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Ändringsförslag 7
Catherine Greze

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Enligt artikel 18.2 andra stycket i 
förordning (EG) nr 247/2006 ska odlingen 
på den mark som planterats med de 
förbjudna direktproducerande 
hybridvinstockssorterna gradvis avskaffas 
på Azorerna och Madeira fram till den 
31 december 2013. Enligt artikel 18.2 
tredje stycket i den förordningen ska 
Portugal varje år meddela hur 
omställnings- och omstruktureringsarbetet 
på de arealer som odlats med sådana 
vinstockssorter fortskrider. Dessa 
bestämmelser är striktare än reglerna i 
artikel 120a.5 i förordning (EG) 
nr 1234/2007, det vill säga att förbjudna 
direktproducerande hybridvinstockssorter 
ska röjas, utom om det som produceras 
enbart är avsett för konsumtion i 
vinodlarens hushåll. Därför bör 
artiklarna 18.2 och 18.3 i förordning (EG) 
nr 247/2006 strykas i syfte att undanröja 
skillnaderna i behandling av Azorerna och 
Madeira å ena sidan och resten av 
gemenskapen å den andra.

(5) Enligt artikel 18.2 andra stycket i 
förordning (EG) nr 247/2006 ska odlingen 
på den mark som planterats med de 
förbjudna direktproducerande 
hybridvinstockssorterna gradvis avskaffas 
på Azorerna och Madeira fram till 
den 31 december 2013. Enligt artikel 18.2 
tredje stycket i den förordningen ska 
Portugal varje år meddela hur 
omställnings- och omstruktureringsarbetet 
på de arealer som odlats med sådana 
vinstockssorter fortskrider. Dessa 
bestämmelser är striktare än reglerna i 
artikel 120a.5 i förordning (EG) 
nr 1234/2007, det vill säga att förbjudna 
direktproducerande hybridvinstockssorter 
ska röjas, utom om det som produceras 
enbart är avsett för konsumtion i 
vinodlarens hushåll. Därför bör datumet 
den 31 december 2013 i artikel 18.2 i 
förordning (EG) nr 247/2006 strykas i syfte 
att undanröja skillnaderna i behandling av 
Azorerna och Madeira å ena sidan och 
resten av gemenskapen å den andra, och i 
syfte att fortsätta omställningen av den 
mark som inte får odlas.

Or. fr
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Ändringsförslag 8
Patrice Tirolien

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Eftersom den lokala marknaden är 
begränsad och produktionsvillkoren 
genererar omfattande merkostnader, har 
Guadeloupe, Guyana och Martinique inte 
lyckats utveckla en mjölksektor som kan 
täcka de lokala behoven. Utvecklingen av 
mjölksektorn på Madeira till följd av 
produktionen av rekonstituerad mjölk 
framställd av skummjölkspulver skulle 
kunna tjäna som modell för utvecklingen 
av denna sektor i de yttersta 
randområdena, som har motsvarande 
karaktärsdrag. Det skulle vara både 
lämpligt och angeläget att undantaget för 
Madeira enligt artikel 19.4 första stycket i 
förordning (EG) nr 247/2006 utvidgas till 
att omfatta Martinique, Guadeloupe och 
Guyana.

Or. fr

Ändringsförslag 9
Elie Hoarau, Catherine Greze

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Förutsättningarna för en ökning av den 
lokala mjölkproduktionen i de yttersta 
randområden som omfattas av undantaget i 
artikel 19.4 första stycket i förordning (EG) 
nr 247/2006 är mycket begränsade på 
grund av de berörda öarnas topografi. Även 
om insamling och avsättning av lokalt 
producerad mjölk fortfarande måste 
garanteras är det lämpligt att ta bort 

(7) Förutsättningarna för en ökning av den 
lokala mjölkproduktionen i de yttersta 
randområden som omfattas av undantaget i 
artikel 19.4 första stycket i förordning (EG) 
nr 247/2006 är mycket begränsade eller 
fortfarande svaga på grund av de berörda 
öarnas topografi och den nyliga 
etableringen av den lokala mjölksektorn. 
Även om insamling och avsättning av 
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kommissionens skyldighet att, enligt andra 
stycket i den artikeln, fastställa hur stor 
kvantitet lokalt producerad färsk mjölk 
som ska blandas i den rekonstituerade 
UHT-mjölken.

lokalt producerad mjölk fortfarande måste 
garanteras är det lämpligt att ta bort 
kommissionens skyldighet att, enligt andra 
stycket i den artikeln, fastställa hur stor 
kvantitet lokalt producerad färsk mjölk 
som ska blandas i den rekonstituerade 
UHT-mjölken.

Or. fr

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

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 247/2006
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) I artikel 2 ska punkt 2 ersättas med 
följande:
”2. De årliga behoven av de produkter 
som avses i punkt 1 ska beräknas genom 
en prognostiserad försörjningsbalans. 
En separat prognos kan göras för att 
bedöma bearbetnings- och 
förpackningsindustrins behov av 
produkter för den lokala marknaden, 
för traditionella sändningar till resten av 
gemenskapen och för export till 
tredjeländer inom ramen för regional 
eller traditionell handel, vars kvantiteter 
regelbundet ska uppdateras för att 
återspegla marknadsutvecklingen i 
enlighet med artikel 4.2.”

Or. pt

Motivering

Det behövs en regelbunden uppdatering av hur stora kvantiteter bearbetade produkter som 
årligen kan exporteras eller sändas från de yttersta randområdena inom ramen för regional 
handel och traditionella sändningar, i överensstämmelse med ändringsförslag 5 till 
artikel 4.2.
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Ändringsförslag 11
Elie Hoarau, Catherine Greze

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 247/2006
Artikel 19 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Genom undantag från artikel 114.2 i 
förordning (EG) nr 1234/2007 ska Madeira 
och det franska utomeuropeiska 
departementet Réunion ha tillåtelse att 
inom ramen för de lokala
konsumtionsbehoven producera 
rekonstituerad UHT-mjölk framställd av 
skummjölkspulver med ursprung i 
gemenskapen, i den mån denna åtgärd inte 
hindrar insamling och avsättning av lokalt 
producerad mjölk. Denna produkt ska 
endast vara avsedd för lokal konsumtion.

”4. Genom undantag från artikel 114.2 i 
förordning (EG) nr 1234/2007 ska Madeira 
och det franska utomeuropeiska 
departementet Réunion ha tillåtelse att 
inom ramen för de lokala 
konsumtionsbehoven producera 
rekonstituerad UHT-mjölk framställd av 
skummjölkspulver med ursprung i 
gemenskapen, i den mån denna åtgärd inte 
hindrar insamling och avsättning av lokalt 
producerad mjölk eller insatserna för att 
främja denna produktion. Denna produkt 
ska endast vara avsedd för lokal 
konsumtion.

Or. fr

Ändringsförslag 12
Catherine Greze

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 247/2006
Artikel 19 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Genom undantag från artikel 114.2 i 
förordning (EG) nr 1234/2007 ska Madeira 
och det franska utomeuropeiska 
departementet Réunion ha tillåtelse att 
inom ramen för de lokala 
konsumtionsbehoven producera 
rekonstituerad UHT-mjölk framställd av 

”4. Genom undantag från artikel 114.2 i 
förordning (EG) nr 1234/2007 ska Madeira 
och det franska utomeuropeiska 
departementet Réunion ha tillåtelse att 
inom ramen för de lokala 
konsumtionsbehoven producera 
rekonstituerad UHT-mjölk framställd av
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skummjölkspulver med ursprung i 
gemenskapen, i den mån denna åtgärd inte 
hindrar insamling och avsättning av lokalt 
producerad mjölk. Denna produkt ska 
endast vara avsedd för lokal konsumtion.”

skummjölkspulver med ursprung i 
gemenskapen, i den mån denna åtgärd inte 
hindrar insamling och avsättning av lokalt 
producerad mjölk. Denna produkt, vars 
kvalitet måste bevaras, ska endast vara 
avsedd för lokal konsumtion.”

Or. fr


