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TARKISTUKSET 001-015  

esittäjä(t): Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

 

Mietintö 

Luís Paulo Alves A7-0054/2010 

Unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet 

(asetuksen (EY) N:o 247/2006 muuttaminen) 

 

Ehdotus asetukseksi (KOM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Tarkistus 1 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

Johdanto-osan -1 kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (-1) Syrjäisimpien alueiden merkitystä ja 

erityisluonnetta korostetaan Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

(SEUT) 349 artiklassa, jossa määrätään 

erityistoimenpiteistä, joiden erityisenä 

tarkoituksena on luoda olosuhteet 

perussopimusten soveltamiselle kyseisillä 

alueilla, yhteiset politiikat mukaan 

luettuina, ottaen huomioon alueiden 

rakenteellinen, sosiaalinen ja 

taloudellinen tilanne, jota vaikeuttavat 

niiden syrjäinen sijainti, saaristoluonne, 

pieni koko, vaikea pinnanmuodostus ja 

ilmasto sekä taloudellinen riippuvuus 

muutamista harvoista tuotteista, jotka sen 

vuoksi, että ne ovat pysyviä tekijöitä ja 

niillä on yhteisvaikutuksia, haittaavat 

näiden alueiden kehitystä vakavasti. 

Mainittuihin toimenpiteisiin kuuluvat 

maatalous- ja kalastuspolitiikat, raaka-

aineiden toimittamisehdot, valtiontuet ja 

rakennerahastojen käyttöä ja unionin 
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laaja-alaisiin ohjelmiin osallistumista 

koskevat ehdot. Lisäksi Lissabonin 

sopimuksella on ensimmäistä kertaa 

sisällytetty SEUT-sopimuksen 

349 artiklassa tarkoitetut alueet SEUT-

sopimuksen 107 artiklaan, jotta niiden 

taloudellisen kehityksen edistämiseen 

tarkoitettua tukea voidaan pitää 

sisämarkkinasääntöjen mukaisena. 

 

Tarkistus 2 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

Johdanto-osan -1 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (-1 a) Asetuksen (EY) N:o 247/2006 

4 artiklan 3 kohdan mukaisesti Azoreilta 

voidaan lähettää asetuksen 4 artiklan 

2 kohdan a alakohdasta poiketen 

vuosittainen enimmäismäärä sokeria 

(CN-koodi 1701) muualle unioniin. Koska 

sokerijuurikkaan tuotannosta voisi tulla 

hyvin merkittävä maidontuotantoa 

täydentävä tuotannonala Azoreilla, 

erityisesti São Miguelin saarella, ja koska 

maitoalan markkinoiden näkymät ovat 

olleet epävarmat sen jälkeen, kun tehtiin 

päätös maitokiintiöiden poistamisesta ja 

samaan aikaan niiden asteittaisesta 

lisäämisestä, tuottajille ja jalostajille on 

tarjottava – jos maitokiintiöiden 

poistamista koskeva päätös jää voimaan – 

kiintiöt korvaava järjestelmä, joka voi 

taata maitoalan jatkuvuuden ja 

kehittymisen Azoreilla, sekä 

vaihtoehtoisia maatalouden näkymiä, 

jotta talouden toimijoille annetaan 

mahdollisuus toteuttaa teollisia ja 

kaupallisia toimia siinä määrin, että 

Azorien taloudellinen ja sosiaalinen 

toimintaympäristö vakautuu. Nykyistä 

poikkeusta olisi tämän vuoksi jatkettava 

31 päivään joulukuuta 2019. 
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Tarkistus 3 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Asetuksen (EY) N:o 247/2006 

6 artiklassa säädetään siirtymäkaudesta, 

jonka aikana Kanariansaaret voi edelleen 

hankkia tietyn määrän CN-koodeihin 

1901 90 99 ja 2106 90 92 kuuluvia 

maitovalmisteita, jotka on tarkoitettu 

jalostettaviksi. Siirtymäkausi päättyy 

31 päivänä joulukuuta 2009. CN-koodiin 

1901 90 99 kuuluva tuote – rasvaton 

maitojauhe, johon on lisätty kasvirasvaa – 

on paikallisten kuluttajien, myös 

vähävaraisten, perinteisesti käyttämä tuote, 

jota on myyty Kanariansaarilla viimeisten 

40 vuoden ajan. Kyseisen tuotteen 

hankinta on luonut erityisen paikallisen 

teollisuuden, joka tarjoaa työpaikkoja ja 

lisäarvoa. Vallitsevassa talouskriisissä on 

aiheellista säilyttää tämän erityistuotteen 

hankinnat ja jatkaa mainitun asetuksen 

6 artiklassa vahvistettua siirtymäkautta 

31 päivään joulukuuta 2013 asti. 

(2) Asetuksen (EY) N:o 247/2006 

6 artiklassa säädetään siirtymäkaudesta, 

jonka aikana Kanariansaaret voi edelleen 

hankkia tietyn määrän CN-koodeihin 

1901 90 99 ja 2106 90 92 kuuluvia 

maitovalmisteita, jotka on tarkoitettu 

jalostettaviksi. Siirtymäkausi päättyy 

31 päivänä joulukuuta 2009. CN-koodiin 

1901 90 99 kuuluvasta tuotteesta – 

rasvaton maitojauhe, johon on lisätty 

kasvirasvaa – on kuitenkin tullut 

paikallisten kuluttajien, myös 

vähävaraisten, perinteisesti käyttämä tuote. 

Sen hankinta on luonut erityisen 

paikallisen teollisuuden, joka tarjoaa 

työpaikkoja ja lisäarvoa. Sen vuoksi on 

aiheellista säilyttää tämän pelkästään 

paikalliseen kulutukseen käytettävän 

erityistuotteen hankinnat. 

Perustelu 

Kanariansaarten rakenteellisesta maitopulasta johtuen kasvisrasvaa sisältävästä rasvattomasta 

maitojauheesta on tullut erityisesti vähävaraisten paikallisten kuluttajien perinteisesti maidon 

korvikkeena käyttämä tuote. Tämän vuoksi nykyistä poikkeusta ei pitäisi pelkästään jatkaa, 

vaan siitä olisi tehtävä pysyvä. 

 

Tarkistus 4 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Asetuksen (EY) N:o 247/2006 

18 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan 

mukaisesti viininviljely on 31 päivään 

joulukuuta 2013 mennessä lopetettava 

asteittain sellaisilla Azorien ja Madeiran 

viljelmillä, joille on istutettu kiellettyjä 

hybridiviiniköynnöslajikkeita. Mainitun 

(5) Asetuksen (EY) N:o 247/2006 

18 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan 

mukaisesti viininviljely on 31 päivään 

joulukuuta 2013 mennessä lopetettava 

asteittain sellaisilla Azorien ja Madeiran 

viljelmillä, joille on istutettu kiellettyjä 

hybridiviiniköynnöslajikkeita. Mainitun 



 

 

 PE439.735/ 4 

 FI 

asetuksen 18 artiklan 2 kohdan 

kolmannessa alakohdassa Portugali 

velvoitetaan ilmoittamaan joka vuosi, 

miten uusiin lajikkeisiin siirtyminen ja 

rakenneuudistus edistyvät niillä 

viljelyaloilla, joille tällaisia 

viiniköynnöslajikkeita on istutettu. 

Kyseiset säännökset ovat tiukemmat kuin 

asetuksen (EY) N:o 1234/2007 

120 a artiklan 5 kohdassa vahvistetut 

säännöt, joiden mukaisesti kielletyt 

hybridiviiniköynnöslajikkeet on raivattava, 

paitsi jos kyseinen tuotanto on tarkoitettu 

yksinomaan viinintuottajan oman talouden 

käyttöön. Asetuksen (EY) N:o 247/2006 

18 artiklan 2 ja 3 kohta olisi sen vuoksi 

poistettava, jotta päästään eroon Azorien ja 

Madeiran alueiden eriarvoisesta kohtelusta 

yhteisön muihin alueisiin nähden. 

asetuksen 18 artiklan 2 kohdan 

kolmannessa alakohdassa Portugali 

velvoitetaan ilmoittamaan joka vuosi, 

miten uusiin lajikkeisiin siirtyminen ja 

rakenneuudistus edistyvät niillä 

viljelyaloilla, joille tällaisia 

viiniköynnöslajikkeita on istutettu. 

Kyseiset säännökset ovat tiukemmat kuin 

asetuksen (EY) N:o 1234/2007 

120 a artiklan 5 kohdassa vahvistetut 

säännöt, joiden mukaisesti kielletyt 

hybridiviiniköynnöslajikkeet on raivattava, 

paitsi jos kyseinen tuotanto on tarkoitettu 

yksinomaan viinintuottajan oman talouden 

käyttöön. Asetuksen (EY) N:o 247/2006 

18 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus 

"31 päivään joulukuuta 2013 mennessä" 

olisi sen vuoksi poistettava, jotta päästään 

eroon Azorien ja Madeiran alueiden 

eriarvoisesta kohtelusta unionin muihin 

alueisiin nähden, ja olisi jatkettava uusiin 

lajikkeisiin siirtymistä viljelmillä, joille on 

istutettu kiellettyjä lajikkeita. 

 

Tarkistus 5 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Koska paikalliset markkinat ovat 

suppeat ja koska tuotanto-olosuhteet 

aiheuttavat huomattavia 

lisäkustannuksia, Guadeloupe, Ranskan 

Guyana ja Martinique eivät ole kyenneet 

kehittämään paikalliset kulutustarpeet 

kattavaa maitoalaa. Madeiran maitoalan 

kehittäminen maitojauheesta 

valmistettavaa maitoa hyödyntäen voisi 

toimia kyseisen alan kehittämisen mallina 

syrjäisimmillä alueilla, joilla on 

samanlaisia ominaispiirteitä. Madeiralle 

asetuksen (EY) N:o 247/2006 19 artiklan 

4 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla 

myönnetty poikkeus olisi tarpeen ulottaa 

kiireellisesti koskemaan myös 

Martiniquea, Guadeloupea ja Ranskan 

Guyanaa tarkistettaessa asetusta (EY) 
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N:o 247/2006 vuoden 2010 puolivälissä. 

 

Tarkistus 6 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Paikallisen maidontuotannon 

laajentamismahdollisuudet syrjäisimmillä 

alueilla, joille on myönnetty asetuksen 

(EY) N:o 247/2006 19 artiklan 4 kohdan 

ensimmäisessä alakohdassa vahvistettu 

vapautus, ovat hyvin rajalliset 

asianomaisten saarten 

pinnanmuodostuksen vuoksi. Vaikka 

paikallisesti tuotetun maidon keräyksen ja 

menekin turvaamista koskeva velvollisuus 

säilyy, on aiheellista poistaa edellä 

mainitun artiklan 4 kohdan toisessa 

alakohdassa vahvistettu komission 

velvollisuus määrittää paikallisesti tuotetun 

tuoreen maidon määrä, joka on käytettävä 

iskukuumennetun maidon tuottamiseen. 

(7) Paikallisen maidontuotannon 

laajentamismahdollisuudet syrjäisimmillä 

alueilla, joille on myönnetty asetuksen 

(EY) N:o 247/2006 19 artiklan 4 kohdan 

ensimmäisessä alakohdassa vahvistettu 

vapautus, ovat hyvin rajalliset tai vielä 

epävarmat asianomaisten saarten 

pinnanmuodostuksen ja paikallisen 

maidontuotantoalan uutuuden vuoksi. 

Vaikka paikallisesti tuotetun maidon 

keräyksen ja menekin turvaamista koskeva 

velvollisuus säilyy, on aiheellista poistaa 

edellä mainitun artiklan 4 kohdan toisessa 

alakohdassa vahvistettu komission 

velvollisuus määrittää paikallisesti tuotetun 

tuoreen maidon määrä, joka on käytettävä 

iskukuumennetun maidon tuottamiseen. 

 

Tarkistus 7 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Tämän asetuksen säännösten 

soveltamisella taannehtivasti 1 päivästä 

tammikuuta 2010 olisi varmistettava 

unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi 

toteutettavien maatalousalan 

erityistoimenpiteiden jatkuvuus ja 

täytettävä myös asianomaisten toimijoiden 

oikeutetut odotukset. 

Perustelu 

Asetukseen 247/2006 ehdotettujen muutosten on tultava voimaan 1. tammikuuta 2010, jotta 

nykyisiä poikkeuksia voidaan jatkaa. Tämän vuoksi tarvitaan lisäksi johdanto-osan kappale, 

jotta uuden asetuksen soveltamista taannehtivasti voidaan perustella. 
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Tarkistus 8 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – -1 kohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 247/2006 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (-1) Korvataan johdanto-osan 4 kappale 

seuraavasti: 

 "(4) Koska erityiseen 

hankintajärjestelmään kuuluvat määrät 

rajoittuvat syrjäisimpien alueiden 

hankintatarpeisiin, järjestelmä ei haittaa 

sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa. Erityisen 

hankintajärjestelmän taloudellisista 

hyödyistä ei lisäksi saisi aiheutua 

kaupan vääristymiä kyseisten tuotteiden 

osalta. Tästä syystä jalostamattomien 

tuotteiden lähettäminen tai vienti 

syrjäisimmiltä alueilta olisi kiellettävä. 

Kyseisten tuotteiden lähettäminen tai 

vienti olisi kuitenkin sallittava, kun 

erityisestä hankintajärjestelmästä 

aiheutuva hyöty palautetaan; 

jalostettujen tuotteiden lähettäminen tai 

vienti olisi lisäksi sallittava alueellisen 

kaupankäynnin tai Portugalin kahden 

syrjäisimmän alueen välisen 

kaupankäynnin mahdollistamiseksi. 

Lisäksi olisi otettava huomioon kaikkien 

syrjäisimpien alueiden perinteiset 

kauppavirrat kolmansiin maihin ja sen 

vuoksi sallittava perinteistä vientiä 

vastaavien jalostettujen tuotteiden vienti 

kaikilta syrjäisimmiltä alueilta. Tätä 

rajoitusta ei sovelleta myöskään 

jalostettujen tuotteiden perinteiseen 

lähettämiseen muualle unioniin. 

Selkeyden vuoksi ja markkinoiden 

kehitykseen sopeutumisen parantamiseksi 

viitekausi perinteisen viennin ja 

perinteisten lähetysten enimmäismäärien 

määrittelemiseksi olisi laskettava tämän 

asetuksen mukaisesti." 
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Perustelu 

Tarkistuksella pyritään selkeyttämään nykyisen asetuksen ehtoja, joiden mukaan 

jalostamattomia tai jalostettuja tuotteita voidaan viedä tai lähettää erityisen 

hankintajärjestelmän puitteissa. Lisäksi tarkistuksella mukautetaan asetusta markkinoiden 

todellisuutta vastaavaksi siten, että mainitaan tarve päivittää säännöllisesti perinteisen viennin 

ja perinteisten lähetysten enimmäismäärät 4 artiklan 2 kohtaan tehdyn tarkistuksen 5 

mukaisesti. 

 

Tarkistus 9 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – -1 a kohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 247/2006 

2 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (-1 a) Korvataan 2 artiklan 2 kohta 

seuraavasti: 

 "2. Arvioidussa hankintataseessa 

ilmoitetaan määrällisesti 1 kohdassa 

tarkoitettujen tuotteiden vuotuiset 

hankintatarpeet. Paikallisille 

markkinoille tarkoitettuja tai 

perinteisesti muualle unioniin 

lähetettäviä taikka alueellisen tai 

perinteisen kaupankäynnin osana 

kolmansiin maihin vietäviä tuotteita 

pakkaavan tai jalostavan teollisuuden 

tarpeista voidaan tehdä erillinen 

arvioitu tase. Jos laaditaan erillinen 

arvioitu tase, määrät saatetaan 

säännöllisesti ajan tasalle, jotta ne 

heijastaisivat 4 artiklan 2 kohdassa 

kuvattua markkinoiden kehitystä." 

Perustelu 

Sellaisten jalostettujen tuotteiden, joita voidaan viedä tai lähettää vuosittain syrjäisimmiltä 

alueilta alueellisen tai perinteisen kaupankäynnin puitteissa, enimmäismäärät on 4 artiklan 

2 kohtaa koskevan tarkistuksen 5 mukaisesti välttämätöntä saattaa säännöllisesti ajan tasalle. 

 

Tarkistus 10 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – -1 b kohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 247/2006 

4 artikla – 2 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

 (-1 b) Korvataan 4 artiklan 2 kohdan a 

alakohta seuraavasti: 

 "(a) viedään kolmansiin maihin tai 

lähetetään muualle unioniin perinteistä 

lähettämistä tai perinteistä vientiä 

vastaavien määrien rajoissa. Komissio 

vahvistaa nämä määrät 26 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 

noudattaen kuluvaa vuotta edeltävien 

kolmen vuoden aikaisten lähetysten tai 

viennin keskiarvon perusteella siten, että 

vähimmäismäärä on vuosien 1989, 1990 

ja 1991 lähetysten tai viennin keskiarvo. 

Näitä määriä käsitellään ja ne esitetään 

yhtenä lukuna, joka sisältää sekä 

kolmansiin maihin vietävät määrät että 

muualle unioniin lähetettävät määrät;" 

Perustelu 

Tällä tarkistuksella otetaan edellisten kolmen vuoden viennin tai lähetysten keskiarvo 

laskentaperusteeksi niiden jalostettujen tuotteiden enimmäismäärille, joita voidaan viedä tai 

lähettää vuosittain syrjäisimmiltä alueilta alueellisen ja perinteisen kaupankäynnin puitteissa. 

Nykyisin voimassa olevat määrien rajoitukset tukahduttavat paikallisen teollisuuden ja 

työllisyyden, koska ne estävät yrityksiä saamasta mittakaavaetua valtavien kuljetuskustannusten 

vuoksi. 

 

Tarkistus 11 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – -1 c kohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 247/2006 

4 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (-1 c) Korvataan 4 artiklan 3 kohta 

seuraavasti: 

 "3. Poiketen 2 kohdan a alakohdasta 

3 000 tonnin enimmäismäärä sokeria 

(CN-koodi 1701) voidaan lähettää 

vuosittain Azoreilta muualle unioniin 1 

päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän 

joulukuuta 2019 välisenä aikana." 
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Perustelu 

Maitokiintiöjärjestelmän odotettavissa olevasta päättymisestä johtuen Azorien viljelijöille on 

nopeasti löydettävä vaihtoehtoja. Nykyinen sokerijuurikkaan tuotanto voi toimia 

monipuolistavana ratkaisuna edellyttäen, että alan vakautta ja elinkelpoisuutta koskevia pitkän 

aikavälin näkymiä annetaan tuottajille ja talouden toimijoille, jotta he voivat saavuttaa 

tuotannon ja kaupan tason, jolla maatalous saadaan tällä syrjäisimmällä alueella kestäväksi 

sosiaalisesta, ympäristöön liittyvästä ja taloudellisesta näkökulmasta. 

 

Tarkistus 12 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – 2 kohta 

Asetus (EY) N:o 247/2006 

6 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, 

Kanariansaaret voivat 1 päivän 

tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 

2013 välisenä kautena edelleen hankkia 

CN-koodiin 1901 90 99 kuuluvia 

jalostettavaksi tarkoitettuja 

maitovalmisteita (rasvaton maitojauhe, 

johon on lisätty kasvirasvaa) enintään 

800 tonnia vuodessa. Kyseisen tuotteen 

hankinnalle yhteisöstä maksettava tuki saa 

olla enintään 210 euroa tonnilta, ja se 

sisältyy 23 artiklassa tarkoitettuun 

enimmäismäärään. Tämä tuote on 

tarkoitettu ainoastaan paikalliseen 

kulutukseen. 

Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, 

Kanariansaaret voivat edelleen hankkia 

CN-koodiin 1901 90 99 kuuluvia 

jalostettavaksi tarkoitettuja 

maitovalmisteita (rasvaton maitojauhe, 

johon on lisätty kasvirasvaa) enintään 

800 tonnia vuodessa. Kyseisen tuotteen 

hankinnalle unionista maksettava tuki saa 

olla enintään 210 euroa tonnilta, ja se 

sisältyy 23 artiklassa tarkoitettuun 

enimmäismäärään. Tämä tuote on 

tarkoitettu ainoastaan paikalliseen 

kulutukseen. 

Perustelu 

Kanariansaarten rakenteellisesta maitopulasta johtuen kasvisrasvaa sisältävästä rasvattomasta 

maitojauheesta on tullut erityisesti vähävaraisten paikallisten kuluttajien perinteisesti maidon 

korvikkeena käyttämä tuote. Tämän vuoksi nykyistä poikkeusta ei pitäisi pelkästään jatkaa, 

vaan siitä olisi tehtävä pysyvä. 
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Tarkistus 13 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – 4 kohta 

Asetus (EY) N:o 247/2006 

18 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Portugali lopettaa asteittain viljelyn 

sellaisilla viinitarhoilla, joille on istutettu 

kiellettyjä hybridiviiniköynnöslajikkeita, 

hyödyntäen tarvittaessa asetuksen (EY) 

N:o 1234/2007 103 q artiklan mukaista 

tukea. 

Perustelu 

Poistamalla tämän 18 artiklan 2 kohdan alakohdan komissio ylittää ehdotuksessaan tavoitteet, 

jotka koskevat POSEI-asetuksen yhdenmukaistamista YMJ:stä annetun asetuksen vastaavien 

määräysten kanssa. 

 

Tarkistus 14 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – 5 kohta 

Asetus (EY) N:o 247/2006 

19 artikla – 4 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) 

N:o 1234/2007 114 artiklan 2 kohdassa 

säädetään, Madeiralle ja Ranskan 

merentakaiselle Réunionin departementille 

annetaan paikallisten kulutustarpeiden 

rajoissa lupa tuottaa iskukuumennettua 

maitoa yhteisön alkuperää olevasta 

maitojauheesta, sikäli kuin tämä 

toimenpide ei haittaa paikallisesti tuotetun 

maidon keräystä ja menekkiä. Tämä tuote 

on tarkoitettu ainoastaan paikalliseen 

kulutukseen. 

4. Sen estämättä, mitä asetuksen 

(EY) N:o 1234/2007 114 artiklassa 

säädetään, Madeiralle ja Ranskan 

merentakaiselle Réunionin departementille 

annetaan paikallisten kulutustarpeiden 

rajoissa lupa tuottaa iskukuumennettua 

maitoa unionin alkuperää olevasta 

maitojauheesta, sikäli kuin tämä 

toimenpide varmistaa paikallisesti tuotetun 

maidon keräyksen ja menekin eikä haittaa 

tällaisen tuotannon kehittämiseen 

kannustavia toimenpiteitä. Tämä tuote, 

jonka laatua on pidettävä yllä, on 

tarkoitettu ainoastaan paikalliseen 

kulutukseen. 
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Tarkistus 15 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – 5 kohta 

Asetus (EY) N:o 247/2006 

19 artikla – 4 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tämän kohdan soveltamista koskevat 

yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan 

tämän asetuksen 26 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua menettelyä noudattaen. 

Menetelmä, jonka avulla on saatu tällä 

tavoin maitojauheesta valmistettua 

iskukuumennettua maitoa, on ilmoitettava 

selvästi pakkausmerkinnöissä. 

 


