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Изменение 7
Catherine Greze

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В член 18, параграф 2, алинея втора 
от Регламент (ЕО) № 247/2006 се 
предвижда постепенно премахване до 
31 декември 2013 г. на лозовите 
насаждения на Азорските острови и 
Мадейра от забранени директно 
произведени хибридни сортове лози. В 
член 18, параграф 2, алинея трета от 
същия регламент от Португалия се 
изисква всяка година да докладва за 
напредването на конверсията и 
преструктурирането на засадените 
площи с тези сортове лози. Тези 
разпоредби са по-строги от правилата в 
член 120а, параграф 5 от Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007, в частност във връзка със 
задължението за изкореняване на 
забранените директно произведени 
хибридни сортове лози, с изключение на 
случаите, когато виното, произвеждано 
от добитото от тях грозде, е 
предназначено изключително за 
семейството на винопроизводителя. 
Необходимо е следователно член 18, 
параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) 
№ 247/2006 да бъдат заличени, така че 
да се премахне разликата в третирането 
между, от една страна, Азорските 
острови и Мадейра и, от друга страна –
останалите региони на Общността.

(5) В член 18, параграф 2, алинея втора 
от Регламент (ЕО) № 247/2006 се 
предвижда постепенно премахване до 
31 декември 2013 г. на лозовите 
насаждения на Азорските острови и 
Мадейра от забранени директно 
произведени хибридни сортове лози. В 
член 18, параграф 2, алинея трета от 
същия регламент от Португалия се 
изисква всяка година да докладва за 
напредването на конверсията и 
преструктурирането на засадените 
площи с тези сортове лози. Тези 
разпоредби са по-строги от правилата в 
член 120а, параграф 5 от Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007, в частност във връзка със 
задължението за изкореняване на 
забранените директно произведени 
хибридни сортове лози, с изключение на 
случаите, когато виното, произвеждано 
от добитото от тях грозде, е 
предназначено изключително за 
семейството на винопроизводителя.
Необходимо е следователно датата 
31 декември 2013 г. в член 18, 
параграф 2 от Регламент . (ЕО) 
№ 247/2006 да бъде заличена, така че да 
се премахне разликата в третирането 
между, от една страна, Азорските 
острови и Мадейра и, от друга страна –
останалите региони на Общността и да 
се продължи дейността по 
конверсията на засадените със 
забранени сортове площи.

Or. fr
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Изменение 8
Patrice Tirolien

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6 а) Поради ограничените мащаби на 
местния пазар и наличието на 
производствени условия, водещи до 
значителни допълнителни разходи, 
Гваделупа, Гвиана и Мартиника не 
успяха да развият млечния сектор до 
равнище, което да удовлетворява  
местните потребности. Развитието 
на млечния сектор в Мадейра, 
благодарение на технологията на 
възстановяване на млякото от мляко 
на прах, би могло да послужи за модел 
на развитие за този сектор в най-
отдалечените райони, които 
споделят общи характеристики. 
Изглежда едновременно уместно и 
неотложно дерогацията, 
предоставена на Мадейра в член 19, 
параграф 4, алинея първа от 
Регламент (ЕО) № 247/2006, да бъде  
разширена, така че да обхване 
Мартиника, Гваделупа и Гвиана.

Or. fr

Изменение 9
Elie Hoarau, Catherine Greze

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Условията за допълнително 
разширяване на местното 
млекопроизводство на най-отдалечените 
райони, ползващи се от предвиденото в 

(7) Условията за допълнително 
разширяване на местното 
млекопроизводство на най-отдалечените 
райони, ползващи се от предвиденото в
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член 19, параграф 4, алинея първа от 
Регламент (ЕО) № 247/2006 изключение 
от прилагането, са твърде ограничени 
предвид релефа на въпросните острови. 
Въпреки че задължението за 
осигуряване на събирането и пазарната 
реализация на местното 
млекопроизводство се запазва, уместно 
е да бъде заличено задължението на 
Комисията, предвидено в алинея втора 
от посочения член, за определяне на 
количеството от местно произведено 
прясно мляко, което да бъде включено 
във възстановеното мляко.

член 19, параграф 4, алинея първа от 
Регламент (ЕО) № 247/2006 изключение 
от прилагането, са твърде ограничени 
или все още нестабилни предвид 
релефа на въпросните острови и на 
скорошната поява на местните 
отрасли на млекопроизводство. 
Въпреки че задължението за 
осигуряване на събирането и пазарната 
реализация на местното 
млекопроизводство се запазва, уместно 
е да бъде заличено задължението на 
Комисията, предвидено в алинея втора 
от посочения член, за определяне на 
количеството от местно произведено 
прясно мляко, което да бъде включено 
във възстановеното мляко.

Or. fr

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

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка -1a (нова)
Регламент (ЕО) № 247/2006
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1а) Параграф 2 на член 2 се заменя 
със следния текст:
"2. Следва да бъде изготвен прогнозен 
баланс на доставките, в който да бъде 
определено количеството на 
селскостопанските продукти, 
упоменати в параграф 1, което е 
необходимо за задоволяване на 
търсенето всяка година. За нуждите 
на предприятия, които опаковат или 
преработват продукти, предназначени 
за местния пазар, за традиционно 
снабдяване на останалата част на 
територията на Общността или за 
износ като част от регионалната 
търговия или от традиционните 
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търговски потоци, може да бъде 
изготвен отделен прогнозен баланс на 
доставките, чието количество да 
подлежи на редовна актуализация, 
която да отразява  развитието на 
пазара по смисъла на член 4, параграф 
2.“ 

Or. pt

Обосновка

По смисъла на изменение 5, засягащо член 4, параграф 2, е необходимо редовно да се 
актуализират максималните количества на преработените продукти, които всяка 
година се изнасят или експедират от най-отдалечените райони в рамките на 
местната търговия и традиционното снабдяване. 

Изменение 11
Elie Hoarau, Catherine Greze

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 247/2006
Член 19 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Независимо от член 114, параграф 2 
от Регламент (ЕО) № 1234/2007 
производството в Мадейра и френския 
отвъдморски департамент Реюнион на 
мляко, възстановено по технология с 
ултрависока температура от мляко на 
прах с произход от Общността, се 
разрешава в рамките на нуждите на 
местното потребление, доколкото тази 
мярка не възпрепятства местно 
произведеното мляко да се събира и 
намира пазар. Този продукт е 
предназначен само за местна 
консумация.

4. Независимо от член 114, параграф 2 
от Регламент (ЕО) № 1234/2007 
производството в Мадейра и френския 
отвъдморски департамент Реюнион на 
мляко, възстановено по технология с 
ултрависока температура от мляко на 
прах с произход от Общността, се 
разрешава в рамките на нуждите на 
местното потребление, доколкото тази 
мярка не възпрепятства местно 
произведеното мляко да се събира и 
намира пазар, нито усилията 
предприети с цел подкрепа на 
развитието на това производство.  
Този продукт е предназначен само за 
местна консумация.

Or. fr
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Изменение 12
Catherine Greze

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 247/2006
Член 19 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Независимо от член 114, параграф 2 
от Регламент (ЕО) № 1234/2007 
производството в Мадейра и френския 
отвъдморски департамент Реюнион на 
мляко, възстановено по технология с 
ултрависока температура от мляко на 
прах с произход от Общността, се 
разрешава в рамките на нуждите на 
местното потребление, доколкото тази 
мярка не възпрепятства местно 
произведеното мляко да се събира и 
намира пазар. Този продукт е 
предназначен само за местна 
консумация.

4. Независимо от член 114, параграф 2 
от Регламент (ЕО) № 1234/2007 
производството в Мадейра и френския 
отвъдморски департамент Реюнион на 
мляко, възстановено по технология с 
ултрависока температура от мляко на 
прах с произход от Общността, се 
разрешава в рамките на нуждите на 
местното потребление, доколкото тази 
мярка не възпрепятства местно 
произведеното мляко да се събира и 
намира пазар. Този продукт, чието 
качеството следва да бъде запазено, е 
предназначен само за местна 
консумация

Or. fr


