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KORTFATTAD MOTIVERING

Europaparlamentet har antagit en resolution om kommissionens rapport om åtgärder för att 
genomföra artikel 299.2 i EG-fördraget (i lydelsen enligt Amsterdamfördraget) till förmån för 
EU:s yttersta randområden. I denna resolution framförde parlamentet åsikten att det vore 
lämpligt att fastställa en samlad och enhetlig strategi för hållbar utveckling i dessa områden.

I samma resolution, samt i Europaparlamentets betänkande från maj 2001 om särskilda 
åtgärder för vissa jordbruksprodukter, efterlystes förbättringar i genomförandet av de 
särskilda försörjningsordningarna. Översynen bör framför allt inriktas på att göra 
försörjningsordningarna mer flexibla.

Föredraganden uppskattar därför att kommissionen har beaktat Europaparlamentet åsikter 
genom att föreslå förbättringar i förvaltningen av försörjningsordningarna.

– Föredraganden ger sitt stöd till den avsikt som ligger till grund för kommissionens förslag 
till förordning, nämligen att göra det möjligt att snabbt anpassa åtgärderna för att på lång 
sikt ta hänsyn till regionala särdrag.

– Föredraganden ställer sig också positiv till en metod som i högre grad involverar de 
berörda när besluten skall fattas.

Föredraganden skulle dock vilja föreslå några ändringar som skulle kunna visa sig 
fördelaktiga för den regionala utvecklingen i de yttersta randområdena.

Den särskilda försörjningsordningen, stödprogrammen och åtgärderna till förmån för lokal 
jordbruksproduktion syftar till att utjämna de ekonomiska skillnader och den asymmetri som 
beror på de yttersta randområdenas tillhörighet till EU. De begränsningar som råder för export 
till tredjeländer och sändningar till övriga gemenskapen av produkter som omfattas av den 
särskilda försörjningsordningen leder däremot till att livsmedelsindustrin stryps och de 
yttersta randområdenas utveckling skadas. Därför måste jordbrukets och livsmedelsföretagens 
överlevnad garanteras i de yttersta randområdena. Det kan bara åstadkommas om man 
avskaffar alla exportbegränsningar för jordbruksprodukter från dessa områden.

Förordningen syftar till att göra den särskilda försörjningsordningen mer flexibel. Om detta 
syfte skall uppnås anser föredraganden att de jordbruksprodukter som omfattas av de olika 
försörjningsordningarna inte bör finnas med i förordningens bilaga. I enlighet med 
subsidiaritetsprincipen bör förteckningen över de olika jordbruksprodukterna snarare 
fastställas i de särskilda försörjningsprogrammen för varje enskilt randområde.

Landsbygdens utveckling i de yttersta randområdena är till stor del beroende av stöd till 
investeringar som inriktas antingen på diversifiering, omstrukturering eller omställning till 
hållbart jordbruk eller på företag som sysslar med förädling och saluföring av företrädesvis 
lokala jordbruksprodukter. Undantag från förordning (EG) nr 1257/1999 måste tillåtas så att 
det blir möjligt att intensifiera stödet till denna typ av investeringar. I detta sammanhang 
måste man komma ihåg att de små och medelstora företagen skapar flest 
sysselsättningstillfällen i förhållande till sin omsättning. Ur social synvinkel lönar det sig 
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alltså att stödja de små och medelstora företagen eftersom de uppvisar bäst resultat när det 
gäller förhållandet mellan offentligt stöd och nya sysselsättningstillfällen.

Vissa jordbrukssektorer, som är av avgörande betydelse för den regionala utvecklingen i de 
yttersta randområdena, har särskilda problem som kräver mer specifika åtgärder.

Det främsta problemet på Azorerna är sockerproduktionens överlevnad, en avgörande faktor 
för en balanserad och oberoende regional utveckling där. I föreliggande text föreslår 
kommissionen en tillåten exportmängd som motsvarar de traditionella sändningarna på 
grundval av ett genomsnitt av sändningar eller export under åren 1989, 1990 och 1991. Denna 
mängd räcker inte för att sockerproduktionen på Azorerna skall överleva ekonomiskt och den 
motsvarar heller inte situationen vid den tidpunkt då området införlivades i Europeiska 
gemenskapen.

Vinodling har stor betydelse för jordbruket i vissa av de yttersta randområdena. På så sätt 
bidrar vinodlingen till den regionala utvecklingen. Med tanke på svårigheterna för 
vinodlingen på Azorerna är det också önskvärt att visa större flexibilitet beträffande det 
gradvisa avskaffandet av de arealer som odlats med de förbjudna direktproducerande 
hybridvinstockssorterna.

Dessutom anser föredraganden att Azorerna och Madeira bör rapportera om sina framsteg i 
arbetet med omställning och omstrukturering av de arealer som odlats med de förbjudna 
direktproducerande hybridvinstockssorterna direkt till kommissionen, och därefter meddela 
även de statliga portugisiska myndigheterna. Därigenom undviker man risken för att Azorerna 
och Madeira eventuellt straffas för att de portugisiska centralmyndigheterna inte har skickat in 
relevanta uppgifter.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Led 1 i beaktandemeningen

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 36 och 37 samt
artikel 299.2 i detta,

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 299.2 i detta,

  
1 EUT C ..., ..., s. ...
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Motivering

Enbart artikel 299.2 är den korrekta och tillräckliga rättsliga grunden för denna förordning 
om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden.

Ändringsförslag 2
Skäl 4

(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 
snedvridning av handeln med de berörda 
produkterna. Därför är det lämpligt att 
förbjuda sändning eller export av dessa 
produkter från de yttersta randområdena.
Sändning eller export av dessa produkter bör 
däremot vara tillåten när den fördel som 
följt av den särskilda 
försörjningsordningen betalats tillbaka 
eller, när det gäller bearbetade produkter, i 
syfte att möjliggöra regional handel eller 
handel mellan två portugisiska 
randområden. Hänsyn bör tas till 
tredjeländernas traditionella handel med de 
yttersta randområdena som helhet, och med 
anledning av detta 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. Det är i klarhetssyfte 
lämpligt att fastställa en referensperiod för 
definitionen av traditionellt exporterade 
eller avsända kvantiteter.

(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 
snedvridning av handeln med de berörda 
produkterna. Sändning till övriga 
gemenskapen eller export till tredjeländer 
av bearbetade produkter bör däremot vara 
tillåten i syfte att främja den regionala eller 
traditionella handeln och i synnerhet 
handeln mellan de olika randområdena.

Motivering

Avsättningsmöjligheterna för den lokala produktionen måste skyddas, och den traditionella 
handeln får inte äventyras. Produkter som ingår i den särskilda försörjningsordningen 
omfattas av begränsningar för export till tredjeländer och sändning till övriga gemenskapen.
Detta leder till att jordbrukslivsmedelsindustrin stryps och utvecklingen i de yttersta 
randområdena skadas. Dessutom – vilket också är till skada för utvecklingen i de yttersta 
randområdena – försvårar dessa begränsningar dels det interregionala och transnationella 
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samarbetet, dels den integration i den regionala omgivningen som man önskar stödja genom 
å ena sidan målet ”Europeiskt regionalt samarbete” i den reformerade 
sammanhållningspolitiken och dess nya grannskapsinstrument, och å andra sidan den 
åtgärdsplan för utvidgat grannskap som kommissionen presenterar i sitt meddelande av den 
26 maj 2004 ”Ett starkare partnerskap för de yttersta randområdena”, som en strategi för 
utveckling i de yttersta randområdena.

Ändringsförslag 3
Artikel 2, punkt 1

1. Härmed inrättas en särskild 
försörjningsordning för de 
jordbruksprodukter som finns förtecknade i 
bilaga I och som i de yttersta randområdena 
är nödvändiga som livsmedel eller för 
tillverkning av andra produkter eller som 
insatsvaror i jordbruket.

1. Härmed inrättas en särskild 
försörjningsordning för de 
jordbruksprodukter som i de yttersta 
randområdena är nödvändiga som livsmedel 
eller för tillverkning av andra produkter eller 
som insatsvaror i jordbruket och som finns 
förtecknade i de försörjningsprogram som 
avses i artikel 5.

Motivering

I enlighet med subsidiaritetsprincipen bör de förteckningar över jordbruksprodukter som 
omfattas av den särskilda försörjningsordningen inte ingå i själva förordningen. De bör 
i stället ingå i de försörjningsprogram som medlemsstaterna skall lägga fram för 
kommissionen i enlighet med artikel 5.

Ändringsförslag 4
Artikel 2, punkt 2

2. De årliga försörjningsbehoven med 
avseende på produkterna i bilaga I skall 
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 handel eller inom ramen för 
traditionell handel.

utgår

Motivering

En logisk följd av ändringsförslag 3.
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Ändringsförslag 5
Artikel 4, punkt 2, led a

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 och de 
mottagande tredjeländerna skall fastställas 
av kommissionen i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 26.2, på 
grundval av de genomsnittliga 
sändningarna eller den genomsnittliga 
exporten under åren 1989, 1990 och 1991,

utgår

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 2.

Ändringsförslag 6
Artikel 4, punkt 2, led b

b) som exporteras till tredjeländer inom 
ramen för regional handel enligt de villkor 
som fastställs av kommissionen i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 26.2,

utgår

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 2.

Ändringsförslag 7
Artikel 4, punkt 2, led c

c) som sänds från Azorerna till Madeira 
och tvärt om.

utgår

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 2.
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Ändringsförslag 8
Artikel 5, punkt 1, led a

a) ett utkast till prognostiserad 
försörjningsbalans,

a) ett utkast till prognostiserad 
försörjningsbalans, som skall innehålla de 
årliga försörjningsbehoven med avseende 
på dessa produkter; en separat prognos kan 
göras för att bedöma bearbetnings- och 
förpackningsindustrins behov av produkter 
för den lokala marknaden, för sändningar 
till resten av gemenskapen och för export 
till tredjeländer inom ramen för regional 
handel eller inom ramen för traditionell 
handel,

Motivering

En logisk följd av ändringsförslag 3 och 4.

Ändringsförslag 9
Artikel 5, punkt 1, led aa (nytt)

aa) de produkter som omfattas av den 
särskilda försörjningsordningen,

Motivering

En logisk följd av ändringsförslag 3.

Ändringsförslag 10
Artikel 5, punkt 2

2. Försörjningsprogrammen skall godkännas 
i enlighet med förfarandet i artikel 26.2.
Med hänsyn till behovsutvecklingen i de 
yttersta randområdena får förteckningen 
över de produkter som anges i bilaga I ses 
över i enlighet med samma förfarande.

2. Försörjningsprogrammen skall godkännas 
i enlighet med förfarandet i artikel 26.2, med 
hänsyn till behovsutvecklingen i de yttersta 
randområdena.

Motivering

En logisk följd av ändringsförslag 3.
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Ändringsförslag 11
Artikel 9, punkt 1

1. Det skall införas program för 
gemenskapsstöd till de yttersta 
randområdena och dessa skall omfatta 
särskilda åtgärder till förmån för lokal 
jordbruksproduktion inom 
tillämpningsområdet för del tre avdelning II 
i EG-fördraget.

1. Det skall införas fleråriga program för 
gemenskapsstöd till de yttersta 
randområdena och dessa skall omfatta 
särskilda åtgärder till förmån för lokal 
jordbruksproduktion inom 
tillämpningsområdet för del tre avdelning II 
i EG-fördraget.

Motivering

För att gemenskapens särskilda åtgärder till förmån för den lokala jordbruksproduktionen 
skall kunna garantera kontinuitet och hållbar utveckling beträffande denna produktion i alla 
de yttersta randområdena, så som krävs i artikel 10, måste planeringen av stödåtgärderna 
vara långsiktig (flerårig) och ligga i linje med planeringsperioden för strukturfonderna och 
EU:s budgetplan: 2007–2013.

Ändringsförslag 12
Artikel 9, punkt 2

2. Gemenskapens stödprogram skall 
upprättas på den geografiska nivå som den 
berörda medlemsstaten bedömer vara den 
mest lämpliga. Programmen skall utarbetas 
av de behöriga myndigheter som utsetts av 
nämnda medlemsstat, vilka sedan skall 
överlämna dem till kommissionen, efter 
samråd med behöriga myndigheter och 
organisationer på lämplig geografisk nivå.

2. Gemenskapens fleråriga stödprogram 
skall upprättas på den geografiska nivå som 
den berörda medlemsstaten bedömer vara 
den mest lämpliga. Programmen skall 
utarbetas av de behöriga myndigheter som 
utsetts av nämnda medlemsstat, vilka sedan 
skall överlämna dem till kommissionen, 
efter samråd med behöriga myndigheter och 
organisationer på lämplig geografisk nivå.

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 11.

Ändringsförslag 13
Artikel 9, punkt 3

3. Endast ett program för stöd från 
gemenskapen kan läggas fram per yttersta 
randområde.

3. Endast ett flerårigt program för stöd från 
gemenskapen kan läggas fram per yttersta 
randområde.
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Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 11.

Ändringsförslag 14
Artikel 10

Gemenskapens stödprogram skall innehålla 
de åtgärder som krävs för att garantera 
kontinuitet och utveckling för den lokala 
jordbruksproduktionen i alla de yttersta 
randområdena.

Gemenskapens fleråriga stödprogram skall 
innehålla de åtgärder som krävs för att 
garantera kontinuitet och utveckling för den 
lokala jordbruksproduktionen i alla de 
yttersta randområdena.

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 11.

Ändringsförslag 15
Artikel 11, punkt 1

1. De åtgärder som vidtas inom ramen för 
stödprogrammen måste vara förenliga med 
gemenskapslagstiftningen samt vara 
konsekventa i förhållande till annan 
gemenskapspolitik och övriga åtgärder som 
vidtas.

1. De åtgärder som vidtas inom ramen för de 
fleråriga stödprogrammen måste vara 
förenliga med gemenskapslagstiftningen 
samt vara konsekventa i förhållande till 
annan gemenskapspolitik och övriga 
åtgärder som vidtas.

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 11.

Ändringsförslag 16
Artikel 11, punkt 2, stycke 1

2. Det måste också säkerställas att de 
åtgärder som vidtas inom ramen för 
stödprogrammen är konsekventa i 
förhållande till de åtgärder som genomförs 
via den gemensamma jordbrukspolitikens 
övriga instrument, särskilt den gemensamma 
organisationen av marknaderna, 
landsbygdsutvecklingen, produktkvalitet, 
djur- och miljöskydd.

2. Det måste också säkerställas att de 
åtgärder som vidtas inom ramen för de 
fleråriga stödprogrammen är konsekventa i 
förhållande till de åtgärder som genomförs 
via den gemensamma jordbrukspolitikens 
övriga instrument, särskilt den gemensamma 
organisationen av marknaderna, 
landsbygdsutvecklingen, produktkvalitet, 
djur- och miljöskydd.



PA\561987SV.doc 11/17 PE 355.784v01-00

SV

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 11.

Ändringsförslag 17
Artikel 12, inledningen

Ett gemenskapsstödprogram skall innehålla 
följande:

Ett flerårigt gemenskapsstödprogram skall 
innehålla följande:

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 11.

Ändringsförslag 18
Artikel 12, led a

a) En kvantifierad beskrivning av den 
produktionssituation inom jordbruket som 
berörs, för vilken tillgängliga 
utvärderingsresultat beaktats och vilken 
visar skillnader, brister och potential i fråga 
om utvecklingen, vilka ekonomiska medel 
som avsatts och de huvudsakliga resultaten 
av åtgärder som vidtagits med stöd av rådet 
förordning (EEG) nr 3763/91, rådets 
förordning (EEG) nr 1600/92, rådets 
förordning (EEG) nr 1601/92 samt 
förordningarna (EG) nr 1452/2001, (EG) 
nr 1451/2001 och (EG) nr 1454/2001.

a) En kvantifierad beskrivning av den 
produktionssituation inom jordbruket som 
berörs, för vilken tillgängliga 
utvärderingsresultat beaktats och vilken 
visar skillnader, brister och potential i fråga 
om utvecklingen, vilka ekonomiska medel 
som avsatts och de huvudsakliga resultaten 
av åtgärder som vidtagits med stöd av 
förordningarna (EG) nr 1452/2001, 
(EG) nr 1451/2001 och (EG) nr 1454/2001.

Motivering

De viktigaste resultaten av de åtgärder som vidtagits före 2001 utvärderades i samband med 
Posei-reformen 2001. Utvärderingen ledde fram till rådets förordningar av den 28 juni 2001 
om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för de franska utomeuropeiska 
departementen ((EG) nr 1452/2001), Azorerna och Madeira ((EG) nr 1451/2001) samt 
Kanarieöarna ((EG) nr 1454/2001). Följaktligen bör utvärderingen gälla hela perioden efter 
den senaste utvärderingen 2001, alltså tillämpningsperioden för de särskilda 
försörjningsordningarna (2002, 2003 och 2004).
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Ändringsförslag 19
Artikel 12, led d, stycke 1a (nytt)

Budgetflexibilitet mellan åtgärderna i ett 
och samma program kan medges när 
programmet väl har trätt i kraft.

Motivering

Budgetflexibilitet mellan åtgärderna i ett och samma program, under programmets löptid, är 
en nödvändig följd av att förvaltningsmekanismerna förenklas, så att det blir möjligt att 
snabbt anpassa åtgärderna, vilket kommissionen kräver i detta förslag till förordning (se 
motiveringen).

Ändringsförslag 20
Artikel 16, punkt 1

1. Genom undantag från bestämmelserna i 
artikel 7 i förordning (EG) nr 1257/1999 för 
de yttersta randområdena, skall det totala 
värdet av stödet för investeringar som bl.a. 
syftar till att främja diversifiering, 
omstrukturering eller omställning till 
hållbart jordbruk på jordbruksföretag med 
begränsade ekonomiska tillgångar, vilka 
kommer att definieras i de 
programkomplement som avses i 
artiklarna 18.3 och 19.4 i rådets förordning 
(EG) nr 1260/1999, begränsas till högst 
75 % av den stödberättigande 
investeringsvolymen.

1. Genom undantag från bestämmelserna i 
artikel 7 i förordning (EG) nr 1257/1999 för 
de yttersta randområdena, skall det totala 
värdet av stödet för investeringar som bl.a. 
syftar till att främja diversifiering, 
omstrukturering eller omställning till 
hållbart jordbruk på jordbruksföretag med 
begränsade ekonomiska tillgångar, vilka 
kommer att definieras i de 
programkomplement som avses i 
artiklarna 18.3 och 19.4 i rådets förordning 
(EG) nr 1260/1999, begränsas till högst 
85 % av den stödberättigande 
investeringsvolymen.

Motivering

Detta ändringsförslag stämmer överens med det tak för medfinansiering (fondens andel av de 
stödberättigande totalkostnaderna) som för närvarande gäller för de yttersta randområdena 
(rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999). I sitt meddelande av den 
26 maj 2004 ”Ett starkare partnerskap för de yttersta randområdena” lovade kommissionen 
att hålla sig till detta tak, ett löfte som kommissionen sedan upprepade i förslaget till rådets 
förordning om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (KOM(2004)0492, 14 juli 2004).
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Ändringsförslag 21
Artikel 16, punkt 2

2. Genom undantag från bestämmelserna i 
artikel 28.2 i förordning (EG) nr 1257/1999 
för de yttersta randområdena, skall det totala 
värdet av stödet för investeringar i företag 
för bearbetning och saluföring av 
jordbruksprodukter som huvudsakligen 
härrör från lokal produktion och från 
sektorer som skall definieras i det 
programkomplement som avses i 
artiklarna 18.3 och 19.4 i förordning (EG) 
nr 1260/1999, begränsas till högst 65 % av 
den totala stödberättigande 
investeringsvolymen. För små och 
medelstora företag skall det totala värdet av 
stödet i fråga begränsas till högst 75 %, på 
samma villkor.

2. Genom undantag från bestämmelserna i 
artikel 28.2 i förordning (EG) nr 1257/1999 
för de yttersta randområdena, skall det totala 
värdet av stödet för investeringar i företag 
för bearbetning och saluföring av 
jordbruksprodukter som huvudsakligen 
härrör från lokal produktion och från 
sektorer som skall definieras i det 
programkomplement som avses i 
artiklarna 18.3 och 19.4 i förordning (EG) 
nr 1260/1999, begränsas till högst 65 % av 
den totala stödberättigande 
investeringsvolymen. För små och 
medelstora företag skall det totala värdet av 
stödet i fråga begränsas till högst 85 %, på 
samma villkor.

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslag 20. De små och medelstora företagen skapar fler 
sysselsättningstillfällen i förhållande till sin omsättning jämfört med storföretagen. Därför 
måste de ges mer stöd i syfte att stimulera sysselsättningen i de yttersta randområdena.

Ändringsförslag 22
Artikel 18, punkt 1

1. Frankrike och Portugal skall för 
kommissionen lägga fram program för 
bekämpning av organismer som är skadliga 
för växtligheten eller vegetabiliska 
produkter i de franska utomeuropeiska 
departementen respektive på Azorerna och 
Madeira. I programmen skall särskilt anges 
de mål som skall uppnås, åtgärder som skall 
vidtas samt deras varaktighet och kostnad. 
De program som läggs fram i enlighet med 
denna artikel skall inte gälla skyddsåtgärder 
för bananer.

1. Frankrike och Portugal skall för 
kommissionen lägga fram fytosanitära
skyddsprogram för jordbruksgrödor eller 
vegetabiliska produkter i de franska 
utomeuropeiska departementen respektive 
på Azorerna och Madeira. I programmen 
skall särskilt anges de mål som skall uppnås, 
åtgärder som skall vidtas samt deras 
varaktighet och kostnad. De program som 
läggs fram i enlighet med denna artikel skall 
inte gälla skyddsåtgärder för bananer.

Motivering

Syftet är att utvidga tillämpningområdet för programmen så att de även kan omfatta andra 
fytosanitära åtgärder. 
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Ändringsförslag 23
Artikel 19, punkt 2, stycke 1

2. Genom undantag från artikel 19.1 i 
förordning (EG) nr 1493/1999 skall 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 19.1 i 
förordning (EG) nr 1493/1999 skall det vara 
tillåtet att använda druvor som skördats i 
regionerna Azorerna och Madeira från 
förbjudna direktproducerande 
hybridvinstockssorter för framställning av 
vin som endast får saluföras inom dessa 
regioner.

Motivering

Det finns andra förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorter än de som räknas upp 
inom parentes, till exempel Seibel och Cunningham. Följaktligen är det bättre att inte namnge 
dem.

Ändringsförslag 24
Artikel 19, punkt 2, stycke 2

Portugal skall fram till den 
31 december 2006 gradvis avskaffa odlingen 
på den mark som planterats med de 
förbjudna direktproducerande 
hybridvinstockssorterna, med, i 
förekommande fall, hjälp av det stöd som 
avses i kapitel III i avdelning II i förordning 
(EG) nr 1493/1999.

Portugal skall fram till den 
31 december 2013 gradvis avskaffa odlingen 
på den mark som planterats med de 
förbjudna direktproducerande 
hybridvinstockssorterna, med, i 
förekommande fall, hjälp av det stöd som 
avses i kapitel III i avdelning II i förordning 
(EG) nr 1493/1999.

Motivering

Att omstrukturera vinodlingen är en svår uppgift, bland annat på grund av vingårdarnas 
struktur på Madeira och de geografiska förhållandena. Med tanke på hur viktig Madeiras 
vinodling är för den regionala utvecklingen, inklusive turismen, bör en längre 
omstruktureringsperiod beviljas.

Ändringsförslag 25
Artikel 19, punkt 2, stycke 3

Portugal skall varje år till kommissionen 
överlämna en rapport om hur omställnings-

Regionerna Azorerna och Madeira skall 
varje år direkt till kommissionen överlämna 
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och omstruktureringsarbetet fortskrider på 
de arealer som odlats med de förbjudna 
direktproducerande hybridvinstockssorterna.

en rapport om hur omställnings- och 
omstruktureringsarbetet fortskrider på de 
arealer som odlats med de förbjudna 
direktproducerande hybridvinstockssorterna. 
De skall också överföra uppgifterna till de 
statliga portugisiska centralmyndigheterna.

Motivering

Man måste undanröja risken för att Azorerna och Madeira straffas för att de statliga 
portugisiska myndigheterna eventuellt missar att översända uppgifterna till kommissionen.

Ändringsförslag 26
Artikel 20, punkt 4, stycke 2

Tillämpningsföreskrifter för denna punkt 
skall antas enligt förfarandet i artikel 26.2. I 
dessa föreskrifter skall det bland annat 
fastställas hur stor kvantitet lokalt 
producerad färsk mjölk som skall blandas i 
den rekonstituerade UHT-mjölk som avses i 
första stycket.

Tillämpningsföreskrifter för denna punkt 
skall antas enligt förfarandet i artikel 26.2. I 
dessa föreskrifter skall det bland annat 
fastställas hur stor kvantitet lokalt 
producerad färsk mjölk som skall blandas i 
den rekonstituerade UHT-mjölk som avses i 
första stycket. En sådan kvantitet blir 
obligatorisk om det verkar som om det inte 
skulle finnas tillräcklig avsättning för den 
lokala produktionen.

Motivering

Madeira vill inte tvingas att blanda i minst 15 procent lokalt producerad färsk mjölk. Med 
tanke på den kraftiga minskningen av den regionala mjölkproduktionen kan denna 
procentandel inte alltid uppnås, vilket skapar stora problem för mejerinäringen på Madeira. 
Ändringsförslaget syftar till att garantera avsättningen för den lokala produktionen och 
samtidigt ge den regionala mejerinäringen större flexibilitet vid produktionen av 
rekonstituerad UHT-mjölk.

Ändringsförslag 27
Artikel 24, punkt 2

2. Gemenskapen skall finansiera de åtgärder 
som föreskrivs i avdelningarna II och III i 
den här förordningen med följande belopp:

2. Gemenskapen skall finansiera de åtgärder 
som föreskrivs i avdelningarna II och III i 
den här förordningen med följande belopp 
för vart och ett av de franska 
utomeuropeiska departementen, för 
Azorerna och Madeira samt för 
Kanarieöarna, beräknade på grundval av 
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genomsnittet för de årliga anslagen för 
finansiering av den särskilda 
försörjningsordningen 2002, 2003 och 
2004, inklusive de årliga anslagen för 
tullfrihet, och på grundval av gällande 
utgiftstak för stöd till lokal produktion.

− för de franska utomeuropeiska 
departementen
84,7 miljoner euro
– för Azorerna och Madeira:
77,3 miljoner euro
– för Kanarieöarna:
127,3 miljoner euro.

Motivering

Vid beräkningen av taken för finansiering av åtgärder i enlighet med denna förordning utgick 
kommissionen från genomsnittet av anslagen för finansiering av den särskilda 
försörjningsordningen 2001–2003. Kommissionen tog ingen hänsyn till

– den ekonomiska konjunkturutvecklingen och den anpassning uppåt som därmed måste göras 
av anslagsbehoven,

– effekterna av de förändringar som gjorts i samband med Posei-reformen 2001 (jordbruk); 
även 2001 var ett övergångsår på grund av kommissionens förordning om 
tillämpningsföreskrifter för de särskilda försörjningsordningar för de yttersta randområdena 
som inrättas genom de reformerade Poseiordningarna (förordning (EG) nr 20/2002 av den 
28 december 2001, vilken offentliggjordes först 2002 – EGT L 8, 11.1.2002), och

– de stora fördelar som följer av möjligheten att till de yttersta randområdena importera 
produkter som kommer direkt från tredjeländer och som omfattas av den särskilda 
försörjningsordningen med avgiftsbefrielse (tullfrihet); om denna möjlighet, på grund av 
marknadsrelaterade eller andra skäl, inte längre finns kvar måste gemenskapens stöd för de
yttersta randområdenas försörjning öka; ett bra exempel är fallet med C-socker och dess 
framtida utveckling.

Ändringsförslag 28
Artikel 24, punkt 3

3. De årliga anslagen för de program som 
föreskrivs i avdelning II får inte överstiga 
följande belopp:

3. De årliga anslag som avses i punkt 1 
fördelas mellan program som föreskrivs i 
avdelning II, inom de gränser som där 
fastställts.
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– för de franska utomeuropeiska 
departementen:
20,7 miljoner euro
– för Azorerna och Madeira:
17,7 miljoner euro
– för Kanarieöarna:
72,7 miljoner euro.

Motivering

En logisk följd av ändringsförslag 27. Enligt villkoren i artikel 5 b bör 
försörjningsprogrammen bland annat omfatta det stöd och de stödbelopp för försörjningen 
från gemenskapen som fastställts.

Ändringsförslag 29
Artikel 26, punkt 1

1. Kommissionen skall biträdas av 
Förvaltningskommittén för direktstöd som 
inrättas genom artikel 144 i förordning (EG) 
nr 1782/2003, utom för genomförandet av 
artikel 16 i den här förordningen, där 
kommissionen skall biträdas av kommittén 
för jordbrukets struktur och landsbygdens 
utveckling som inrättas genom artikel 50 i 
förordning (EG) nr 1260/1999.

1. Kommissionen skall biträdas av 
Förvaltningskommittén för direktstöd som 
inrättas genom artikel 144 i förordning (EG) 
nr 1782/2003, utom för genomförandet av 
artikel 16 i den här förordningen, där 
kommissionen skall biträdas av kommittén 
för jordbrukets struktur och landsbygdens 
utveckling som inrättas genom artikel 50 i 
förordning (EG) nr 1260/1999 och för de 
fytosanitära program som avses i artikel 18 
i den här förordningen, där kommissionen 
skall biträdas av ständiga kommittén för 
växtskydd som inrättas genom 
beslut (EEG) nr 76/894.

Motivering

Med tanke på de fytosanitära programmens omfattning och i enlighet med kommittésystemet 
bör dessa program antas först efter bedömning av den ständiga kommittén för växtskydd. 
Detta är faktiskt det förfarande som tillämpas för fytosanitära åtgärder inom Poseidom och 
Poseima.
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