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_____________________________________________________________ 
 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Skäl -1 (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  (-1) Artikel 349 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget) framhåller de yttersta 
randområdenas betydelse och särdrag och 
föreskriver särskilda åtgärder för att 
fastställa villkoren för hur fördragen ska 
tillämpas beträffande dessa områden, 
inklusive den gemensamma politiken, med 
hänsyn tagen till områdenas strukturella, 
sociala och ekonomiska situation, vilken 
förvärras av deras avlägsna belägenhet, 
ökaraktär, ringa storlek, besvärliga 
topografi- och klimatförhållanden samt 
ekonomiska beroende av ett fåtal 
produkter, faktorer som på grund av sin 
bestående natur och sammanlagda verkan 
allvarligt hämmar områdenas utveckling. 
Åtgärderna i fråga innefattar jordbruks- 
och fiskeripolitik, villkor för leverans av 
råvaror, statligt stöd och villkor för 
tillgång till strukturfonder och 
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övergripande unionsprogram. Genom 
Lissabonfördraget har dessutom för 
första gången de regioner som avses i 
artikel 349 i EUF-fördraget införlivats i 
artikel 107 i EUF-fördraget, vilket 
innebär att stöd som syftar till att främja 
deras ekonomiska utveckling kan anses 
vara förenliga med den inre marknaden. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Skäl -1a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  (-1a) I enlighet med artikel 4.3 i 
förordning (EG) nr 247/2006 får 
Azorerna, genom undantag från 
artikel 4.2 a i denna förordning, sända en 
årlig maximikvantitet socker 
(KN-nummer 1701) till övriga unionen. 
Produktionen av sockerbetor kan bli ett 
viktigt alternativ till mjölkproduktionen 
på Azorerna, särskilt på ön São Miguel, 
med tanke på att framtiden för 
mjölkmarknaden är oviss till följd av 
beslutet att avskaffa mjölkkvoterna och 
successivt öka dem under tiden, och det är 
därför nödvändigt att ge producenter och 
bearbetare, såvida beslutet att avskaffa 
kvotsystemet kvarstår, en garanti om att 
det kommer att ersättas med ett annat 
system, som kan garantera en hållbar 
utveckling av Azorernas mjölksektor, samt 
att tillförsäkra dem alternativa 
jordbruksperspektiv, och att ge de 
ekonomiska aktörerna en möjlighet att nå 
en tillverknings- och försäljningsnivå som 
kan stabilisera den ekonomiska och 
sociala situationen på Azorerna. Det 
gällande undantaget bör därför förlängas 
till och med den 31 december 2019.  
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Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Skäl 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Genom artikel 6 i förordning (EG) 
nr 247/2006 får Kanarieöarna under en 
övergångsperiod fortsätta försörjningen 
med mjölkberedningar med 
KN-numren 1901 90 99 och 2106 90 92 
avsedda för industriell beredning, med 
fastställda kvantiteter. Övergångsperioden 
löper ut den 31 december 2009. Den 
produkt som omfattas av 
KN-nummer 1901 90 99 – 
skummjölkspulver med vegetabiliska fetter 
– är en traditionell produkt för de lokala 
konsumenterna, inbegripet de som har det 
sämst ställt, och har sålts på 
Kanarieöarna under de senaste 40 åren. 
Försörjningen av denna produkt har 
utvecklat en särskild lokal industri som 
skapar sysselsättning och mervärde. Under 
den ekonomiska kris som nu råder är det 
lämpligt att upprätthålla försörjningen av 
denna särskilda produkt och förlänga den 
övergångsperiod som fastställs i artikel 6 i 
den förordningen till och med 
den 31 december 2013. 

(2) Genom artikel 6 i förordning (EG) 
nr 247/2006 får Kanarieöarna under en 
övergångsperiod fortsätta försörjningen 
med mjölkberedningar med 
KN-numren 1901 90 99 och 2106 90 92 
avsedda för industriell beredning, med 
fastställda kvantiteter. Övergångsperioden 
löper ut den 31 december 2009. Den 
produkt som omfattas av 
KN-nummer 1901 90 99 – 
skummjölkspulver med vegetabiliska fetter 
– har emellertid kommit att bli en 
traditionell produkt för de lokala 
konsumenterna, inbegripet de som har det 
sämst ställt. Den har medfört att en 
särskild lokal industri som skapar 
sysselsättning och mervärde har 
utvecklats. Det är därför lämpligt att 
upprätthålla försörjningen av denna 
särskilda produkt, som endast är avsedd 
för lokal konsumtion. 

Motivering 

Kanarieöarna har ett strukturellt underskott på mjölk, och skummjölkspulver med vegetabiliska 
fetter har därför kommit att bli en traditionell produkt som de lokala konsumenterna, och i 
synnerhet de som har det sämst ställt, använder som mjölkersättning. Det befintliga undantaget 
bör därför inte bara förlängas utan även bli permanent. 
 

Ändringsförslag  4 

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 

(5) Enligt artikel 18.2 andra stycket i 
förordning (EG) nr 247/2006 ska odlingen 
på den mark som planterats med de 
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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. 

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 unionen å den andra, 
och i syfte att fortsätta omställningen av 
den mark som planterats med förbjudna 
vinstockssorter. 

 

Ändringsförslag  5 

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 randområden 
som har motsvarande karaktärsdrag. Det 
undantag som beviljats Madeira enligt 
artikel 19.4 första stycket i förordning 
(EG) nr 247/2006 bör därför utan 
dröjsmål utvidgas till att omfatta 
Martinique, Guadeloupe och Guyana i 
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samband med översynen av förordning 
(EG) nr 247/2006, som förväntas ske i 
mitten av 2010. 

 

Ändringsförslag  6 

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 
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. 

(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 
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. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Skäl 7a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  (7a) Den retroaktiva tillämpningen av 
bestämmelserna i denna förordning från 
och med den 1 januari 2010 bör 
säkerställa kontinuiteten i de särskilda 
åtgärderna för jordbruket i unionens 
yttersta randområden och bör också 
uppfylla de legitima förväntningarna hos 
de berörda aktörerna. 

Motivering 

De föreslagna ändringarna till förordning (EG) nr 247/2006 bör träda i kraft 
den 1 januari 2010 för att tillåta en viss kontinuitet i de befintliga undantagen. Ett ytterligare 
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skäl måste därför infogas för att rättfärdiga en retroaktiv tillämpning av den nya förordningen. 
 

Ändringsförslag  8 

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 övriga delar av 
unionen. I klarhetssyfte och för att 
möjliggöra en bättre anpassning till 
marknadsutvecklingen bör 
referensperioden för fastställandet av 
maximikvantiteterna för traditionell 
export eller traditionella sändningar 
beräknas i enlighet med denna 
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förordning.”  

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. Ändringsförslaget syftar vidare till att anpassa förordningen till de 
faktiska omständigheterna på marknaden, eftersom det tar upp behovet av en regelbunden 
uppdatering av maximikvantiteterna för traditionell export och traditionella sändningar, i 
överensstämmelse med ändringsförslag 5 till artikel 4.2. 
 

Ändringsförslag  9 

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1a) Artikel 2.2 ska 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 
unionen och för export till tredjeländer 
inom ramen för regional eller 
traditionell handel. Om en separat 
prognos utarbetas ska kvantiteterna 
regelbundet uppdateras för att återspegla 
den marknadsutveckling som anges i 
artikel 4.2.” 

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  10 

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 unionen 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, med ett lägsta 
tröskelvärde som motsvarar genomsnittet 
för sändningarna eller exporten under 
åren 1989, 1990 och 1991; dessa 
kvantiteter ska hanteras och presenteras 
som ett enda belopp, som omfattar 
kvantiteter som exporteras till 
tredjeländer och kvantiteter som sänds till 
övriga unionen,” 

Motivering 

Ändringsförslaget införlivar genomsnittet för exporten eller sändningarna under de föregående 
tre åren i formeln för de maximikvantiteter bearbetade produkter som årligen kan exporteras 
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. 
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Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 – led -1c (nytt) 
Förordning (EG) nr 247/2006 
Artikel 4 – punkt 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1c) Artikel 4.3 ska ersättas med 
följande: 

 ”3. Genom undantag från punkt 2 a får 
en maximikvantitet av 3 000 ton socker 
(KN-nummer 1701) per år skickas från 
Azorerna till den övriga unionen under 
perioden 
1 januari 2010−31 december 2019:” 

Motivering 

Med tanke på att systemet med mjölkkvoter sannolikt kommer att försvinna inom en överskådlig 
framtid är det brådskande att hitta andra odlingsalternativ för jordbrukarna på Azorerna. Den 
aktuella sockerbetsproduktionen skulle kunna bidra till att diversifiera landets 
jordbruksverksamhet, förutsatt att producenterna och de ekonomiska aktörerna ges mera 
långsiktiga perspektiv i fråga om stabilitet och hållbarhet så att de kan uppnå tillverknings- och 
handelsnivåer som gör jordbruket i de yttre randområdena hållbart ur ett socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt perspektiv. 
 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 – led 2 
Förordning (EG) nr 247/2006 
Artikel 6 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Med avvikelse från artikel 2 får 
Kanarieöarna under perioden 
1 januari 2010–31 december 2013 
fortsätta försörjningen med 
mjölkberedningar med 
KN-nummer 1901 90 99 

Med avvikelse från artikel 2 får 
Kanarieöarna fortsätta försörjningen med 
mjölkberedningar med 
KN-nummer 1901 90 99 
(skummjölkspulver med vegetabiliska 
fetter) avsedda för industriell beredning 
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(skummjölkspulver med vegetabiliska 
fetter) avsedda för industriell beredning 
med högst 800 ton per år. Det stöd som 
utbetalas av gemenskapen för försörjningen 
med denna produkt får inte överskrida 
210 EUR per ton och ska ligga inom den 
gräns som avses i artikel 23. Denna 
produkt ska endast vara avsedd för lokal 
konsumtion.” 

med högst 800 ton per år. Det stöd som 
utbetalas av unionen för försörjningen med 
denna produkt får inte överskrida 210 EUR 
per ton och ska ligga inom den gräns som 
avses i artikel 23. Denna produkt ska 
endast vara avsedd för lokal konsumtion.” 

Motivering 

Kanarieöarna har ett strukturellt underskott på mjölk, och skummjölkspulver med vegetabiliska 
fetter har därför kommit att bli en traditionell produkt som de lokala konsumenterna, och i 
synnerhet de som har det sämst ställt, använder som mjölkersättning.  Det befintliga 
undantaget bör därför inte bara förlängas utan även bli permanent. 
 

Ändringsförslag  13 

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Portugal ska se till att gradvis upphöra 
med vinodlingar med de förbjudna 
direktproducerande 
hybridvinstockssorterna, med, i 
förekommande fall, det stöd som avses i 
artikel 103q i förordning (EG) 
nr 1234/2007. 

Motivering 

Om denna del av artikel 18.2 stryks kommer kommissionens föreslagna ändringar att gå utöver 
målet att samordna Poseiförordningen med motsvarande bestämmelser i förordningen om en 
samlad marknadsordning. 
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Ändringsförslag  14 

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 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 unionen, 
i den mån denna åtgärd kan garantera 
insamling och avsättning av lokalt 
producerad mjölk och inte motverkar de 
insatser som gjorts för att främja denna 
produktion. Denna produkt, vars kvalitet 
måste bevaras, ska endast vara avsedd för 
lokal konsumtion. 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 – led 5 
Förordning (EG) nr 247/2006 
Artikel 19 – punkt 4 – stycke 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  

Tillämpningsföreskrifter för denna punkt 
ska antas enligt förfarandet i artikel 26.2 i 
denna förordning.” 

Den metod genom vilken UHT-behandlad 
mjölk har rekonstituerats ska tydligt 
anges på märkningen.”  

 

 
 
 


