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KRATKA OBRAZLOŽITEV

V resoluciji o poročilu Evropske komisije o ukrepih za izvajanje člena 299(2) Pogodbe ES v 
korist najbolj obrobnih regij Evropske unije, sprejetih z Amsterdamsko pogodbo, je Evropski 
parlament ocenil, da je primerno opredeliti globalno in skladno strategijo, ki predvideva 
trajnostni razvoj teh regij.
V isti resoluciji in v poročilu Evropskega parlamenta o posebnih ukrepih za nekatere 
kmetijske proizvode iz maja 2001 je bilo zahtevano izboljšanje izvajanja specifičnih sistemov 
preskrbe. Cilj te revizije bi morala biti zlasti manj stroga ureditev.

Zato je pripravljavec mnenja zadovoljen, da Komisija upošteva zaskrbljenost Evropskega 
parlamenta pri predlaganju boljšega upravljanja teh sistemov:

− Pripravljavec mnenja podpira namen Komisije, ki temelji na predlogu uredbe, da bi se 
omogočilo hitro prilagajanje ukrepov za dolgoročno upoštevanje posebnosti teh regij. 

− Pripravljavec mnenja je tudi naklonjen metodologiji večjega sodelovanja za sprejetje 
odločitve.

Kljub temu pa želi pripravljavec mnenja predlagati nekatere spremembe, ki bi lahko bile 
koristne za regionalni razvoj najbolj obrobnih regij Unije (RUP). 

Cilj specifičnega sistema preskrbe in programov podpore ter ukrepov v korist lokalnih 
kmetijskih proizvodov je odpraviti gospodarske razlike in nesorazmernosti, ki so posledica 
priključitve RUP Evropski uniji. Nasprotno pa je posledica omejitev, ki veljajo za izvoz ali 
pošiljke proizvodov specifičnega sistema preskrbe v tretje države in ostale države Skupnosti, 
uničenje agroživilske industrije ter ogrožanje razvoja RUP. Zato je treba zagotoviti 
sposobnost preživetja kmetijstva in agroživilskih podjetij v RUP. To je mogoče doseči samo z 
odpravo vseh omejitev na izvoz za kmetijske proizvode iz teh regij.
Cilj uredbe je, da bi specifični sistem preskrbe postal bolj prilagodljiv. V zvezi s tem 
pripravljavec mnenja ocenjuje, da kmetijskih proizvodov, ki so del različnih specifičnih 
sistemov preskrbe, ni treba vključiti v prilogo k uredbi. Spoštovanje načela subsidiarnosti 
zahteva, da specifični programi preskrbe za posamezne najbolj obrobne regije sestavijo 
seznam različnih kmetijskih proizvodov.

Razvoj podeželja v najbolj obrobnih regijah je v veliki meri odvisen od pomoči za naložbe, ki 
so namenjene razširitvi dejavnosti, prestrukturiranju ali usmeritvi k trajnostnemu kmetijstvu 
ali podjetjem za predelovanje ali trženje kmetijskih proizvodov, ki izvirajo zlasti iz lokalne 
proizvodnje. Omogočiti je treba odstopanja od Uredbe št.° 1257/1999, da bi se lahko povečala 
intenzivnost pomoči za to vrsto naložb. V zvezi s tem je treba upoštevati dejstvo, da mala in 
srednje velika podjetja ustvarjajo veliko delovnih mest v primerjavi z njihovim prihodkom. S 
socialnega stališča je tako boljša večja podpora malim in srednje velikim podjetjem, ker je 
razmerje med javnimi pomočmi in ustvarjenimi delovnimi mesti najpomembnejše. 

Nekateri kmetijski sektorji, bistveni za regionalni razvoj najbolj obrobnih regij, se morajo 
spoprijeti s posebnimi težavami, za katere so potrebni ustreznejši ukrepi. 

Glavna težava na Azorih je povezana s sposobnostjo preživetja proizvodnje sladkorja, 
ključnim dejavnikom za uravnotežen in samostojen regionalen razvoj Azorov. Količina, 
dovoljena za izvoz v sedanjem predlogu Komisije v zvezi s tradicionalnimi pošiljkami na 
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osnovi povprečne pošiljke ali izvoza v letih 1989, 1990 in 1991, ni dovolj za zagotovitev 
ekonomske upravičenosti proizvodnje sladkorja na Azorih, poleg tega pa ne kaže zdajšnjih 
razmer vstopa te regije v Evropsko skupnost.
Vinogradništvo je pomemben element kmetijstva v nekaterih najbolj obrobnih regijah. Tako 
vinogradništvo ne podpira regionalnega razvoja. Ob upoštevanju težav v vinogradništvu na 
Azorih je zaželeno pokazati več prilagodljivosti v zvezi s postopno opustitvijo gojenja na 
parcelah neposrednih proizvajalcev, ki so zasajene z različnimi prepovedanimi hibridi vinske 
trte. 

Poleg tega pripravljavec mnenja ocenjuje, da morajo Azori in Madeira neposredno obveščati 
državo o poteku postopka preoblikovanja in prestrukturiranja površin, na katerih so zasajeni 
različni prepovedani hibridi vinske trte, in ta podatek predložiti centralni ravni države. S tem 
se prepreči kaznovanje Azorov in Madeire zaradi neustreznega posredovanja podatkov 
portugalski centralni ravni države.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, ki je edini 
pristojen, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Preambula

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti členov 36, 37 in
299(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 299(2),

Obrazložitev

Samo člen 299(2) je za uredbo o specifičnih ukrepih na področju kmetijstva v najbolj 
obrobnih regijah Evropske unije zadostna in ustrezna pravna osnova.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 4

(4) Ob upoštevanju dejstva, da so količine, 
za katere velja specifični sistem preskrbe, 
omejene na potrebe preskrbe najbolj 
obrobnih regij, ta sistem ni škodljiv za dobro 
delovanje notranjega trga. Še več, 
gospodarske koristi specifičnega sistema 
preskrbe za zadevne proizvode ne bi smele 
povzročati preusmeritve prometa. Zaradi 
tega je torej potrebno prepovedati 
odpošiljanje ali izvoz teh proizvodov iz 
najbolj obrobnih regij. Vendar pa je 
potrebno dovoliti pošiljanje ali izvoz teh 
proizvodov, ker je korist, ki izhaja iz 
specifičnega sistema preskrbe, povrnjena, 
ali, v primeru predelanih proizvodov, za 
omogočanje regionalne trgovine ali 

(4) Ob upoštevanju dejstva, da so količine, 
za katere velja specifični sistem preskrbe, 
omejene na potrebe preskrbe najbolj 
obrobnih regij, ta sistem ni škodljiv za dobro 
delovanje notranjega trga. Še več, 
gospodarske koristi specifičnega sistema 
preskrbe za zadevne proizvode ne bi smele 
povzročati preusmeritve prometa. Vendar pa 
je potrebno dovoliti pošiljanje v ostale 
države Skupnosti ali izvoz predelanih 
proizvodov v tretje države za spodbujanje 
regionalne ali tradicionalne trgovine in 
zlasti trgovine med različnimi najbolj 
obrobnimi regijami.

  
1 UL C, z dne ..., str. .
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trgovine med obema najbolj obrobnima 
portugalskima regijama. Treba je tudi 
upoštevati tradicionalne trgovinske tokove s 
tretjimi državami vseh obrobnih regij in 
predvideti, da bi te regije dobile dovoljenje 
za izvoz predelanih proizvodov, ki bi 
ustrezali tradicionalnemu izvozu. Ta 
omejitev se prav tako ne uporablja za 
tradicionalne pošiljke predelanih 
proizvodov; če hočemo biti jasni, je 
potrebno natančno določiti referenčno 
obdobje za definicijo teh tradicionalno 
izvoženih ali odposlanih količin.

Obrazložitev
Posledica omejitev, ki veljajo za izvažanje ali odpošiljanje proizvodov specifičnega sistema 
preskrbe v tretje države in ostale države Skupnosti, je uničenje agroživilske industrije ter 
ogrožanje razvoja RUP. Poleg tega te omejitve ovirajo medregionalno in mednarodno 
sodelovanje, torej vključevanje v regionalno okolje, ki ga želita podpreti reformirana 
kohezijska politika in strategija trajnostnega razvoja za najbolj obrobne regije.

Predlog spremembe 3
Člen 2, odstavek 1

1. Oblikovan je specifični sistem preskrbe za 
kmetijske proizvode, navedene v Prilogi I, 
ki so v najbolj obrobnih regijah bistvenega 
pomena za prehrano ljudi ali za izdelavo 
ostalih proizvodov, ali pa kot bistveni 
elementi kmetijske proizvodnje.

1. Oblikovan je specifični sistem preskrbe za 
kmetijske proizvode, ki so v najbolj 
obrobnih regijah bistvenega pomena za 
prehrano ljudi ali za izdelavo ostalih 
proizvodov, ali pa kot bistveni elementi 
kmetijske proizvodnje, navedene v 
programih preskrbe iz člena 5.

Obrazložitev

Ob spoštovanju načela subsidiarnosti je treba seznam proizvodov specifičnega sistema 
preskrbe izbrisati iz Uredbe. Namesto tega mora biti vključen v programe preskrbe, ki jih 
države članice predložijo Komisiji v skladu s členom 5 te uredbe.

Predlog spremembe 4
Člen 2, odstavek 2

2. Predhodna ocena preskrbe količinsko 
določa letne potrebe, ki se nanašajo na 

Črtano
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proizvode iz Priloge I. Ocena potreb 
podjetij za pakiranje ali predelavo 
proizvodov, namenjenih za domači trg, ki se 
po tradiciji pošiljajo v preostale države 
Skupnosti, v tretje države se izvažajo v 
okviru regionalne trgovine ali v okviru 
tradicionalne trgovine, je lahko predmet 
ločene predhodne ocene.

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe 3

Predlog spremembe 5
Člen 4, odstavek 2, točka a

a) ki se izvažajo v tretje države ali pošiljajo 
v ostale države Skupnosti, v mejah količin, 
ki odgovarjajo tradicionalnim pošiljkam in 
tradicionalnemu izvozu. Te količine in 
tretje države prejemnice določi Komisija v 
skladu s postopkom, navedenim v členu 
26(2), na osnovi povprečne pošiljke ali 
izvoza v teku let 1989, 1990 in 1991;

Črtano

Obrazložitev

Enaka kot pri obrazložitvi predloga spremembe 2.

Predlog spremembe 6
Člen 4, odstavek 2, točka b

b) ki se izvažajo v tretje države v okviru 
regionalne trgovine z upoštevanjem 
pogojev, opredeljenih po postopku iz člena 
26(2);

Črtano

Obrazložitev

Enaka kot pri obrazložitvi predloga spremembe 2.

Predlog spremembe 7
Člen 2, odstavek 1, točka c
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c) ki so poslani iz Azorov na Madeiro in 
obratno.

Črtano

Obrazložitev

Enaka kot pri obrazložitvi predloga spremembe 2.

Predlog spremembe 8
Člen 5, odstavek 1, točka a 

a) osnutek predhodne ocene preskrbe; a) osnutek predhodne ocene preskrbe, ki 
določa letne potrebe v zvezi s temi 
proizvodi. Ocena potreb podjetij za 
pakiranje ali predelavo proizvodov, 
namenjenih za domači trg, ki se pošiljajo v 
preostale države Skupnosti ali izvažajo v 
tretje države po tradicionalni trgovini, je 
lahko predmet ločene predhodne ocene.

Obrazložitev

V skladu s predlogoma sprememb 3 in 4.

Predlog spremembe 9
Člen 5, odstavek 1, točka c bis (novo)

a bis) proizvodi specifičnega sistema 
preskrbe;

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe 3

Predlog spremembe 10
Člen 5, odstavek 2

2. Programi preskrbe se potrjujejo skladno s 
postopkom, navedenim v členu 26(2). 
Seznam proizvodov, naštetih v Prilogi I, se 
lahko revidira skladno z istim postopkom, 
glede na spremembe potreb najbolj obrobnih 
regij.

2. Programi preskrbe se potrjujejo skladno s 
postopkom, navedenim v členu 26(2), glede 
na spremembe potreb najbolj obrobnih regij
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Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe 3

Predlog spremembe 11
Člen 9, odstavek 1 

1. Oblikovani so programi Skupnosti za 
podporo najbolj obrobnih regij, ki vsebujejo 
specifične ukrepe v korist lokalnih 
kmetijskih proizvodenj, ki spadajo na 
področje uporabe tretjega dela naslova II 
Pogodbe ES.

1. Oblikovani so programi Skupnosti za 
večletno podporo najbolj obrobnih regij, ki 
vsebujejo specifične ukrepe v korist lokalnih 
kmetijskih proizvodenj, ki spadajo na 
področje uporabe tretjega dela naslova II 
Pogodbe ES.

Obrazložitev

Da bi specifični ukrepi v korist lokalnih kmetijskih proizvodov lahko zagotovili stalnost in 
trajnostni razvoj teh proizvodov v vseh najbolj obrobnih regijah, kot je to zahtevano v členu 
10, mora biti načrtovanje ukrepov pomoči dolgoročno (večletno). Na primer v času 
načrtovanja strukturnih skladov in finančnih načrtov Evropske unije: 2007–2013. 

Predlog spremembe 12
Člen 9, odstavek 2 

2. Programi podpore Skupnosti so določeni 
na geografski ravni, ki jo je zadevna država 
članica ocenila za najbolj primerno. Izdelajo
jih pristojni organi oblasti, ki jih določi 
omenjena država članica, ta pa jih po
posvetovanju z organi oblasti in 
organizacijami, pristojnimi na ustrezni 
teritorialni ravni, predloži Komisiji.

2. Večletni programi podpore Skupnosti so 
določeni na geografski ravni, ki jo je 
zadevna država članica ocenila za najbolj 
primerno. Izdelajo jih pristojni organi 
oblasti, ki jih določi omenjena država 
članica, ta pa jih po posvetovanju z organi 
oblasti in organizacijami, pristojnimi na 
ustrezni teritorialni ravni, predloži Komisiji.

Obrazložitev

Enaka kot pri obrazložitvi predloga spremembe 11.

Predlog spremembe 13
Člen 9, odstavek 3 

3. Za vsako obrobno regijo je lahko 
predložen en sam program podpore 
Skupnosti.

3. Za vsako obrobno regijo je lahko 
predložen en sam večleten program podpore 
Skupnosti.
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Obrazložitev

Enaka kot pri obrazložitvi predloga spremembe 11.

Predlog spremembe 14
Člen 10 

Programi podpore Skupnosti vsebujejo 
ukrepe, potrebne za zagotavljanje 
kontinuitete in razvoja lokalnih kmetijskih 
proizvodenj v vsaki obrobni regiji.

Večletni programi podpore Skupnosti 
vsebujejo ukrepe, potrebne za zagotavljanje 
kontinuitete in razvoja lokalnih kmetijskih 
proizvodenj v vsaki obrobni regiji.

Obrazložitev

Enaka kot pri obrazložitvi predloga spremembe 11.

Predlog spremembe 15
Člen 11, odstavek 1

1. Ukrepi, sprejeti v okviru programa 
pomoči, morajo biti v skladu z zakonodajo 
Skupnosti, skladni z ostalimi politikami 
Skupnosti ter z ukrepi, sprejetimi v skladu z 
njimi.

1. Ukrepi, sprejeti v okviru večletnega
programa pomoči, morajo biti v skladu z 
zakonodajo Skupnosti, skladni z ostalimi 
politikami Skupnosti ter z ukrepi, sprejetimi 
v skladu z njimi.

Obrazložitev

Enaka kot pri obrazložitvi predloga spremembe 11.

Predlog spremembe 16
Člen 11, odstavek 2, alinea 1

2. Zlasti mora biti zagotovljena usklajenost 
ukrepov, sprejetih v okviru programov 
podpore z ukrepi, ki se izvajajo v okviru 
ostalih instrumentov skupne kmetijske 
politike, ter zlasti skupnih organizacij trga, 
razvoja podeželja, kakovosti proizvodov, 
blaginje živali in zaščite okolja.

2. Zlasti mora biti zagotovljena usklajenost 
ukrepov, sprejetih v okviru večletnih
programov podpore z ukrepi, ki se izvajajo v 
okviru ostalih instrumentov skupne 
kmetijske politike, ter zlasti skupnih 
organizacij trga, razvoja podeželja, 
kakovosti proizvodov, blaginje živali in 
zaščite okolja.

Obrazložitev
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Enako kot pri obrazložitvi predloga spremembe 11.

Predlog spremembe 17
Člen 12, uvodni del

Program pomoči Skupnosti vsebuje: Večletni program pomoči Skupnosti 
vsebuje:

Obrazložitev
Enako kot pri obrazložitvi predloga spremembe 11.

Predlog spremembe 18
Člen 12, točka a

a) kvantificiran opis situacije zadevne 
kmetijske proizvodnje ob upoštevanju 
razpoložljivih rezultatov ocen, ki kaže 
različnosti, vrzeli in možnosti razvoja, 
namenjena finančna sredstva ter glavne 
rezultate dejavnosti, izvedenih v okviru 
Uredbe Sveta (EGS) št. 3763/91, (EGS) št. 
1600/92, (EGS) št. 1601/92, (ES) št. 
1452/2001, (ES) št. 1453/2001 in (ES) št. 
1454/2001;

a) kvantificiran opis situacije zadevne 
kmetijske proizvodnje ob upoštevanju 
razpoložljivih rezultatov ocen, ki kaže 
različnosti, vrzeli in možnosti razvoja, 
namenjena finančna sredstva ter glavne 
rezultate dejavnosti, izvedenih v okviru 
Uredb(ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001 
in (ES) št. 1454/2001;

Obrazložitev

Ocenjevanje glavnih rezultatov ukrepov, izpeljanih pred letom 2001, je potekalo ob reformi 
programov POSEI – Kmetijstvo v letu 2001. To je privedlo do Uredb Sveta z dne 28. junija 
2001 o posebnih ukrepih za nekatere kmetijske proizvode za francoske čezmorske departmaje 
(št. 1452/2001), Azore in Madeiro (št. 1453/2001) in Kanarske otoke (št. 1454/2001). Zato se 
mora ocenjevati celotno obdobje od zadnjega ocenjevanja v letu 2001, torej obdobje uporabe 
posebnih sistemov preskrbe (2002, 2003 in 2004).

Predlog spremembe 19
Člen 12, odstavek 2, alinea 1 bis (novo)

Proračunska prilagodljivost se lahko 
predvidi med ukrepi istega programa, ko ta 
začne veljati.

Obrazložitev

Proračunska prilagodljivost med ukrepi istega programa je v času njegovega poteka 
povezana s poenostavitvijo mehanizmov upravljanja za omogočanje hitre prilagodljivosti 
ukrepov, ki jo v tem predlogu uredbe zahteva Komisija (glej „Navedba razlogov“).
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Predlog spremembe 20
Člen 16, odstavek 1

1. Z odstopanjem od člena 7 Uredbe (ES) št. 
1257/1999 je skupna vrednost pomoči za 
investicije za najbolj obrobne regije, ki se 
nanaša zlasti na vzpodbujanje raznolikosti, 
prestrukturiranja ali usmerjanja v trajno 
kmetijstvo v kmetijskih praksah z zmanjšano 
ekonomsko dimenzijo, ki se mora definirati 
v dopolnilih programiranja, navedenih v 
členu 18(3) ter v členu 19(4) Uredbe Sveta 
(ES) št. 1260/199917, omejena na največ 75
% upravičenega obsega investicij.

1. Z odstopanjem od člena 7 Uredbe (ES) št. 
1257/1999 je skupna vrednost pomoči za 
investicije za najbolj obrobne regije, ki se 
nanaša zlasti na vzpodbujanje raznolikosti, 
prestrukturiranja ali usmerjanja v trajno 
kmetijstvo v kmetijskih praksah z zmanjšano 
ekonomsko dimenzijo, ki se mora definirati 
v dopolnilih programiranja, navedenih v 
členu 18(3) ter v členu 19(4) Uredbe Sveta 
(ES) št. 1260/199917, omejena na največ 85 
% upravičenega obsega investicij.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s stopnjo sofinanciranja (prispevek skladov k skupnim 
upravičenim stroškom), ki je zdaj predvideno [Uredba (ES) št. 1260/1999 Sveta z dne 21. 
junija] za najbolj obrobne regije in za katerega je Komisija obljubila, da ga bo ohranila v 
svojem sporočilu o „Okrepljenem partnerstvu za najbolj obrobne regije“ z dne 26. maja 2004 
in v oživitvi Uredbe Sveta o splošnih določbah o Skladih na predlog Komisije [KOM (2004) 
492 konč. z dne 14. julija].

Predlog spremembe 21
Člen 16, odstavek 2

2. Z odstopanjem od člena 28(2) Uredbe 
(ES) št. 1257/1999 je skupna vrednost 
pomoči za najbolj obrobne regije za 
investiranje v podjetja predelave in prodaje 
kmetijskih proizvodov, ki prihajajo v 
glavnem iz lokalne proizvodnje, in ki 
izhajajo iz sektorjev, ki jih je potrebno 
definirati v okviru dopolnil programiranja, 
navedenega v členu 18(3) ter v členu 19(4) 
Uredbe (ES) št. 1260/1999, omejena na 
največ 65 % upravičenega obsega investicij. 
Za mala in srednja podjetja je skupna 
vrednost pomoči omejena, pod enakimi 
pogoji, na največ 75 %.

2. Z odstopanjem od člena 28(2) Uredbe 
(ES) št. 1257/1999 je skupna vrednost 
pomoči za najbolj obrobne regije za 
investiranje v podjetja predelave in prodaje 
kmetijskih proizvodov, ki prihajajo v 
glavnem iz lokalne proizvodnje, in ki 
izhajajo iz sektorjev, ki jih je potrebno 
definirati v okviru dopolnil programiranja, 
navedenega v členu 18(3) ter v členu 19(4) 
Uredbe (ES) št. 1260/1999, omejena na 
največ 65 % upravičenega obsega investicij. 
Za mala in srednja podjetja je skupna 
vrednost pomoči omejena, pod enakimi 
pogoji, na največ 85 %.
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Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe 20 Mala in srednje velika podjetja zagotavljajo več 
delovnih mest za isti prihodek v primerjavi z velikimi podjetji, torej jih je treba, za 
spodbujanje delovnih mest v RUP, bolj podpirati.

Predlog spremembe 22
Člen 18, odstavek 1

1. Francija in Portugalska Komisiji 
predložita programe obrambe proti 
škodljivim organizmom za rastlinstvo ali 
rastlinske proizvode v DOM in na Azorih ter 
Madeiri. Ti programi posebej natančno 
določajo cilje, dejavnosti, njihovo trajanje 
ter njihove stroške. Programi, predloženi z 
uporabo tega člena, ne zadevajo zaščite 
banan.

1. Francija in Portugalska Komisiji 
predložita programe sanitarne zaščite 
kmetijskih rastlin ali rastlinskih proizvodov
v DOM in na Azorih ter Madeiri. Ti 
programi posebej natančno določajo cilje, 
dejavnosti, njihovo trajanje ter njihove 
stroške. Programi, predloženi z uporabo tega 
člena, ne zadevajo zaščite banan.

Obrazložitev

Cilj je širjenje področja delovanja programov za dovoljenje vključitve drugih ukrepov na 
fitosanitarnem področju.

Predlog spremembe 23
Člen 19, odstavek 2, alinea 1

2. Z odstopanjem od člena 19(1) Uredbe 
(ES) št. 1493/1999 se grozdje iz raznovrstne 
trte hibridov od neposrednih proizvajalcev, 
ki je prepovedano za gojenje (Noah, 
Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, 
Herbemont) in se obira v regijah na Azorih 
in na Madeiri, lahko uporablja za 
proizvodnjo vina , ki lahko kroži le znotraj 
teh regij.

2. Z odstopanjem od člena 19(1) Uredbe 
(ES) št. 1493/1999 se grozdje iz raznovrstne 
trte hibridov od neposrednih proizvajalcev, 
ki je prepovedano za gojenje in se obira v 
regijah na Azorih in na Madeiri, lahko 
uporablja za proizvodnjo vina , ki lahko 
kroži le znotraj teh regij.

Obrazložitev
Obstajajo tudi druge raznovrstne trte hibridov od neposrednih proizvajalcev, ki so 
prepovedane za gojenje in ki niso naštete v oklepanjih, zlasti Seibel in Cunningham. Zato je 
bolje, da se te vrste ne določijo.

Predlog spremembe 24
Člen 19, odstavek 2, alinea 2
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Portugalska bo postopoma, do 31. decembra 
2006, ukinila gojenje na parcelah 
neposrednih proizvajalcev, zasajenih z 
različnimi prepovedanimi hibridi vinske trte, 
če bo potrebno, s podporami, predvidenimi v 
poglavju III, naslovu II Uredbe (ES) št. 
1493/1999.

Portugalska bo postopoma, do 31. decembra 
2013, ukinila gojenje na parcelah 
neposrednih proizvajalcev, zasajenih z 
različnimi prepovedanimi hibridi vinske trte, 
če bo potrebno, s podporami, predvidenimi v 
poglavju III, naslovu II Uredbe (ES) št. 
1493/1999.

Obrazložitev

Prestrukturiranje vinogradništva je težka naloga, zlasti zaradi strukture vinogradniških kmetij 
na Madeiri in geografskih razmer. Glede na pomen, ki ga ima vinogradništvo na Madeiri za 
regionalni razvoj, vključno s turizmom, je treba podaljšati obdobje prestrukturiranja.

Predlog spremembe 25
Člen 19, odstavek 2, alinea 3

Portugalska vsako leto Komisiji sporoči
stanje napredovanja del preusmeritve in 
prestrukturiranja površin, zasajenih z 
raznolikimi hibridi vinske trte neposrednih 
proizvajalcev, prepovedanimi za gojenje.

Regiji Azorov in Madeire vsako leto 
Komisiji neposredno sporočita stanje 
napredovanja del preusmeritve in 
prestrukturiranja površin, zasajenih z 
raznolikimi hibridi vinske trte neposrednih 
proizvajalcev, prepovedanimi za gojenje. 
Podatke pošljeta tudi portugalski centralni 
ravni države.

Obrazložitev
Treba je preprečiti kaznovanje Azorov ali Madeire v primeru, če portugalska centralna raven 
države ne pošlje podatkov Evropski komisiji.

Predlog spremembe 26
Člen 20, odstavek 4, alinea 2

Podrobna pravila za uporabo tega odstavka 
se sprejmejo po postopku, opredeljenem v 
členu 26(2). Ta pravila opredeljujejo zlasti 
količino svežega, lokalno pridobljenega 
mleka, ki mora biti vsebovana v 
steriliziranem mleku, proizvedenem, kot je 
navedeno v prvem pododstavku.

Podrobna pravila za uporabo tega odstavka 
se sprejmejo po postopku, opredeljenem v 
členu 26(2). Ta pravila opredeljujejo zlasti 
količino svežega, lokalno pridobljenega 
mleka, ki mora biti vsebovana v 
steriliziranem mleku, proizvedenem, kot je 
navedeno v prvem pododstavku. Takšna 
količina postane obvezna, če prodaja 
lokalnih proizvodov ni zagotovljena.

Obrazložitev

Regija Madeira ne želi biti prisiljena vključiti najmanj 15 % svežega, lokalno pridobljenega 
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mleka. Ob upoštevanju velikega zmanjšanja regionalne proizvodnje mleka ta odstotek ni 
vedno dosežen, kar je izredno neprijetno za mlečno industrijo na Madeiri. Ta predlog 
spremembe poskuša hkrati zagotoviti prodajo lokalnih proizvodov in regionalni mlečni 
industriji ponuditi večjo prilagodljivost pri upravljanju proizvodnje steriliziranega mleka.

Predlog spremembe 27
Člen 24, odstavek 2

2. Skupnost financira ukrepe, predvidene v 
naslovih II in III te uredbe, do višine letnega 
zneska, ki znaša:

− za francoske prekomorske departmaje: 
84,7 milijona EUR,

– za Azore in Madeiro: 77,3 milijona 
EUR,

– za Kanarske otoke: 127,3 milijona EUR.

2. Skupnost financira ukrepe, predvidene v 
naslovih II in III te uredbe, do višine letnega 
zneska za posamezen francoski 
prekomorski departma, za Azore in 
Madeiro ter za Kanarske otoke, 
izračunanega na podlagi povprečja 
zneskov, porabljenih za financiranje 
specifičnega sistema preskrbe v letih 2002, 
2003 in 2004, vključno z odobrenimi zneski 
za oprostitev dajatev v teh letih, in na 
podlagi zgornje meje izdatkov, porabljenih 
za lokalno proizvodnjo na področju pomoči.

Obrazložitev
Na podlagi referenčnega obdobja 2001–2003 Komisija pri izračunu zneskov ni upoštevala:

• na prvem mestu sprememb gospodarskih razmer in zato tudi nujnosti prilagoditve 
povečanja potreb preskrbe; 

• vpliva reforme programa POSEI – Kmetijstvo v letu 2001 (na primer, da je bilo leto 
2001 leto prehoda); 

• velikih koristi, ki so posledica možnosti uvažanja proizvodov, ki izhajajo neposredno 
iz tretjih držav in so predmet specifičnega sistema preskrbe brez dajatev.

Predlog spremembe 28
Člen 24, odstavek 3

3. Zneski, letno dodeljeni za programe, 
predvidene v naslovu II, ne smejo biti višji 
od naslednjih zneskov:
– za francoske prekomorske departmaje: 

do 20,7 milijona EUR,
– za Azore in Madeiro: do 17,7 milijona 

EUR,
– za Kanarske otoke: do 72,7 milijona 

EUR,

3. Zneski iz odstavka 1, letno dodeljeni za 
programe, predvidene v naslovu II, v mejah, 
ki so tam določene. 

Obrazložitev
V skladu s predlogom spremembe 27 V skladu z alineo b) člena 5 morajo programi preskrb 
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vključevati zlasti določitev pomoči in zneskov pomoči za preskrbo iz Skupnosti.

Predlog spremembe 29
Člen 26, odstavek 1

1. Komisiji pomaga upravni odbor za 
neposredna plačila, ki ga ustanavlja člen 144 
Uredbe (ES) št. 1782/2003, razen, pri 
izvajanju člena 16 te uredbe, kjer Komisiji 
pomaga Odbor za kmetijske strukture in 
razvoj podeželja, ki ga ustanavlja člen 50 
Uredbe (ES) št. 1260/1999.

1. Komisiji pomaga upravni odbor za 
neposredna plačila, ki ga ustanavlja člen 144 
Uredbe (ES) št. 1782/2003, razen, pri 
izvajanju člena 16 te uredbe, kjer Komisiji 
pomaga Odbor za kmetijske strukture in 
razvoj podeželja, ki ga ustanavlja člen 50 
Uredbe (ES) št. 1260/1999 in za 
fitosanitarne programe iz člena 18 te 
uredbe, kjer Komisiji pomaga Stalni odbor 
za zdravstveno varstvo rastlin, ustanovljen s 
sklepom (EGS) št. 76/894.

Obrazložitev

Ob upoštevanju naklonjenosti fitosanitarnih programov in skladnosti s komitologijo, mora 
sprejetje teh programov oceniti Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin. To je dejansko 
postopek spremljanja v zvezi z ukrepi na fitosanitarnem področju programov POSEIDOM in 
POSEIMA.


	561987sl.doc

