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Muudatusettepanek 7
Catherine Greze

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) Määruse (EÜ) nr 247/2006 artikli 18 
lõike 2 teises lõigus on sätestatud, et 
Assoorid ja Madeira peavad 31. 
detsembriks 2013 järk-järgult likvideerima 
viinamarjaistandused, kuhu istutatud 
viinamarjasordid on otseselt tootja 
hübriidid. Määruse (EÜ) nr 247/2006 
artikli 18 lõikes 2 kohustatakse Portugali 
teatama igal aastal ümberkorraldamise ja 
ümberkujundamise edusammudest nendel 
aladel, kuhu on istutatud kõnealused 
viinamarjasordid. Need sätted on määruse
(EÜ) nr 1234/2007 artikli 120a lõikes 5 
sätestatud eeskirjadest rangemad, kuna 
otseselt tootja hübriididest pärit 
viinamarjasordid, mille kasvatus on 
keelatud, tuleb likvideerida, välja arvatud 
juhul, kui kõnealustest viinamarjasortidest 
valmistatud vein on ette nähtud ainult 
veinitootja pereringis tarbimiseks.
Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 247/2006 
artikli 18 lõiked 2 ja 3 kustutada, et vältida
ebavõrdset kohtlemist ühelt poolt 
Assooride ja Madeira ning teiselt poolt 
ülejäänud ühenduse vahel.

5) Määruse (EÜ) nr 247/2006 artikli 18 
lõike 2 teises lõigus on sätestatud, et 
Assoorid ja Madeira peavad 31. 
detsembriks 2013 järk-järgult likvideerima 
viinamarjaistandused, kuhu istutatud 
viinamarjasordid on otseselt tootja 
hübriidid. Määruse (EÜ) nr 247/2006 
artikli 18 lõikes 2 kohustatakse Portugali 
teatama igal aastal ümberkorraldamise ja 
ümberkujundamise edusammudest nendel 
aladel, kuhu on istutatud kõnealused 
viinamarjasordid. Need sätted on määruse
(EÜ) nr 1234/2007 artikli 120a lõikes 5 
sätestatud eeskirjadest rangemad, kuna 
otseselt tootja hübriididest pärit 
viinamarjasordid, mille kasvatus on 
keelatud, tuleb likvideerida, välja arvatud 
juhul, kui kõnealustest viinamarjasortidest 
valmistatud vein on ette nähtud ainult 
veinitootja pereringis tarbimiseks.
Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 247/2006 
artikli 18 lõikes 2 esitatud kuupäev 
31. detsember 2013 välja jätta, et vältida 
ühelt poolt Assooride ja Madeira ning 
teiselt poolt ülejäänud ühenduse ebavõrdset 
kohtlemist ja jätkata nende alade 
ümberkorraldamist, kuhu on istutatud 
keelatud viinamarjasordid.  

Or. fr
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Muudatusettepanek 8
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Kohaliku turu väiksuse ja suuri 
lisakulusid tekitava tootmise tõttu ei ole 
Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanal ja 
Martinique’il õnnestunud välja arendada 
piirkonna vajadustele vastavat 
piimandussektorit. Piimandussektori 
areng Madeiral tänu piimapulbrist 
toodetud piimale võiks olla eeskujuks selle 
sektori arengule äärepoolseimates 
piirkondades, millel on samad omadused. 
Määruse (EÜ) nr 247/2006 artikli 19 
lõikes 4 Madeira suhtes kohaldatud 
erandit tuleks laiendada kiiremas korras 
ka Martinique’ile, Guadeloupe’ile ja 
Prantsuse Guajaanale.

Or. fr

Muudatusettepanek 9
Elie Hoarau, Catherine Greze

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kohaliku piimatootmise täiendava 
laiendamise tingimused liidu 
äärepoolseimates piirkondades, mille 
suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 
247/2006 artikli 19 lõikes 4 sätestatud 
erandit, on asjaomaste saarte topograafia 
tõttu väga piiratud. Ehkki kohustus tagada 
kohapeal toodetud piima kogumine ja 
turustamine jääb endiselt kehtima, oleks 
asjakohane kustutada kõnealuse artikli 
teises lõigus ettenähtud kohustus, mille 
kohaselt komisjon peab kindlaks määrama 

(7) Kohaliku piimatootmise täiendava 
laiendamise tingimused liidu 
äärepoolseimates piirkondades, mille 
suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 
247/2006 artikli 19 lõikes 4 sätestatud 
erandit, on asjaomaste saarte topograafia ja 
kohaliku piimasektori alles hiljuti 
tekkimise tõttu väga piiratud või veel 
nõrgad. Ehkki kohustus tagada kohapeal 
toodetud piima kogumine ja turustamine 
jääb endiselt kehtima, oleks asjakohane 
kustutada kõnealuse artikli teises lõigus 
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kohapeal toodetava värske piima koguse, 
mis lisatakse kõrgkuumutatud pulbripiima 
hulka.

ettenähtud kohustus, mille kohaselt 
komisjon peab kindlaks määrama kohapeal 
toodetava värske piima koguse, mis 
lisatakse kõrgkuumutatud pulbripiima 
hulka.

Or. fr

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

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 247/2006
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 a) Artikli 2 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Koostatakse prognoositav 
tarnebilanss, milles märgitakse lõikes 1 
nimetatud põllumajandustoodete 
kogused, mida on vaja igal aastal 
tarnevajaduste rahuldamiseks. Eraldi 
prognoositava bilansi võib koostada 
kohalikuks turustamiseks ja ülejäänud 
ühendusse tavapäraseks 
edasisaatmiseks, kolmandatest riikidest 
eksporditud piirkondliku või 
traditsioonilise kaubavahetuse raames 
ettenähtud tooteid töötlevate ja 
pakendavate ettevõtete vajaduste 
hindamiseks; sel juhul tuleb koguseid 
turuolukorra muutuste kajastamiseks 
korrapäraselt ajakohastada vastavalt 
artikli 4 lõikele 2.”

Or. pt

Selgitus

Artikli 4 lõike 2 kohta tehtud muudatusettepaneku 5 kohaselt on oluline pidevalt ajakohastada 
maksimaalseid koguseid töödeldud toodete puhul, mida võidakse igal aastal eksportida või 
lähetada äärepoolseimatest piirkondadest kas piirkondliku või traditsioonilise kaubavahetuse 
raames.
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Muudatusettepanek 11
Elie Hoarau, Catherine Greze

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 247/2006
Artikkel 19 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Olenemata määruse (EÜ) nr 1234/9714 
artikli 114 lõikest 2, lubatakse Prantsuse 
Réunioni ülemeredepartemangul toota 
ühenduse päritolu piimapulbrist 
kõrgkuumutatud pulbripiima kohalike 
tarbimisvajaduste piires, kui selle 
meetmega ei takistata kohapeal toodetud 
piima kogumist ja turustamist. Kõnealune 
toode on ette nähtud üksnes kohalikuks 
tarbimiseks.

4. Olenemata määruse (EÜ) nr 1234/9714 
artikli 114 lõikest 2, lubatakse Prantsuse 
Réunioni ülemeredepartemangul toota 
ühenduse päritolu piimapulbrist 
kõrgkuumutatud pulbripiima kohalike 
tarbimisvajaduste piires, kui selle 
meetmega ei takistata kohapeal toodetud 
piima kogumist ja turustamist ning selle 
tootmisharu edendamiseks jõupingutuste 
tegemist. Kõnealune toode on ette nähtud 
üksnes kohalikuks tarbimiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Catherine Greze

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 247/2006
Artikkel 19 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Olenemata määruse (EÜ) nr 1234/9714 
artikli 114 lõikest 2, lubatakse Prantsuse 
Réunioni ülemeredepartemangul toota 
ühenduse päritolu piimapulbrist 
kõrgkuumutatud pulbripiima kohalike 
tarbimisvajaduste piires, kui selle 
meetmega ei takistata kohapeal toodetud 
piima kogumist ja turustamist. Kõnealune 
toode on ette nähtud üksnes kohalikuks 
tarbimiseks.

4. Olenemata määruse (EÜ) nr 1234/9714 
artikli 114 lõikest 2, lubatakse Prantsuse 
Réunioni ülemeredepartemangul toota 
ühenduse päritolu piimapulbrist 
kõrgkuumutatud pulbripiima kohalike 
tarbimisvajaduste piires, kui selle 
meetmega ei takistata kohapeal toodetud 
piima kogumist ja turustamist. Kõnealune 
toode, mille kvaliteeti tuleb hoida, on ette 
nähtud üksnes kohalikuks tarbimiseks.
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