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Pozměňovací návrh 7
Catherine Greze

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Čl. 18 odst. 2 druhý pododstavec 
nařízení (ES) č. 247/2006 předpokládá, že 
do 31. prosince 2013 budou na Azorách
a na Madeiře zrušeny plochy osázené 
zakázanými přímými hybridy odrůdové 
skladby. Čl. 18 odst. 2 třetí pododstavec 
tohoto nařízení zavazuje Portugalsko 
informovat každoročně Komisi, jak 
postupuje přeměna a restrukturalizace 
ploch osázených zakázanými přímými 
hybridy odrůdové skladby. Tato ustanovení 
jsou přísnější než předpisy čl. 120a odst. 5 
nařízení (ES) č. 1234/2007, zejména 
předpisy, kterými se stanoví, že zakázané 
přímé pěstitelské hybridní odrůdy vinné 
révy musí být vyklučeny, s výjimkou 
případu, kdy je vyrobené víno určeno 
výhradně pro rodinu výrobce. Čl. 18 odst. 
2 a čl. 18 odst. 3 nařízení (ES) č. 247/2006 
by proto měly být vypuštěny, aby se
předešlo rozdílnému zacházení mezi 
regiony Azory a Madeira na jedné straně
a zbývající částí Společenství na straně 
druhé.

(5) Čl. 18 odst. 2 druhý pododstavec 
nařízení (ES) č. 247/2006 předpokládá, že 
do 31. prosince 2013 budou na Azorách
a na Madeiře zrušeny plochy osázené 
zakázanými přímými hybridy odrůdové 
skladby. Čl. 18 odst. 2 třetí pododstavec 
tohoto nařízení zavazuje Portugalsko 
informovat každoročně Komisi, jak 
postupuje přeměna a restrukturalizace 
ploch osázených zakázanými přímými 
hybridy odrůdové skladby. Tato ustanovení 
jsou přísnější než předpisy čl. 120a odst. 5 
nařízení (ES) č. 1234/2007, zejména 
předpisy, kterými se stanoví, že zakázané 
přímé pěstitelské hybridní odrůdy vinné 
révy musí být vyklučeny, s výjimkou 
případu, kdy je vyrobené víno určeno 
výhradně pro rodinu výrobce. Datum 31. 
prosince 2013 uvedené v čl. 18 odst. 2 
nařízení (ES) č. 247/2006 by proto mělo 
být vypuštěno, aby se zabránilo
rozdílnému zacházení mezi regiony Azory
a Madeira na jedné straně a zbytkem
Společenství na straně druhé a aby 
pokračovaly činnosti přeměny ploch 
osázených zakázanými odrůdami.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 8
Patrice Tirolien

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Z důvodu omezeného místního trhu
a podmínek produkce, jež vedou
k významným dodatečným nákladům, 
nedokázaly Guadalupe, Guyana
a Martinik vytvořit mlékárenské odvětví, 
které by pokrývalo místní potřeby. Rozvoj 
mlékárenského odvětví na Madeiře díky 
mléku vyráběnému ze sušeného mléka by 
se mohl stát modelovým příkladem pro 
rozvoj tohoto odvětví v dalších 
nejvzdálenějších regionech, jež mají 
společné rysy. Zdá se proto vhodné
i naléhavě důležité rozšířit výjimku 
udělenou podle čl. 19 odst. 4 prvního 
pododstavce nařízení (ES) č. 247/2006 
Madeiře i na Guadalupe, Guyanu
a Martinik.

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Elie Hoarau, Catherine Greze

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Podmínky pro další rozšíření místní 
produkce mléka v nejvzdálenějších 
regionech, které využívají výjimky čl. 19 
odst. 4 prvního pododstavce nařízení (ES) 
č. 247/2006, jsou velmi omezené
v důsledku polohy dotčených ostrovů.
I když zůstává zachována povinnost zajistit 
sběr a odbyt místní produkce mléka, je 
vhodné zrušit povinnost Komise, kterou 
stanoví druhý pododstavec tohoto článku,

(7) Podmínky pro další rozšíření místní 
produkce mléka v nejvzdálenějších 
regionech, které využívají výjimky čl. 19 
odst. 4 prvního pododstavce nařízení (ES) 
č. 247/2006, jsou v důsledku polohy 
dotčených ostrovů a teprve nedávného 
vzniku místního mlékárenského odvětví
velmi omezené nebo ještě nestabilní.
I když zůstává zachována povinnost zajistit 
sběr a odbyt místní produkce mléka, je 
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a sice stanovit množství čerstvého mléka 
získaného v místě, jež má být začleněno do 
rekonstituovaného UHT mléka.

vhodné zrušit povinnost Komise, kterou 
stanoví druhý pododstavec tohoto článku,
a sice stanovit množství čerstvého mléka 
získaného v místě, jež má být začleněno do 
rekonstituovaného UHT mléka.

Or. fr

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

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 247/2006
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Pro každý rok se vyhotoví předběžný 
odhad dodávek, v němž bude stanoveno 
množství produktů uvedených v příloze 
1 nezbytných k pokrytí potřeb 
zásobování. Samostatný předběžný 
odhad lze vyhotovit pro posouzení 
potřeb podniků balících
a zpracovávajících produkty určené pro 
místní trh, pro tradiční zasílání do 
zbytku Společenství nebo pro vývoz do 
třetích zemí v rámci regionálního 
obchodu nebo v rámci tradičních 
obchodních toků, přičemž množství 
uvedená v tomto odhadu se pravidelně 
aktualizují tak, aby odrážela vývoj na trhu 
ve smyslu čl. 4 odst. 2.“

Or. pt

Odůvodnění

Podle pozměňovacího návrhu č. 5 k čl. 4 odst. 2 je nutné maximální množství zpracovaných 
produktů, které jsou každoročně způsobilé k vývozu nebo k zasílání z nejvzdálenějších regionů
v rámci místního obchodu a tradičního zasílání, pravidelně aktualizovat.
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Pozměňovací návrh 11
Elie Hoarau, Catherine Greze

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 247/2006
Čl. 19 – odst. 4 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od čl. 114 odst. 2 nařízení
(ES) č. 1234/2007 se do výše potřeb místní 
spotřeby na Madeiře a ve francouzském 
zámořském departementu Réunion 
povoluje výroba UHT mléka ze sušeného 
mléka pocházejícího ze Společenství, 
pokud toto opatření nepoškozuje místní 
produkci mléka a zajistí její sběr a odbyt.
Tento výrobek je určen výlučně pro místní 
spotřebu.

4. Odchylně od čl. 114 odst. 2 nařízení
(ES) č. 1234/2007 se do výše potřeb místní 
spotřeby na Madeiře a ve francouzském 
zámořském departementu Réunion 
povoluje výroba UHT mléka ze sušeného 
mléka pocházejícího ze Společenství, 
pokud toto opatření nepoškozuje místní 
produkci mléka a zajistí její sběr a odbyt
a pokud nenarušuje úsilí vynaložené
s cílem napomoci rozvoji této produkce.
Tento výrobek je určen výlučně pro místní 
spotřebu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Catherine Greze

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 247/2006
Čl. 19 – odst. 4 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od čl. 114 odst. 2 nařízení
(ES) č. 1234/2007 se do výše potřeb místní 
spotřeby na Madeiře a ve francouzském 
zámořském departementu Réunion 
povoluje výroba UHT mléka ze sušeného 
mléka pocházejícího ze Společenství, 
pokud toto opatření nepoškozuje místní 
produkci mléka a zajistí její sběr a odbyt.
Tento výrobek je určen výlučně pro místní 
spotřebu.

4. Odchylně od čl. 114 odst. 2 nařízení
(ES) č. 1234/2007 se do výše potřeb místní 
spotřeby na Madeiře a ve francouzském 
zámořském departementu Réunion 
povoluje výroba UHT mléka ze sušeného 
mléka pocházejícího ze Společenství, 
pokud toto opatření nepoškozuje místní 
produkci mléka a zajistí její sběr a odbyt.
Tento výrobek, jehož kvalita musí být 
zachována, je určen výlučně pro místní 
spotřebu.
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