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Τροπολογία 7
Catherine Greze

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το άρθρο 18 παράγραφος 2 δεύτερο 
εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
247/2006 προβλέπει τη βαθμιαία εξάλειψη, 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013, της 
καλλιέργειας των εκτάσεων που έχουν 
φυτευτεί με ποικιλίες αμπέλου από 
αυτοπαράγωγα υβρίδια των οποίων 
απαγορεύεται η καλλιέργεια στις Αζόρες 
και στη Μαδέρα. Το άρθρο 18 παράγραφος 
2 τρίτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού 
υποχρεώνει την Πορτογαλία να κοινοποιεί 
κατ’ έτος την πρόοδο που σημειώνουν οι 
εργασίες μετατροπής και αναδιάρθρωσης 
των εκτάσεων που έχουν φυτευτεί με τις 
σχετικές ποικιλίες αμπέλου. Οι διατάξεις 
αυτές είναι αυστηρότερες από τους 
κανόνες που θεσπίζονται στο άρθρο 120α 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007, και συγκεκριμένα η 
υποχρέωση εκρίζωσης των 
απαγορευμένων ποικιλιών αμπέλου από 
αυτοπαράγωγα υβρίδια, εκτός όταν ο 
σχετικός οίνος προορίζεται αποκλειστικά 
για κατανάλωση από την οικογένεια του 
οινοπαραγωγού. Κατά συνέπεια, το άρθρο 
18 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 247/2006 πρέπει να διαγραφεί, 
προκειμένου να εξαλειφθεί η διαφορά 
μεταχείρισης μεταξύ των περιοχών των 
Αζορών και της Μαδέρας, αφενός, και της 
υπόλοιπης Κοινότητας, αφετέρου.

(5) Το άρθρο 18 παράγραφος 2 δεύτερο 
εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
247/2006 προβλέπει τη βαθμιαία εξάλειψη, 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013, της 
καλλιέργειας των εκτάσεων που έχουν 
φυτευτεί με ποικιλίες αμπέλου από 
αυτοπαράγωγα υβρίδια των οποίων 
απαγορεύεται η καλλιέργεια στις Αζόρες 
και στη Μαδέρα. Το άρθρο 18 παράγραφος 
2 τρίτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού 
υποχρεώνει την Πορτογαλία να κοινοποιεί 
κατ’ έτος την πρόοδο που σημειώνουν οι 
εργασίες μετατροπής και αναδιάρθρωσης 
των εκτάσεων που έχουν φυτευτεί με τις 
σχετικές ποικιλίες αμπέλου. Οι διατάξεις 
αυτές είναι αυστηρότερες από τους 
κανόνες που θεσπίζονται στο άρθρο 120α 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007, και συγκεκριμένα η 
υποχρέωση εκρίζωσης των 
απαγορευμένων ποικιλιών αμπέλου από 
αυτοπαράγωγα υβρίδια, εκτός όταν ο 
σχετικός οίνος προορίζεται αποκλειστικά 
για κατανάλωση από την οικογένεια του 
οινοπαραγωγού. Κατά συνέπεια, η 
ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2013 
που αναφέρεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
247/2006 πρέπει να διαγραφεί, 
προκειμένου να εξαλειφθεί η διαφορά 
μεταχείρισης μεταξύ των περιοχών των 
Αζορών και της Μαδέρας, αφενός, και της 
υπόλοιπης Κοινότητας, αφετέρου και να 
επιτραπεί η συνέχιση της μετατροπής 
των εκτάσεων στις οποίες έχει 
απαγορευθεί η καλλιέργεια.
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Τροπολογία 8
Patrice Tirolien

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Λόγω των περιορισμένων τοπικών 
αγορών και των συνθηκών παραγωγής 
που συνεπάγονται σημαντικές πρόσθετες 
δαπάνες, η Γουαδελούπη, η Γουιάνα και 
η Μαρτινίκα δεν επέτυχαν να αναπτύξουν 
έναν γαλακτοκομικό τομέα που να 
καλύπτει τις τοπικές ανάγκες.    Η 
ανάπτυξη του γαλακτοκομικού τομέα στη 
Μαδέρα χάρη στο ανασυσταθέν γάλα από 
σκόνη γάλακτος θα μπορούσε να 
αποτελέσει ένα πρότυπο ανάπτυξης για 
τον τομέα αυτό στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες που μοιράζονται κοινά 
χαρακτηριστικά. Κρίνεται σκόπιμο αλλά 
και επείγον να επεκταθεί στην Μαρτινίκα, 
στη Γουαδελούπη και τη Γουιάνα η 
παρέκκλιση που προβλέπεται για την 
Μαδέρα με βάση το άρθρο 19, 
παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ.247/2006. 
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Τροπολογία 9
Elie Hoarau, Catherine Greze

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Λόγω της τοπογραφίας των σχετικών 
νησιών, είναι πολύ περιορισμένοι οι όροι 
για την περαιτέρω παράταση της τοπικής 
γαλακτοπαραγωγής των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, οι οποίες 

(7) Λόγω της τοπογραφίας των σχετικών 
νησιών και της πρόσφατης εμφάνισης 
αυτού του τοπικού γαλακτοκομικού 
κλάδου, είναι πολύ περιορισμένοι ή ακόμη 
αβέβαιοι οι όροι για την περαιτέρω 
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απολαύουν της παρέκκλισης που 
προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 
πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
247/2006. Αν και διατηρείται η υποχρέωση 
να εξασφαλίζονται η συλλογή και η 
διάθεση της παραγωγής εντοπίου 
γάλακτος, είναι σκόπιμο να διαγραφεί η 
υποχρέωση της Επιτροπής, που 
προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο του εν 
λόγω άρθρου, να προσδιορίζει ένα 
ποσοστό ενσωμάτωσης για το νωπό γάλα 
τοπικής παραγωγής.

παράταση της τοπικής γαλακτοπαραγωγής 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών, οι 
οποίες απολαύουν της παρέκκλισης που 
προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 
πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
247/2006. Αν και διατηρείται η υποχρέωση 
να εξασφαλίζονται η συλλογή και η 
διάθεση της παραγωγής εντοπίου 
γάλακτος, είναι σκόπιμο να διαγραφεί η 
υποχρέωση της Επιτροπής, που 
προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο του εν 
λόγω άρθρου, να προσδιορίζει ένα 
ποσοστό ενσωμάτωσης για το νωπό γάλα 
τοπικής παραγωγής.

Or. fr

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

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1 α) Το άρθρο 2, παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"2. Οι ετήσιες ανάγκες, σχετικά με τα 
αναφερόμενα στο παράρτημα 1 
προϊόντα, ποσοτικοποιούνται σε 
προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού.  Η 
αξιολόγηση των αναγκών των 
επιχειρήσεων συσκευασίας προϊόντων ή 
μεταποίησης με προορισμό την τοπική 
αγορά, προς παραδοσιακή αποστολή 
στην υπόλοιπη Κοινότητα ή προς 
εξαγωγή προς τρίτες χώρες στο πλαίσιο 
περιφερειακού εμπορίου ή 
παραδοσιακών εμπορικών ροών, μπορεί 
να αποτελέσει αντικείμενο χωριστού 
ισοζυγίου εφοδιασμού, οι ποσότητες του 
οποίου υποβάλλονται σε τακτική 
ενημέρωση, κατά τρόπον ώστε να 
αντανακλάται η εξέλιξη της αγοράς, κατά 



PE438.464v02-00 6/8 AM\804248EL.doc

EL

την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 2.»

Or. pt

Αιτιολόγηση

Δυνάμει της τροπολογίας 5 στο άρθρο 4, παράγραφος 2, είναι αναγκαίο να ενημερώνονται 
τακτικά οι ανώτατες ποσότητες των μεταποιημένων προϊόντων που μπορούν να εξάγονται ή να 
αποστέλλονται κάθε χρόνο από τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες στο πλαίσιο του τοπικού 
εμπορίου και των παραδοσιακών εμπορικών ροών.  

Τροπολογία 11
Elie Hoarau, Catherine Greze

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 114 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007, εντός του ορίου των αναγκών 
της τοπικής κατανάλωσης, επιτρέπεται στη 
Μαδέρα και στο Γαλλικό Υπερπόντιο 
Διαμέρισμα της Ρεϋνιόν η παραγωγή 
γάλακτος UHT εξ ανασυστάσεως από γάλα 
σε σκόνη κοινοτικής καταγωγής, εφόσον 
το μέτρο αυτό εξασφαλίζει τη συλλογή και 
τη διάθεση του γάλακτος τοπικής 
παραγωγής. Το προϊόν αυτό προορίζεται 
μόνο για τοπική κατανάλωση.

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 114 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007, εντός του ορίου των αναγκών 
της τοπικής κατανάλωσης, επιτρέπεται στη 
Μαδέρα και στο Γαλλικό Υπερπόντιο 
Διαμέρισμα της Ρεϋνιόν η παραγωγή 
γάλακτος UHT εξ ανασυστάσεως από γάλα 
σε σκόνη κοινοτικής καταγωγής, εφόσον 
το μέτρο αυτό εξασφαλίζει τη συλλογή και 
τη διάθεση του γάλακτος τοπικής 
παραγωγής, και δεν παρεμποδίζει τις 
προσπάθειες για την προώθηση της 
ανάπτυξης αυτής της παραγωγής. Το 
προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για τοπική 
κατανάλωση.

Or. fr
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Τροπολογία 12
Catherine Greze

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 247/2006
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 114 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007, εντός του ορίου των αναγκών 
της τοπικής κατανάλωσης, επιτρέπεται στη 
Μαδέρα και στο Γαλλικό Υπερπόντιο 
Διαμέρισμα της Ρεϋνιόν η παραγωγή 
γάλακτος UHT εξ ανασυστάσεως από γάλα 
σε σκόνη κοινοτικής καταγωγής, εφόσον 
το μέτρο αυτό εξασφαλίζει τη συλλογή και 
τη διάθεση του γάλακτος τοπικής 
παραγωγής. Το προϊόν αυτό προορίζεται 
μόνο για τοπική κατανάλωση.

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 114 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007, εντός του ορίου των αναγκών 
της τοπικής κατανάλωσης, επιτρέπεται στη 
Μαδέρα και στο Γαλλικό Υπερπόντιο 
Διαμέρισμα της Ρεϋνιόν η παραγωγή 
γάλακτος UHT εξ ανασυστάσεως από γάλα 
σε σκόνη κοινοτικής καταγωγής, εφόσον 
το μέτρο αυτό δεν παρεμποδίζει τη 
συλλογή και τη διάθεση του γάλακτος 
τοπικής παραγωγής. Το προϊόν αυτό, η 
ποιότητα του οποίου πρέπει να 
προστατευθεί, προορίζεται μόνο για 
τοπική κατανάλωση.

Or. fr
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