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Amendment 7
Catherine Greze

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

(5) Reglamento (EB) Nr. 247/2006 18 
straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje 
numatoma, kad iki 2013 m. gruodžio 31 d. 
Azorų ir Madeiros salose bus laipsniškai 
išnaikinti vynuogynai, apsodinti 
draudžiamų tiesioginių hibridinių veislių 
vynmedžiais. To reglamento 18 straipsnio 
2 dalies trečioje pastraipoje nurodoma, kad 
Portugalija įsipareigoja kasmet pranešti 
apie pažangą, daromą keičiant ir 
pertvarkant tokių veislių vynmedžiais 
apsodintus plotus. Šios nuostatos yra 
griežtesnės nei Reglamento (EB) 
Nr. 1234/2007 120a straipsnio 5 dalyje 
išdėstytos taisyklės, pagal kurias 
draudžiamų tiesioginių hibridinių veislių 
vynmedžiai neišnaikinami, jei iš jų 
pagamintas vynas skirtas išskirtinai vyno 
gamintojų namų ūkiams. Todėl siekiant 
pašalinti Azorų ir Madeiros salų regionams 
ir likusiai Bendrijos daliai taikomų 
nuostatų skirtumus turėtų būti išbrauktos
Reglamento (EB) Nr. 247/2006 18 
straipsnio 2 ir 3 dalys.

(5) Reglamento (EB) Nr. 247/2006 18 
straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje 
numatoma, kad iki 2013 m. gruodžio 31 d. 
Azorų ir Madeiros salose bus laipsniškai 
išnaikinti vynuogynai, apsodinti 
draudžiamų tiesioginių hibridinių veislių 
vynmedžiais. To reglamento 18 straipsnio 
2 dalies trečioje pastraipoje nurodoma, kad 
Portugalija įsipareigoja kasmet pranešti 
apie pažangą, daromą keičiant ir 
pertvarkant tokių veislių vynmedžiais 
apsodintus plotus. Šios nuostatos yra 
griežtesnės nei Reglamento (EB) 
Nr. 1234/2007 120a straipsnio 5 dalyje 
išdėstytos taisyklės, pagal kurias 
draudžiamų tiesioginių hibridinių veislių 
vynmedžiai neišnaikinami, jei iš jų 
pagamintas vynas skirtas išskirtinai vyno 
gamintojų namų ūkiams. Todėl siekiant 
pašalinti Azorų ir Madeiros salų regionams 
ir likusiai Bendrijos daliai taikomų 
nuostatų skirtumus turėtų būti išbrauktas
Reglamento (EB) Nr. 247/2006 18 
straipsnio 2 dalyje nurodytas 2013 m. 
gruodžio 31 d. terminas ir tęsiama plotų, 
kuriuos kultivuoti draudžiama, paskirties 
keitimo veikla.

Or. fr
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Amendment 8
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

(6a) Dėl vietos rinkos ribotumo ir 
gamybos sąlygų, lemiančių daug 
papildomų išlaidų, Gvadelupai, 
Prancūzijos Gvianai ir Martinikai 
nepavyko išvystyti vietos poreikius 
patenkinančio pieno sektoriaus. Pieno 
sektoriaus vystymas Madeiroje iš pieno 
miltelių gaminamo pieno pagrindu galėtų 
būti šio sektoriaus vystymo pavyzdys 
panašumų turinčiuose atokiausiuose 
regionuose. Reglamento (EB) Nr. 
247/2006 19 straipsnio 4 dalies pirmoje 
pastraipoje Madeirai nustatytą išlygą 
reikėtų nedelsiant pradėti taikyti 
Martinikai, Gvadelupai ir Prancūzijos 
Gvianai.

Or. fr

Amendment 9
Elie Hoarau, Catherine Greze

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

(7) Tolesnį atokiausių regionų, kuriems 
taikoma Reglamento (EB) Nr. 247/2006 19 
straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje 
numatyta sąlyga, vietos pieno gamybos 
vystymą labai riboja atitinkamų salų 
topografinės sąlygos. Nors reikalavimas 
užtikrinti vietoje pagaminto pieno 
surinkimą ir realizavimą nepanaikinamas, 
tikslinga panaikinti to straipsnio antroje 
pastraipoje numatytą Komisijos 
įsipareigojimą nustatyti, koks vietoje 

(7) Tolesnį atokiausių regionų, kuriems 
taikoma Reglamento (EB) Nr. 247/2006 19 
straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje 
numatyta sąlyga, vietos pieno gamybos 
vystymą labai riboja arba jis dar yra labai 
silpnas dėl atitinkamų salų topografinių
sąlygų ir dėl to, kad šie vietos pieno 
sektoriai atsirado neseniai. Nors 
reikalavimas užtikrinti vietoje pagaminto 
pieno surinkimą ir realizavimą 
nepanaikinamas, tikslinga panaikinti to 
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pagaminto šviežio pieno kiekis turi būti 
naudojamas gaminant ypač aukšta 
temperatūra apdorotą pieną.

straipsnio antroje pastraipoje numatytą 
Komisijos įsipareigojimą nustatyti, koks 
vietoje pagaminto šviežio pieno kiekis turi 
būti naudojamas gaminant ypač aukšta 
temperatūra apdorotą pieną.

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio -1 a dalis (nauja)
Reglamentas Nr. (EB) 247/2006
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

(-1a) 2 straipsnio 2 dalis keičiama taip:
„2. Parengiamas prognozuojamas 
tiekimo balansas, kuriame nurodomas 1 
dalyje minimų žemės ūkio produktų 
kiekis, reikalingas metiniams tiekimo 
poreikiams patenkinti. Gali būti 
parengtas atskiras įmonių, kuriose 
pakuojami ir perdirbami produktai, 
skirti vietos rinkai, tradiciniam 
siuntimui į likusią Bendrijos dalį, 
eksportui į trečiąsias šalis vykdant 
regioninę arba tradicinę prekybą, 
poreikių, kuriuos įvertinus produktų 
kiekis reguliariai atnaujinamas, siekiant 
atsižvelgti į rinkos raidą pagal 4 straipsnio 
2 dalį, prognozuojamas balansas.“

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į 5 pakeitimą, susijusį su 4 straipsnio 2 dalimi, reikia reguliariai atnaujinti 
didžiausią perdirbtų produktų, kurie gali būti eksportuoti ar išvežti iš atokiausių regionų 
vykdant regioninę prekybą ir siunčiant tradicines siuntas, kiekį per metus.
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Amendment 11
Elie Hoarau, Catherine Greze

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas Nr. (EB) 247/2006
19 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

4. Nepaisant Reglamento (EB) 
Nr. 1234/2007 114 straipsnio 2 dalies, 
Madeiroje ir Prancūzijos užjūrio 
departamente Reunjone leidžiama, 
neviršijant vietos vartotojų poreikių, iš 
Bendrijos kilmės pieno miltelių gaminti 
ypač aukšta temperatūra apdorotą pieną, jei 
ši priemonė netrukdo surinkti ir realizuoti 
vietoje pagamintą pieną. Šis produktas 
skiriamas tik vietos reikmėms.

4. Nepaisant Reglamento (EB) 
Nr. 1234/2007 114 straipsnio 2 dalies, 
Madeiroje ir Prancūzijos užjūrio 
departamente Reunjone leidžiama, 
neviršijant vietos vartotojų poreikių, iš 
Bendrijos kilmės pieno miltelių gaminti 
ypač aukšta temperatūra apdorotą pieną, jei 
ši priemonė netrukdo surinkti ir realizuoti 
vietoje pagamintą pieną ir nekenkia 
pastangoms plėsti šią gamybą. Šis 
produktas skiriamas tik vietos reikmėms.

Or. fr

Amendment 12
Catherine Greze

Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas Nr. (EB) 247/2006
19 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Amendment

4. Nepaisant Reglamento (EB) 
Nr. 1234/2007 114 straipsnio 2 dalies, 
Madeiroje ir Prancūzijos užjūrio 
departamente Reunjone leidžiama, 
neviršijant vietos vartotojų poreikių, iš 
Bendrijos kilmės pieno miltelių gaminti 
ypač aukšta temperatūra apdorotą pieną, jei 
ši priemonė netrukdo surinkti ir realizuoti 
vietoje pagamintą pieną. Šis produktas 
skiriamas tik vietos reikmėms.

4. Nepaisant Reglamento (EB) 
Nr. 1234/2007 114 straipsnio 2 dalies, 
Madeiroje ir Prancūzijos užjūrio 
departamente Reunjone leidžiama, 
neviršijant vietos vartotojų poreikių, iš 
Bendrijos kilmės pieno miltelių gaminti 
ypač aukšta temperatūra apdorotą pieną, jei
ši priemonė netrukdo surinkti ir realizuoti 
vietoje pagamintą pieną. Šis produktas, 
kurio kokybę reikia išsaugoti, skiriamas 
tik vietos reikmėms.



AM\804248LT.doc 7/7 PE438.464v02-00

LT

Or. fr


