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Módosítás 7
Catherine Greze

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 247/2006/EK rendelet 18. cikke (2) 
bekezdésének második albekezdése 
értelmében a tiltott közvetlenül termő 
hibrid szőlőfajtákkal beültetett 
szőlőültetvényeket 2013. december 31-ig 
fokozatosan fel kell számolni az Azori-
szigeteken és Madeirán. Az említett 
rendelet 18. cikke (2) bekezdésének 
harmadik albekezdése arra kötelezi 
Portugáliát, hogy minden évben értesítse a 
Bizottságot az ilyen szőlőfajtákkal 
telepített területek átállítása és 
szerkezetátalakítása terén elért 
eredményekről. Ezek a rendelkezések 
szigorúbbak az 1234/2007/EK rendelet 
120a. cikkének (5) bekezdésében 
foglaltaknál, nevezetesen hogy a tiltott 
közvetlenül termő hibrid szőlőfajtákat ki 
kell vágni, kivéve ha a belőlük készülő bor 
kizárólag a bortermelő háztartásának 
fogyasztására szolgál. Az egyfelől az 
Azori-szigeteket és Madeirát, másfelől a 
Közösség többi részét érintő bánásmód 
közötti eltérés felszámolása érdekében 
tehát indokolt elhagyni a 247/2006/EK 
rendelet 18. cikkének (2) és (3) bekezdését.

(5) A 247/2006/EK rendelet 18. cikke (2) 
bekezdésének második albekezdése 
értelmében a tiltott közvetlenül termő 
hibrid szőlőfajtákkal beültetett 
szőlőültetvényeket 2013. december 31-ig 
fokozatosan fel kell számolni az Azori-
szigeteken és Madeirán. Az említett 
rendelet 18. cikke (2) bekezdésének 
harmadik albekezdése arra kötelezi 
Portugáliát, hogy minden évben értesítse a 
Bizottságot az ilyen szőlőfajtákkal 
telepített területek átállítása és 
szerkezetátalakítása terén elért 
eredményekről. Ezek a rendelkezések 
szigorúbbak az 1234/2007/EK rendelet 
120a. cikkének (5) bekezdésében 
foglaltaknál, nevezetesen hogy a tiltott 
közvetlenül termő hibrid szőlőfajtákat ki 
kell vágni, kivéve, ha a belőlük készülő bor 
kizárólag a bortermelő háztartásának 
fogyasztására szolgál. Az egyfelől az 
Azori-szigeteket és Madeirát, másfelől a 
Közösség többi részét érintő bánásmód 
közötti eltérés felszámolása érdekében 
tehát indokolt elhagyni a 247/2006/EK 
rendelet 18. cikkének (2) bekezdéséből a 
2013. december 31-i dátumot, és folytatni 
azon ültetvények átalakítását, amelyeken 
a művelés tilos.

Or. fr
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Módosítás 8
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A szűk helyi piac és a jelentős 
többletköltséget okozó termelési feltételek 
miatt Guadeloupe-nak, Francia 
Guyanának és Martinique-nak nem 
sikerült olyan tejipart kialakítania, amely 
képes lenne a helyi igények kielégítésére. 
A Madeirán a tejporból visszaalakított 
tejnek köszönhetően létrejött tejipar 
példaként szolgálhat az ágazat fejlesztése 
számára a hasonló jellemzőkkel bíró 
legkülső régiókban. Indokoltnak és 
egyszersmind sürgősnek tűnik, hogy a 
Madeira számára a 247/2006/EK rendelet 
19. cikke (4) bekezdésének első 
albekezdése értelmében biztosított eltérést 
Martinique-ra, Guadeloupe-ra és Francia 
Guyanára is kiterjesszék.

Or. fr

Módosítás 9
Elie Hoarau, Catherine Greze

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 247/2006/EK rendelet 19. cikke (4) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
eltérés kedvezményében részesülő legkülső 
régiók helyi tejtermelésének további 
bővítésére igen kevés a lehetőség, 
tekintettel az érintett szigetek 
topográfiájára. Ezért a helyben megtermelt 
tej begyűjtésének és értékesíthetőségének 
biztosítására vonatkozó kötelezettség 
fenntartása mellett indokolt eltörölni a 

(7) A 247/2006/EK rendelet 19. cikke (4) 
bekezdésének első albekezdése szerinti 
eltérés kedvezményében részesülő legkülső 
régiók helyi tejtermelésének további 
bővítésére igen kevés vagy egyelőre 
bizonytalan lehetőség kínálkozik, 
tekintettel az érintett szigetek 
topográfiájára és mivel a helyi tejipar csak 
nemrégiben jött létre. Ezért a helyben 
megtermelt tej begyűjtésének és 
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Bizottságnak az említett cikk második 
albekezdése szerinti azon kötelezettségét, 
hogy meghatározza a helyi termelésű friss 
tejjel való keverés arányát.

értékesíthetőségének biztosítására 
vonatkozó kötelezettség fenntartása mellett 
indokolt eltörölni a Bizottságnak az 
említett cikk második albekezdése szerinti 
azon kötelezettségét, hogy meghatározza a 
helyi termelésű friss tejjel való keverés 
arányát.

Or. fr

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

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 a pont (új)
247/2006/EK rendelet
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) A 2. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„2. Az I. mellékletben említett 
termékeknek az ellátási szükségletek 
kielégítéséhez szükséges mennyiségéről 
minden évben előzetes ellátási mérleget 
kell készíteni. Külön előzetes mérleg 
készíthető a helyi piacra, a Közösség 
többi részébe irányuló hagyományos 
továbbszállításra, valamint a regionális 
kereskedelem vagy a hagyományos 
kereskedelem keretében harmadik 
országokba történő kivitelre szánt 
termékeket csomagoló vagy feldolgozó 
vállalkozások szükségleteinek 
felmérésére, az eredményül kapott 
adatokat pedig a 4. cikk (2) bekezdése 
értelmében rendszeresen aktualizálni kell, 
hogy azok tükrözzék a piaci változásokat.”

Or. fr

Indokolás

A 4. cikk (2) bekezdésére vonatkozó 5. módosítás értelmében rendszeresen aktualizálni kell a
legkülső régiókból a helyi kereskedelem és a hagyományos szállítások keretében évente 
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exportálható, illetve más térségbe szállítható feldolgozott termékek maximális mennyiségét.

Módosítás 11
Elie Hoarau, Catherine Greze

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
247/2006/EK rendelet
19 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az 1234/2007/EK rendelet 114. 
cikkének (2) bekezdése ellenére Madeirán 
és Réunion francia tengerentúli megyében 
megengedett, hogy a helyi fogyasztási 
szükségletek erejéig a Közösségből 
származó tejpor visszaalakításával 
állítsanak elő UHT-tejet, mindaddig, amíg 
ez az intézkedés nem akadálya annak, hogy 
a helyben termelt tejet begyűjtsék és 
értékesíteni tudják. A szóban forgó termék 
csak helyi fogyasztásra használható fel.

(4) Az 1234/2007/EK rendelet 114. 
cikkének (2) bekezdése ellenére Madeirán 
és Réunion francia tengerentúli megyében 
megengedett, hogy a helyi fogyasztási 
szükségletek erejéig a Közösségből 
származó tejpor visszaalakításával 
állítsanak elő UHT-tejet, mindaddig, amíg 
ez az intézkedés nem akadálya annak, hogy 
a helyben termelt tejet begyűjtsék és 
értékesíteni tudják, és nem gátolja a helyi 
tejtermelés fejlesztésére irányuló 
erőfeszítéseket. A szóban forgó termék 
csak helyi fogyasztásra használható fel.

Or. fr

Módosítás 12
Catherine Greze

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
247/2006/EK rendelet
19 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az 1234/2007/EK rendelet 114. 
cikkének (2) bekezdése ellenére Madeirán 
és Réunion francia tengerentúli megyében 
megengedett, hogy a helyi fogyasztási 
szükségletek erejéig a Közösségből 
származó tejpor visszaalakításával 
állítsanak elő UHT-tejet, mindaddig, amíg 

(4) Az 1234/2007/EK rendelet 114. 
cikkének (2) bekezdése ellenére Madeirán 
és Réunion francia tengerentúli megyében 
megengedett, hogy a helyi fogyasztási 
szükségletek erejéig a Közösségből 
származó tejpor visszaalakításával 
állítsanak elő UHT-tejet, mindaddig, amíg 
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ez az intézkedés nem akadálya annak, hogy 
a helyben termelt tejet begyűjtsék és 
értékesíteni tudják. A szóban forgó termék 
csak helyi fogyasztásra használható fel.

ez az intézkedés nem akadálya annak, hogy 
a helyben termelt tejet begyűjtsék és 
értékesíteni tudják. Ez a termék, amelynek 
a minőségét meg kell őrizni, csak helyi 
fogyasztásra használható fel.

Or. fr


