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Tarkistus 7
Catherine Greze

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Asetuksen (EY) N:o 247/2006 18 
artiklan 2 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti viininviljely on 31 päivään 
joulukuuta 2013 mennessä lopetettava 
asteittain sellaisilla Azorien ja Madeiran 
viljelmillä, joille on istutettu kiellettyjä 
hybridiviiniköynnöslajikkeita. Mainitun 
asetuksen 18 artiklan 2 kohdan 
kolmannessa alakohdassa Portugali 
velvoitetaan ilmoittamaan joka vuosi, 
miten uusiin lajikkeisiin siirtyminen ja 
rakenneuudistus edistyvät niillä 
viljelyaloilla, joille tällaisia 
viiniköynnöslajikkeita on istutettu. 
Kyseiset säännökset ovat tiukemmat kuin 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 120 a 
artiklan 5 kohdassa vahvistetut säännöt, 
joiden mukaisesti kielletyt 
hybridiviiniköynnöslajikkeet on raivattava, 
paitsi jos kyseinen tuotanto on tarkoitettu 
yksinomaan viinintuottajan oman talouden 
käyttöön. Asetuksen (EY) N:o 247/2006 18 
artiklan 2 ja 3 kohta olisi sen vuoksi 
poistettava, jotta päästään eroon Azorien ja 
Madeiran alueiden eriarvoisesta kohtelusta 
yhteisön muihin alueisiin nähden.

(5) Asetuksen (EY) N:o 247/2006 18 
artiklan 2 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti viininviljely on 31 päivään 
joulukuuta 2013 mennessä lopetettava 
asteittain sellaisilla Azorien ja Madeiran 
viljelmillä, joille on istutettu kiellettyjä 
hybridiviiniköynnöslajikkeita. Mainitun 
asetuksen 18 artiklan 2 kohdan 
kolmannessa alakohdassa Portugali 
velvoitetaan ilmoittamaan joka vuosi, 
miten uusiin lajikkeisiin siirtyminen ja 
rakenneuudistus edistyvät niillä 
viljelyaloilla, joille tällaisia 
viiniköynnöslajikkeita on istutettu. 
Kyseiset säännökset ovat tiukemmat kuin 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 120 a 
artiklan 5 kohdassa vahvistetut säännöt, 
joiden mukaisesti kielletyt 
hybridiviiniköynnöslajikkeet on raivattava, 
paitsi jos kyseinen tuotanto on tarkoitettu 
yksinomaan viinintuottajan oman talouden 
käyttöön. Asetuksen (EY) N:o 247/2006 18 
artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus "31 
päivään joulukuuta 2013 mennessä" olisi 
sen vuoksi poistettava, jotta päästään eroon 
Azorien ja Madeiran alueiden eriarvoisesta 
kohtelusta yhteisön muihin alueisiin 
nähden, ja olisi jatkettava uusiin 
lajikkeisiin siirtymistä viljelykiellossa 
olevilla aloilla.

Or. fr
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Tarkistus 8
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Koska paikalliset markkinat ovat 
suppeat ja koska tuotanto-olosuhteet 
aiheuttavat niillä huomattavia 
lisäkustannuksia, Guadeloupe, Ranskan 
Guyana ja Martinique eivät ole kyenneet 
kehittämään paikalliset kulutustarpeet 
kattavaa maitoalaa. Maitoalan 
kehittäminen Madeiralla maitojauheesta 
valmistettavan maidon pohjalta voisi 
toimia kyseisen alan kehittämisen mallina 
syrjäisimmillä alueilla, joilla on 
samanlaisia ominaispiirteitä. Madeiralle 
asetuksen (EY) N:o 247/2006 19 artiklan 
4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
myönnetty poikkeus olisi tarpeen ulottaa 
kiireellisesti koskemaan myös 
Martiniquea, Guadeloupea ja Ranskan 
Guyanaa.

Or. fr

Tarkistus 9
Elie Hoarau, Catherine Greze

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Paikallisen maidontuotannon 
laajentamismahdollisuudet syrjäisimmillä 
alueilla, joille on myönnetty asetuksen 
(EY) N:o 247/2006 19 artiklan 4 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa vahvistettu
vapautus, ovat hyvin rajalliset 
asianomaisten saarten 
pinnanmuodostuksen vuoksi. Vaikka 
paikallisesti tuotetun maidon keräyksen ja 

(7) Paikallisen maidontuotannon 
laajentamismahdollisuudet syrjäisimmillä 
alueilla, joille on myönnetty asetuksen 
(EY) N:o 247/2006 19 artiklan 4 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa vahvistettu 
vapautus, ovat hyvin rajalliset tai vielä 
heikot asianomaisten saarten 
pinnanmuodostuksen ja paikallisen 
maidontuotantoalan uutuuden vuoksi. 
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menekin turvaamista koskeva velvollisuus 
säilyy, on aiheellista poistaa edellä 
mainitun artiklan 4 kohdan toisessa 
alakohdassa vahvistettu komission 
velvollisuus määrittää paikallisesti tuotetun 
tuoreen maidon määrä, joka on käytettävä 
iskukuumennetun maidon tuottamiseen.

Vaikka paikallisesti tuotetun maidon 
keräyksen ja menekin turvaamista koskeva 
velvollisuus säilyy, on aiheellista poistaa 
edellä mainitun artiklan 4 kohdan toisessa 
alakohdassa vahvistettu komission 
velvollisuus määrittää paikallisesti tuotetun 
tuoreen maidon määrä, joka on käytettävä 
iskukuumennetun maidon tuottamiseen.

Or. fr

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

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 247/2006
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Korvataan 2 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Arvioidussa hankintataseessa 
ilmoitetaan määrällisesti 1 kohdassa 
tarkoitettujen tuotteiden vuotuiset 
hankintatarpeet. Paikallisille 
markkinoille tarkoitettuja tai 
perinteisesti muualle yhteisöön 
lähetettäviä taikka alueellisen tai 
perinteisen kaupankäynnin osana 
kolmansiin maihin vietäviä tuotteita 
pakkaavan tai jalostavan teollisuuden 
tarpeista voidaan tehdä erillinen 
arvioitu tase, jonka määrät saatetaan 
säännöllisesti ajan tasalle, jotta ne 
heijastaisivat markkinoiden kehitystä 4 
artiklan 2 kohdan mukaisesti."

Or. fr

Perustelu

Sellaisten jalostettujen tuotteiden, joita saatetaan viedä tai lähettää vuosittain syrjäisimmiltä 
alueilta paikallisille markkinoille ja tuotteiden perinteisen lähettämisen puitteissa, 
enimmäismäärät on 4 artiklan 2 kohtaa koskevan tarkistuksen 5 mukaisesti välttämätöntä 
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saattaa säännöllisesti ajan tasalle.

Tarkistus 11
Elie Hoarau, Catherine Greze

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 247/2006
19 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 
1234/2007 114 artiklan 2 kohdassa 
säädetään, Madeiralle ja Ranskan 
merentakaiselle Réunionin departementille 
annetaan paikallisten kulutustarpeiden 
rajoissa lupa tuottaa iskukuumennettua 
maitoa yhteisön alkuperää olevasta 
maitojauheesta, sikäli kuin tämä 
toimenpide ei haittaa paikallisesti tuotetun 
maidon keräystä ja menekkiä. Tämä tuote 
on tarkoitettu ainoastaan paikalliseen 
kulutukseen.

4. Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 
1234/2007 114 artiklan 2 kohdassa 
säädetään, Madeiralle ja Ranskan 
merentakaiselle Réunionin departementille 
annetaan paikallisten kulutustarpeiden 
rajoissa lupa tuottaa iskukuumennettua 
maitoa yhteisön alkuperää olevasta 
maitojauheesta, sikäli kuin tämä 
toimenpide ei haittaa paikallisesti tuotetun 
maidon keräystä ja menekkiä eikä tällaisen 
tuotannon kehittämiseksi toteutettavia 
toimenpiteitä. Tämä tuote on tarkoitettu 
ainoastaan paikalliseen kulutukseen.

Or. fr

Tarkistus 12
Catherine Greze

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 247/2006
19 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 
1234/2007 114 artiklan 2 kohdassa 
säädetään, Madeiralle ja Ranskan 
merentakaiselle Réunionin departementille 
annetaan paikallisten kulutustarpeiden 
rajoissa lupa tuottaa iskukuumennettua 
maitoa yhteisön alkuperää olevasta 

4. Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 
1234/2007 114 artiklan 2 kohdassa 
säädetään, Madeiralle ja Ranskan 
merentakaiselle Réunionin departementille 
annetaan paikallisten kulutustarpeiden 
rajoissa lupa tuottaa iskukuumennettua 
maitoa yhteisön alkuperää olevasta 



AM\804248FI.doc 7/7 PE438.464v01-00

FI

maitojauheesta, sikäli kuin tämä 
toimenpide ei haittaa paikallisesti tuotetun
maidon keräystä ja menekkiä. Tämä tuote 
on tarkoitettu ainoastaan paikalliseen 
kulutukseen.

maitojauheesta, sikäli kuin tämä 
toimenpide ei haittaa paikallisesti tuotetun 
maidon keräystä ja menekkiä. Tämä tuote, 
jonka laatu on säilytettävä, on tarkoitettu 
ainoastaan paikalliseen kulutukseen.

Or. fr


