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KORTFATTAD MOTIVERING

Den ekonomiska och sociala utvecklingen i EU:s yttersta randområden har sin grund i 
områdenas avlägsna läge, deras avskildhet, små territorier och svåra vädermässiga och 
geografiska förhållanden samt deras ekonomiska beroende av ett fåtal produkter och tjänster.

Föredraganden anser att dessa permanenta hinder bör föranleda ett permanent stöd, i syfte att 
uppnå ökad social sammanhållning och en mer hållbar ekonomi och miljö.

I artikel 349 i Lissabonfördraget beaktas möjligheten till specifika åtgärder för de yttersta 
randområdena, och dessa åtgärder bör även fortsättningsvis tillämpas genom skräddarsydda 
initiativ som är anpassade till områdenas specifika behov, nämligen inom jordbrukssektorn.

Budgetplanen för perioden efter 2013 bör bygga på solidaritetsprincipen och sträva efter 
social och territoriell sammanhållning. Stödåtgärder, inbegripet försörjningsordningen, för de 
yttersta randområden bör inte ses som orättvisa fördelar, med tanke på att de oftast omfattar 
lokalt producerade och konsumerade varor och tjänster, vilket knappast kan snedvrida 
konkurrensen.

Utvecklingen av de yttersta randområdenas jordbruksbaserade industri och det kunnande som 
förvärvats genom tillämpningen av förordning (EG) nr 247/2006 har också visat att det är 
nödvändigt att ändra andra förordningar som är direkt kopplade till denna. Kommissionens 
förordning (EG) nr 793/2006 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning 
(EG) nr 247/2006 bör ses över i fråga om t.ex. maximikvantiteter för sändning och export av 
produkter som har bearbetats i de yttre randområdena utifrån produkter som har dragit nytta 
av särskilda försörjningsordningar inom ramen för regional handel och traditionella 
sändningar. 

Det finns dessutom andra tekniska detaljer i kommissionens förordning (EG) nr 793/2006, 
t.ex. tidsfristen för utbetalning av stöd, som skulle kunna behöva ändras till följd av förslaget 
till omarbetning av direktivet om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner 
(Handelstransaktioner: bekämpande av sena betalningar (upphävande av 
direktiv 2000/35/EG). Omarbetning, COD/2009/0054).

Föredraganden instämmer i huvudsak med det nuvarande förslaget, nämligen i fråga om 
följande aspekter:

En anpassning av artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 247/2006, som återspeglar de nya 
bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 och som gör det möjligt för Azorerna 
att inbegripa rårörsocker i sin prognostiserade försörjningsbalans.

En förlängning till den 31 december 2013 av undantaget från artikel 2, som gör att 
Kanarieöarna kan fortsätta ta emot vissa mjölkberedningar, vilka är centrala i den lokala 
kosthållningen och för den lokala industrin.

En strykning av hänvisningarna till bestämmelser om kontroller och påföljder i artikel 12f, till 
följd av de erfarenheter som har gjorts i samband med genomförandet av 
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gemenskapsstödprogrammen. Föredraganden påpekar att medlemsstaterna enligt artikel 27 i 
rådets förordning (EG) nr 247/2006 ska informera kommissionen om sådana åtgärder.

En utvidgning av det undantag genom vilket Madeira har tillstånd att producera 
rekonstituerad UHT-mjölk framställd av skummjölkspulver med ursprung i gemenskapen 
inom gränserna för de lokala konsumtionsbehoven, till att även omfatta det franska 
utomeuropeiska departementet Réunion. 

Icke desto mindre skulle föredraganden vilja lägga fram nedanstående ändringsförslag, som 
tar itu med de olösta frågor som, om de löstes, skulle kunna förbättra utvecklingen i de 
yttersta randområdena.

I skäl 5 i kommissionens förslag bör datumet den 31 december 2013 i artikel 18.2 i förordning 
(EG) nr 247/2006 strykas för att motverka skillnaderna i behandling av Azorerna och Madeira 
å ena sidan och resten av gemenskapen å den andra.

Ytterligare ett skäl bör läggas till det gällande förslaget med hänvisning till förordningens 
retroaktiva tillämpning (skäl 7a).

Dessutom bör subsidiaritetsprincipen stärkas genom att de yttersta randområdena ges 
möjlighet att själva fastställa vilka jordbruksprodukter som ska omfattas av den särskilda 
försörjningsordningen. Föredraganden föreslår därför en ändring till artikel 2.1 i rådets 
förordning (EG) nr 247/2006.

Det krävs fortsatta ansträngningar för att förbättra flexibiliteten i förvaltningen av den 
särskilda försörjningsordningen, som syftar till en snabb och effektiv anpassning till 
regionernas särdrag och till utvecklingen på den lokala marknaden. Skäl 4 och artikel 2.2 i 
rådets förordning (EG) nr 247/2006 bör följaktligen ta upp behovet av 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. 

Följaktligen bör även artikel 4.2 i samma förordning ändras, i syfte att införliva genomsnittet 
för exporten eller sändningarna under de föregående tre åren i formeln för årliga 
maximikvantiteter. Denna ändring syftar även till att få till stånd en bättre anpassning till de 
faktiska omständigheterna på marknaden. De nuvarande kvantiteterna kväver den lokala 
industrin och sysselsättningen, eftersom de hindrar företagen från att dra nytta av 
skalekonomier på grund av de enorma transportkostnaderna.

Lydelsen i artikel 18.2 i kommissionens förslag bör vara sådan att utfasning av förbjudna 
direktproducerande hybridvinstockssorter i Portugal berättigar till gemenskapsstöd i enlighet 
med rådets förordning (EG) nr 1234/2007.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens 
utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

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.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Den retroaktiva tillämpningen av 
bestämmelserna i denna förordning bör 
säkerställa kontinuiteten i de särskilda 
åtgärderna för jordbruket i unionens 
yttersta randområden och bör också 
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uppfylla de legitima förväntningarna hos 
de berörda brukarna.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 247/2006
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1) Skäl 4 ska ersättas med följande:
”(4) Eftersom de kvantiteter som 
omfattas av den särskilda 
försörjningsordningen är begränsade till 
de yttersta randområdenas 
försörjningsbehov, skapar systemet inga 
störningar på den inre marknaden. Den 
särskilda försörjningsordningens 
ekonomiska fördelar bör inte heller leda 
till omläggning av handeln med de 
berörda produkterna. Därför är det 
lämpligt att förbjuda sändning eller 
export av obearbetade produkter från de 
yttersta randområdena. Sändning eller 
export av dessa produkter bör däremot 
vara tillåten, när den fördel som följer 
av den särskilda försörjningsordningen 
har betalats tillbaka eller, när det gäller 
bearbetade produkter, i syfte att 
möjliggöra regional handel eller handel 
mellan de två portugisiska 
randområdena. Hänsyn bör också tas till 
alla de yttersta randområdenas 
traditionella handel med tredjeländer, 
och därför bör sådan export av 
bearbetade produkter som svarar mot 
traditionell export tillåtas för alla dessa 
regioner. Denna begränsning gäller inte 
heller traditionella sändningar av 
bearbetade produkter till andra delar av
gemenskapen. I klarhetssyfte och för att 
möjliggöra en bättre anpassning till 
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marknadsutvecklingen bör 
referensperioden för fastställandet av 
maximikvantiteterna för traditionell 
export eller traditionella sändningar
beräknas i enlighet med artikel 4.2.” 

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga gällande lagstiftning i fråga om de villkor enligt 
vilka obearbetade och bearbetade produkter, inom ramen för den särskilda 
försörjningsordningen, kan exporteras eller sändas. Det syftar vidare till att anpassa 
förordningen till de faktiska omständigheterna på marknaden genom att ta upp behovet av en 
regelbunden uppdatering av maximikvantiteterna för traditionell export och traditionella 
sändningar, i överensstämmelse med ändringsförslag 5 till artikel 4.2.

Ändringsförslag 4

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a) Artikel 2 ska ersättas med följande:
”Artikel 2

Prognostiserad försörjningsbalans
1. Härmed inrättas en särskild 
försörjningsordning för de 
jordbruksprodukter som ska förtecknas 
av de yttersta randområdena i den 
prognostiserade försörjningsbalans som 
avses i punkt 2, och som i denna region
är nödvändiga som livsmedel eller för 
tillverkning av andra produkter eller 
som insatsvaror i jordbruket.
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, 
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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. en

Motivering

Enligt subsidiaritetsprincipen bör de yttersta randområdena själva fastställa vilka produkter 
som ska omfattas av den särskilda försörjningsordningen så att de lokala behoven och 
marknadsutvecklingen återspeglas. 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.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1b (nytt)
Förordning (EG) nr 247/2006
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1b) Artikel 4.2 a ska ersättas med 
följande:
”a) som exporteras till tredjeländer eller 
sänds till resten av gemenskapen inom 
ramen för de kvantiteter som motsvarar 
traditionella sändningar och traditionell 
export; dessa kvantiteter ska fastställas 
av kommissionen i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 26.2, på 
grundval av genomsnittet för 
sändningarna eller exporten under de tre
åren före innevarande år,”

Or. en

Motivering

Ändringsförslag införlivar genomsnittet för exporten eller sändningarna under de föregående 
tre åren i formeln för de maximikvantiteter bearbetade produkter som årligen kan exporteras 
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eller sändas från de yttersta randområdena för regional handel och traditionella sändningar. 
De nuvarande kvantiteterna kväver den lokala industrin och sysselsättningen, eftersom de 
hindrar företagen från att dra nytta av skalekonomier på grund av de enorma 
transportkostnaderna.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 247/2006
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från artikel 120a.2 i 
förordning (EG) nr 1234/2007 ska det vara 
tillåtet att använda druvor som skördats i 
regionerna Azorerna och Madeira från 
förbjudna direktproducerande 
hybridvinstockssorter (Noah, Othello, 
Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont) för 
framställning av vin som endast får 
saluföras inom dessa regioner.

2. Genom undantag från artikel 120a.2 i 
förordning (EG) nr 1234/2007 ska det vara 
tillåtet att använda druvor som skördats i 
regionerna Azorerna och Madeira från 
förbjudna direktproducerande 
hybridvinstockssorter (Noah, Othello, 
Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont) för 
framställning av vin som endast får 
saluföras inom dessa regioner. Portugal 
ska se till att gradvis avskaffa vinodlingar 
med de förbjudna direktproducerande 
hybridvinstockssorterna, med, i 
förekommande fall, det stöd som avses 
i artikel 103q i förordning (EG) 
nr 1234/2007.

Or. en


