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Ændringsforslag 7
Catherine Greze

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Artikel 18, stk. 2, andet afsnit, i 
forordning (EF) nr. 247/2006 fastsætter en 
gradvis afvikling i perioden indtil den 31. 
december 2013 af dyrkningen af de arealer, 
der er tilplantet med druesorter af direkte 
producerende hybrider, som det er forbudt 
at dyrke på Azorerne og Madeira. Ifølge 
artikel 18, stk. 2, tredje afsnit, i nævnte 
forordning skal Portugal hvert år meddele, 
hvorledes arbejdet med omlægning af 
arealer tilplantet med sådanne druesorter 
skrider frem. Disse bestemmelser er 
strengere end de regler, der er fastsat i 
artikel 120a, stk. 5, i forordning (EF) nr. 
1234/2007, nemlig at arealer, der er 
tilplantet med druesorter af direkte 
producerende hybrider, som det er forbudt 
at dyrke, skal ryddes, undtagen når den 
pågældende produktion udelukkende er 
beregnet til vinproducentens privatforbrug. 
Derfor bør artikel 18, stk. 2 og 3, i 
forordning (EF) nr. 247/2006 udgå for at 
eliminere forskelsbehandlingen mellem på 
den ene side regionerne Azorerne og 
Madeira og på den anden side 
Fællesskabet.

(5) Artikel 18, stk. 2, andet afsnit, i 
forordning (EF) nr. 247/2006 fastsætter en 
gradvis afvikling i perioden indtil den 31. 
december 2013 af dyrkningen af de arealer, 
der er tilplantet med druesorter af direkte 
producerende hybrider, som det er forbudt 
at dyrke på Azorerne og Madeira. Ifølge 
artikel 18, stk. 2, tredje afsnit, i nævnte 
forordning skal Portugal hvert år meddele, 
hvorledes arbejdet med omlægning af 
arealer tilplantet med sådanne druesorter 
skrider frem. Disse bestemmelser er 
strengere end de regler, der er fastsat i 
artikel 120a, stk. 5, i forordning (EF) nr. 
1234/2007, nemlig at arealer, der er 
tilplantet med druesorter af direkte 
producerende hybrider, som det er forbudt 
at dyrke, skal ryddes, undtagen når den 
pågældende produktion udelukkende er 
beregnet til vinproducentens privatforbrug. 
Derfor bør datoen den 31. december 2013 
i artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
247/2006 udgå for at eliminere 
forskelsbehandlingen mellem på den ene 
side regionerne Azorerne og Madeira og på 
den anden side Fællesskabet og fortsætte 
omlægningen af de arealer, som det er 
forbudt at dyrke.

Or. fr
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Ændringsforslag 8
<Members>Patrice Tirolien</Members>

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) På grund af et snævert lokalt marked 
og produktionsvilkår, der medfører store 
merudgifter, er det ikke lykkes 
Guadeloupe, Guyana og Martinique at 
udvikle en mejerisektor, som kan dække 
de lokale behov. Udviklingen af 
mejerisektoren på Madeira som følge af 
produktionen af rekonstitueret mælk på 
basis af mælkepulver kunne være en 
udviklingsmodel for sektoren i regionerne 
i den yderste periferi, der deler en række 
fælles karakteristika. Det vil både være 
hensigtsmæssigt og påkrævet, at 
undtagelsesbestemmelsen for Madeira i 
henhold til artikel 19, stk. 4, første afsnit, 
i forordning (EF) nr. 247/2006 udvides til 
også at omfatte Martinique, Guadeloupe 
og Guyana.

Or. fr

Ændringsforslag 9
Elie Hoarau, Catherine Greze

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Betingelserne for en videreudvikling af 
den lokale mælkeproduktion i de 
fjernområder, der nyder godt af 
undtagelsesbestemmelsen i artikel 19, stk. 
4, første afsnit, i forordning (EF) nr. 
247/2006, er meget dårlige som følge af 
den pågældende øs topografi. Selv om 
pligten til at sikre indsamling og afsætning 

(7) Betingelserne for en videreudvikling af 
den lokale mælkeproduktion i de 
fjernområder, der nyder godt af 
undtagelsesbestemmelsen i artikel 19, stk. 
4, første afsnit, i forordning (EF) nr. 
247/2006, er meget dårlige eller stadig 
skrøbelige som følge af den pågældende øs 
topografi og den nylige etablering af den 
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af den lokalt producerede mælk 
opretholdes, er det hensigtsmæssigt at 
ophæve Kommissionens pligt, jf. andet 
afsnit i nævnte artikels stk. 4, til at 
fastsætte, hvilken mængde lokalt 
produceret frisk mælk der skal indgå i den 
rekonstituerede UHT-mælk.

lokale mejerisektor. Selv om pligten til at 
sikre indsamling og afsætning af den lokalt 
producerede mælk opretholdes, er det 
hensigtsmæssigt at ophæve 
Kommissionens pligt, jf. andet afsnit i 
nævnte artikels stk. 4, til at fastsætte, 
hvilken mængde lokalt produceret frisk 
mælk der skal indgå i den rekonstituerede 
UHT-mælk.

Or. fr

Ændringsforslag 10
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves, Gabriel Mato Adrover, Luís Paulo Alves

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1– nr. -1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 247/2006
Artikel 2 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1a) Artikel 2, stk. 2, affattes således:
"2. Der udarbejdes en foreløbig 
forsyningsopgørelse over de årlige behov 
for de produkter, som er nævnt i stk. 1.
Der kan udarbejdes en særskilt foreløbig 
opgørelse over behovene hos de 
virksomheder, der emballerer eller 
forarbejder produkter til det lokale 
marked, til traditionel videreforsendelse 
til resten af Fællesskabet eller til eksport 
til tredjelande som led i regional 
samhandel eller traditionel samhandel; 
disse mængder opdateres løbende for at 
afspejle markedsudviklingen i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 2."

Or. pt

Begrundelse

Der er behov for en løbende opdatering af de maksimale mængder af forarbejdede produkter, 
der kan eksporteres eller forsendes årligt fra fjernområderne i forbindelse med regional 
handel og traditionel samhandel i overensstemmelse med ændringsforslag 5 til artikel 4, stk. 
2.
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Ændringsforslag 11
Elie Hoarau, Catherine Greze

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1– nr. 5
Forordning (EF) nr. 247/2006
Artikel 19 - stk. 4 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset artikel 114, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1234/2007 tillades det i det 
omfang, det er nødvendigt for det lokale 
forbrug, at der på Madeira og i det franske 
oversøiske departement Réunion 
fremstilles UHT-mælk på basis af 
mælkepulver med oprindelse i 
Fællesskabet, for så vidt denne 
foranstaltning ikke er til hinder for 
indsamling og afsætning af den lokalt 
producerede mælk. Dette produkt er 
udelukkende bestemt til lokalt forbrug.

4. Uanset artikel 114, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1234/2007 tillades det i det 
omfang, det er nødvendigt for det lokale 
forbrug, at der på Madeira og i det franske 
oversøiske departement Réunion 
fremstilles UHT-mælk på basis af 
mælkepulver med oprindelse i 
Fællesskabet, for så vidt denne 
foranstaltning ikke er til hinder for 
indsamling og afsætning af den lokalt 
producerede mælk eller bestræbelserne på 
at fremme udviklingen af denne 
produktion. Dette produkt er udelukkende 
bestemt til lokalt forbrug.

Or. fr

Ændringsforslag 12
Catherine Greze

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1– nr. 5
Forordning (EF) nr. 247/2006
Artikel 19 - stk. 4 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset artikel 114, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1234/2007 tillades det i det 
omfang, det er nødvendigt for det lokale 
forbrug, at der på Madeira og i det franske 
oversøiske departement Réunion 
fremstilles UHT-mælk på basis af 

4. Uanset artikel 114, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1234/2007 tillades det i det 
omfang, det er nødvendigt for det lokale 
forbrug, at der på Madeira og i det franske 
oversøiske departement Réunion 
fremstilles UHT-mælk på basis af 
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mælkepulver med oprindelse i 
Fællesskabet, for så vidt denne 
foranstaltning ikke er til hinder for 
indsamling og afsætning af den lokalt 
producerede mælk. Dette produkt er 
udelukkende bestemt til lokalt forbrug.

mælkepulver med oprindelse i 
Fællesskabet, for så vidt denne 
foranstaltning ikke er til hinder for 
indsamling og afsætning af den lokalt 
producerede mælk. Dette produkt, hvis 
kvalitet skal bevares, er udelukkende 
bestemt til lokalt forbrug.

Or. fr


