebo obchod medzi 
dvomi najvzdialenejšími portugalskými 
regiónmi. Je tiež potrebné zohľadniť 
tradičnú skladbu obchodu 
najvzdialenejších regiónov s tretími 
krajinami a z toho dôvodu povoliť všetkým 
týmto regiónom vývoz spracovaných 
produktov zodpovedajúci tradičnému 
vývozu. Toto obmedzenie sa neuplatňuje 
ani na tradičné odosielanie spracovaných 
produktov. Kvôli prehľadnosti je potrebné 
určiť referenčné obdobie na stanovenie 
tradičného vyvážaného množstva alebo 
tradičného odosielaného množstva.

(4) Keďže množstvo, na ktoré sa vzťahuje 
špecifický režim zásobovania, je obmedzené 
na potreby zásobovania najvzdialenejších 
regiónov, tento režim nepoškodzuje riadne 
fungovanie vnútorného trhu. Ani 
ekonomické zvýhodnenia špecifického 
režimu zásobovania by nemali vyvolať 
narušenie obchodu v súvislosti s príslušnými 
produktmi. Je však potrebné povoliť 
odosielanie spracovaných produktov do 
ostatných krajín Spoločenstva alebo ich 
vývoz do tretích krajín s cieľom podporiť 
regionálny alebo tradičný obchod 
a predovšetkým obchod medzi jednotlivými 
najvzdialenejšími regiónmi.

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 
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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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 2 odsek 1

1. Týmto sa zavádza špecifický režim 
zásobovania pre poľnohospodárske produkty 
uvedené v prílohe I, ktoré sú v 
najvzdialenejších regiónoch dôležité pre 
ľudskú spotrebu alebo pre výrobu ďalších 
produktov alebo ako poľnohospodárske 
vstupy.

1. Týmto sa zavádza špecifický režim 
zásobovania pre poľnohospodárske 
produkty, ktoré sú v najvzdialenejších 
regiónoch dôležité pre ľudskú spotrebu 
alebo pre výrobu ďalších produktov alebo 
ako poľnohospodárske vstupy a ktoré sú 
uvedené v programoch zásobovania 
uvedených v článku 5.

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’Článok 5 du présent règlement. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 2 odsek 2

2. Predbežný odhad zásobovania uvádza 
množstvo poľnohospodárskych produktov 
uvedených v prílohe I, ktoré je potrebné na 
každoročné splnenie požiadaviek. 
Hodnotenie potrieb baliarní alebo podnikov 
na spracovanie produktov určených pre 
miestny trh, odosielaných tradične do 
zvyšku Spoločenstva, vyvážaných tradične 
do zvyšku Spoločenstva, vyvážaných do 
tretích krajín v rámci regionálneho 
obchodu alebo v rámci tradičného 
obchodu, môže byť predmetom 
samostatného predbežného odhadu.

Vypúšťa sa
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Justification

Conséquemment à l’Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Nº 3

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 4 odsek 2 bod a

a) sa vyvážajú do tretích krajín alebo 
odosielajú do zvyšku Spoločenstva v rámci 
obmedzení množstiev zodpovedajúcich 
tradičnému vývozu alebo tradičnému 
odosielaniu. Tieto množstvá a tretie krajiny 
určenia stanovuje Komisia v súlade s 
postupom, ktorý sa určuje v článku 26 ods. 
2, na základe priemeru vývozov alebo 
odoslaní počas rokov 1989, 1990 a 1991;

Vypúšťa sa

Justification

Idem à la justification à l'Pozmeňujúci a doplňujúci návrh No. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 4 odsek 2 bod b

b) sa vyvážajú do tretích krajín v rámci 
regionálneho obchodu s dodržaním 
podmienok určených podľa postupu, ktorý 
sa uvádza v článku 26 ods. 2.

Vypúšťa sa

Justification

Idem à la justification à l’Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Nº 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 4 odsek 2 bod c

c) sa odosielajú z Azorských ostrovov na 
Madeiru a naopak.

Vypúšťa sa

Justification

Idem à la justification à l’Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Nº 2
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 5 odsek 1 bod a 

a) návrh predbežného odhadu zásobovania; a) návrh predbežného odhadu zásobovania, 
ktorý kvantifikuje ročné potreby týchto 
produktov. Odhad potrieb baliarní alebo 
podnikov na spracovanie produktov 
určených pre miestny trh, odosielaných do 
zvyšku Spoločenstva, vyvážaných do tretích 
krajín v rámci regionálneho obchodu alebo 
v rámci tradičného obchodu, môže byť 
predmetom samostatného predbežného 
odhadu.

Justification

Conséquemment aux amendements Nº 3 et Nº 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 5 odsek 1 bod aa (nový)

aa) produkty stanovené v špecifickom 
režime zásobovania;

Justification

Conséquemment à l’Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Nº 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 5 odsek 2

2. Programy zásobovania sa schvaľujú podľa 
postupu, ktorý sa určuje v článku 26 ods. 2. 
Zoznam produktov uvedených v prílohe I sa 
môže upraviť podľa rovnakého postupu
v závislosti od vývoja potrieb 
najvzdialenejších regiónov.

2. Programy zásobovania sa schvaľujú podľa 
postupu, ktorý sa určuje v článku 26 ods. 2 v 
závislosti od vývoja potrieb 
najvzdialenejších regiónov.

Justification

Conséquemment à l’Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Nº 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 9 odsek 1
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1. Zriaďujú sa podporné programy 
Spoločenstva pre najvzdialenejšie regióny so 
špecifickými opatreniami v prospech 
miestnej poľnohospodárskej výroby v rámci 
rozsahu pôsobnosti hlavy II, časť III Zmluvy 
o ES.

1. Zriaďujú sa viacročné podporné 
programy Spoločenstva pre najvzdialenejšie 
regióny so špecifickými opatreniami v 
prospech miestnej poľnohospodárskej 
výroby v rámci rozsahu pôsobnosti hlavy II, 
časť III Zmluvy o ES.

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’Článok 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. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 9 odsek 2 

2. Podporné programy Spoločenstva sa 
vytvárajú na takej geografickej úrovni, ktorú 
daný členský štát považuje za najvhodnejšiu. 
Pripravia ich príslušné orgány, ktoré určí 
členský štát a tento ich po konzultácii s 
príslušnými orgánmi a organizáciami na 
príslušnej územnej úrovni predloží Komisii.

2. Viacročné podporné programy 
Spoločenstva sa vytvárajú na takej 
geografickej úrovni, ktorú daný členský štát 
považuje za najvhodnejšiu. Pripravia ich 
príslušné orgány, ktoré určí členský štát a 
tento ich po konzultácii s príslušnými 
orgánmi a organizáciami na príslušnej 
územnej úrovni predloží Komisii.

Justification

Idem à la justification à l’Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Nº 11.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 9 odsek 3

3. Predložiť sa môže len jeden podporný 
program Spoločenstva na každý 
najvzdialenejší región

3. Predložiť sa môže len jeden viacročný 
podporný program Spoločenstva na každý 
najvzdialenejší región

Justification
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Idem à la justification à l’Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Nº 11.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 10 

Podporné programy Spoločenstva obsahujú 
opatrenia potrebné na zabezpečenie 
kontinuity a rozvoja miestnej 
poľnohospodárskej výroby v každom 
najvzdialenejšom regióne.

Viacročné podporné programy Spoločenstva 
obsahujú opatrenia potrebné na 
zabezpečenie kontinuity a rozvoja miestnej 
poľnohospodárskej výroby v každom 
najvzdialenejšom regióne.

Justification

Idem à la justification à l’Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Nº 11.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 11 odsek 1

1. Opatrenia prijaté v rámci podporných 
programov musia byť v súlade s právom 
Spoločenstva a byť zlučiteľné s ostatnými 
politikami Spoločenstva a s opatreniami 
prijatými v zmysle týchto politík.

1. Opatrenia prijaté v rámci viacročných 
podporných programov musia byť v súlade s 
právom Spoločenstva a byť zlučiteľné s 
ostatnými politikami Spoločenstva a s 
opatreniami prijatými v zmysle týchto 
politík.

Justification

Idem à la justification à l’Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Nº 11.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 11 odsek 2 pododsek 1

2. Musí sa zabezpečiť súlad opatrení 
prijatých v rámci podporných programov s 
opatreniami implementovanými v rámci 
iných nástrojov spoločnej 
poľnohospodárskej politiky, najmä spoločnej 
organizácie trhu, rozvoja vidieka, kvality 
produktov, starostlivosti o zvieratá a ochrany 
životného prostredia.

2. Musí sa zabezpečiť súlad opatrení 
prijatých v rámci viacročných podporných 
programov s opatreniami 
implementovanými v rámci iných nástrojov 
spoločnej poľnohospodárskej politiky, najmä 
spoločnej organizácie trhu, rozvoja vidieka, 
kvality produktov, starostlivosti o zvieratá a 
ochrany životného prostredia.

Justification

Idem à la justification à l’Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Nº 11.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 12 úvodná veta

Podporný program Spoločenstva obsahuje: Viacročný podporný program Spoločenstva 
obsahuje:

Justification
Idem à la justification à l’Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Nº 11.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 12 bod a

a) kvantifikovaný popis situácie danej 
poľnohospodárskej výroby s ohľadom na 
dostupné výsledky hodnotenia s poukázaním 
na rozdiely, medzery a potenciál rozvoja, 
čerpanie finančných zdrojov a hlavné 
výsledky činností, ktoré sa uskutočnili v 
rámci nariadenia Rady (EHS) č. 
3763/91[14], nariadenia Rady (EHS) č. 
1600/92[15], nariadenia Rady (EHS) č. 
1601/92[16], nariadenia (ES) č. 1452/2001, 
nariadenia (ES) č. 1453/2001 a nariadenia 
(ES) č. 1454/2001;

a) kvantifikovaný popis situácie danej 
poľnohospodárskej výroby s ohľadom na 
dostupné výsledky hodnotenia s poukázaním 
na rozdiely, medzery a potenciál rozvoja, 
čerpanie finančných zdrojov a hlavné 
výsledky činností, ktoré sa uskutočnili v 
rámci nariadenia (ES) č. 1452/2001, 
nariadenia (ES) č. 1453/2001 a nariadenia 
(ES) č. 1454/2001;

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).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 12 bod d pododsek 1a (nový)

Medzi jednotlivými opatreniami v rámci 
toho istého programu, ktorý už nadobudol 
účinnosť, sa môže počítať s rozpočtovou 
flexibilitou.
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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»).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 16 odsek 1

1. Odlišne od článku 7 nariadenia (ES) č. 
1257/1999, v prípade najvzdialenejších 
regiónov sa celková hodnota pomoci pre 
investície zamerané najmä na podporu 
diverzifikácie, reštrukturalizácie alebo 
orientácie na udržateľné poľnohospodárstvo 
v poľnohospodárskych podnikoch malého 
ekonomického rozmeru, ktorá sa má určiť v 
programových dodatkoch uvedených v 
článku 18 ods. 3 a v článku 19 ods. 4 
nariadenia (ES) Rady č. 1260/1999[17] 
obmedzuje na maximálne 75 % oprávneného 
objemu investícií.

1. Odlišne od článku 7 nariadenia (ES) č. 
1257/1999, v prípade najvzdialenejších 
regiónov sa celková hodnota pomoci pre 
investície zamerané najmä na podporu 
diverzifikácie, reštrukturalizácie alebo 
orientácie na udržateľné poľnohospodárstvo 
v poľnohospodárskych podnikoch malého 
ekonomického rozmeru, ktorá sa má určiť v 
programových dodatkoch uvedených v 
článku 18 ods. 3 a v článku 19 ods. 4 
nariadenia (ES) Rady č. 1260/1999[17] 
obmedzuje na maximálne 85 % oprávneného 
objemu investícií.

Justification

Cet Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 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].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 16 odsek 2

2. Odlišne od článku 28 ods. 2 nariadenia 
(ES) č. 1257/1999, v prípade 
najvzdialenejších regiónov sa celková 
hodnota pomoci pre investície do podnikov 
na spracovanie poľnohospodárskych 
produktov a ich uvedenie na trh, ktoré 
pochádzajú najmä z miestnej produkcie a 
patria do odvetví, ktoré sa majú určiť v 

2. Odlišne od článku 28 ods. 2 nariadenia 
(ES) č. 1257/1999, v prípade 
najvzdialenejších regiónov sa celková 
hodnota pomoci pre investície do podnikov 
na spracovanie poľnohospodárskych 
produktov a ich uvedenie na trh, ktoré 
pochádzajú najmä z miestnej produkcie a 
patria do odvetví, ktoré sa majú určiť v 
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programových dodatkoch uvedených v 
článku 18 ods. 3 a v článku 19 ods. 4 
nariadenia (ES) č. 1260/1999 obmedzuje na 
maximálne 65 % oprávneného objemu 
investícií. Pokiaľ ide o malé a stredné 
podniky, celková hodnota danej pomoci sa 
obmedzuje za rovnakých podmienok 
maximálne na 75 %.

programových dodatkoch uvedených v 
článku 18 ods. 3 a v článku 19 ods. 4 
nariadenia (ES) č. 1260/1999 obmedzuje na 
maximálne 65 % oprávneného objemu 
investícií. Pokiaľ ide o malé a stredné 
podniky, celková hodnota danej pomoci sa 
obmedzuje za rovnakých podmienok 
maximálne na 85 %.

Justification

En accord avec l’Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 18 odsek 1

1. Francúzsko a Portugalsko predložia 
Komisii programy boja proti organizmom, 
ktoré sú škodlivé pre rastliny alebo rastlinné 
produkty vo francúzskych zámorských 
departementoch, na Azorských ostrovoch a 
na Madeire. Tieto programy uvádzajú 
predovšetkým ciele, ktoré sa majú 
dosiahnuť, činnosti, ktoré sa majú vykonať, 
ich dĺžku a náklady na ne. Programy 
predložené na základe tohto článku sa 
netýkajú ochrany banánov.

1. Francúzsko a Portugalsko predložia 
Komisii programy sanitárnej ochrany 
poľnohospodárskych plodín alebo 
rastlinných produktov vo francúzskych 
zámorských departementoch, na Azorských 
ostrovoch a na Madeire. Tieto programy 
uvádzajú predovšetkým ciele, ktoré sa majú 
dosiahnuť, činnosti, ktoré sa majú vykonať, 
ich dĺžku a náklady na ne. Programy 
predložené na základe tohto článku sa 
netýkajú ochrany banánov.

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 19 odsek 2 pododsek 1

2. Odlišne od článku 19 ods. 1 nariadenia 
(ES) č. 1493/1999 sa hrozno pochádzajúce 
zo zakázaných priamych hybridných odrôd 
vínnej révy (Noah, Othello, Isabelle, 
Jacquez, Clinton, Herbemont) z úrody v 

2. Odlišne od článku 19 ods. 1 nariadenia 
(ES) č. 1493/1999 sa hrozno pochádzajúce 
zo zakázaných priamych hybridných odrôd 
vínnej révy z úrody v regiónoch Azorských 
ostrovov a Madeiry môže použiť na výrobu 
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regiónoch Azorských ostrovov a Madeiry 
môže použiť na výrobu vína, ktoré musí 
zostať len v týchto regiónoch.

vína, ktoré musí zostať len v týchto 
regiónoch.

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 19 odsek 2 pododsek 2

Do 31. decembra 2006 Portugalsko 
postupne zlikviduje vinohrady osadené 
zakázanými priamymi hybridnými odrodami 
vínnej révy s prípadnou podporou, ktorá sa 
uvádza v kapitole III hlava II nariadenia 
(ES) č. 1493/1999.

Do 31. decembra 2013 Portugalsko 
postupne zlikviduje vinohrady osadené 
zakázanými priamymi hybridnými odrodami 
vínnej révy s prípadnou podporou, ktorá sa 
uvádza v kapitole III hlava II nariadenia 
(ES) č. 1493/1999.

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 19 odsek 2 pododsek 3

Portugalsko každoročne oznámi Komisii 
informácie o pokroku dosiahnutom v rámci 
premeny a reštrukturalizácie pozemkov 
osadených zakázanými priamymi 
hybridnými odrodami vínnej révy.

Regióny Azorských ostrovov a Madeiry
každoročne oznámia priamo Komisii 
informácie o pokroku dosiahnutom v rámci 
premeny a reštrukturalizácie pozemkov 
osadených zakázanými priamymi 
hybridnými odrodami vínnej révy. 
Informácie odovzdajú takisto aj 
centrálnemu portugalskému štátu.

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 20 odsek 4 pododsek 2
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Podrobné pravidlá uplatňovania tohto 
odseku sa prijmú podľa postupu, ktorý sa 
určuje v článku 26 ods. 2. Tieto podrobné 
pravidlá určujú najmä množstvo čerstvého 
mlieka vyrobeného na miestnej úrovni, ktoré 
sa má zapracovať do obnoveného mlieka 
UHT, ktoré sa uvádza v prvom pododseku.

Podrobné pravidlá uplatňovania tohto 
odseku sa prijmú podľa postupu, ktorý sa 
určuje v článku 26 ods. 2. Tieto podrobné 
pravidlá určujú najmä množstvo čerstvého 
mlieka vyrobeného na miestnej úrovni, ktoré 
sa má zapracovať do obnoveného mlieka 
UHT, ktoré sa uvádza v prvom pododseku. 
Toto množstvo je povinné v prípade, že 
nebude zabezpečený odbyt miestnej 
produkcie.

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 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 24 odsek 2

2. Spoločenstvo financuje opatrenia určené v 
hlave II a v hlave III tohto nariadenia do 
maximálnej ročnej sumy takto:

− pre zámorské francúzske departementy: 
84,7 miliónov eúr,

− pre Azorské ostrovy a Madeiru: 77,3 
miliónov eúr,

– pre Kanárske ostrovy: 127,3 miliónov 
eúr.

2. Spoločenstvo financuje opatrenia určené v 
hlave II a v hlave III tohto nariadenia vo 
výške ročnej sumy pre každý zámorský 
francúzsky departement, pre Azorské 
ostrovy a Madeiru a pre Kanárske ostrovy 
vypočítanej na základe priemeru súm 
vynaložených na financovanie špecifického 
režimu zásobovania v priebehu rokov 2002, 
2003 a 2004, vrátane súm vyčlenených 
v týchto rokoch z titulu oslobodenia od 
colných poplatkov, a na základe platných 
stropov výdavkov týkajúcich sa podpory 
miestnej produkcie.

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); 
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• 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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 24 odsek 3

3. Sumy pridelené ročne na programy určené 
v hlave II nesmú prevýšiť tieto sumy:

− pre francúzske zámorské departementy: 
20,7 miliónov eúr,

− pre Azorské ostrovy a Madeiru: 17,7 
miliónov eúr,

– pre Kanárske ostrovy: 72,7 miliónov 
eúr.

3. Sumy stanovené v odseku 1 sú pridelené 
ročne na programy určené v hlave II 
v rozmedzí, ktoré je tam stanovené.

Justification
Conséquemment à l’Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Nº 27. Aux termes de l’alinéa b) de 
l’Článok 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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 26 odsek 1

1. Komisii pomáha Riadiaci výbor pre 
priame platby, zriadený podľa článku 144 
nariadenia (ES) č. 1782/2003, okrem 
vykonávania článku 16 tohto nariadenia, 
keď Komisii pomáha Výbor pre 
poľnohospodárske štruktúry a rozvoj 
vidieka, zriadený podľa článku 50 nariadenia 
(ES) č. 1260/1999.

1. Komisii pomáha Riadiaci výbor pre 
priame platby, zriadený podľa článku 144 
nariadenia (ES) č. 1782/2003, okrem 
vykonávania článku 16 tohto nariadenia, 
keď Komisii pomáha Výbor pre 
poľnohospodárske štruktúry a rozvoj 
vidieka, zriadený podľa článku 50 nariadenia 
(ES) č. 1260/1999, a okrem fytosanitárnych 
programov uvedených v článku 18 tohto 
nariadenia, keď Komisii pomáha stály 
fytosanitárny výbor zriadený rozhodnutím 
(EHS) č. 76/894.

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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