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Emenda 7
Catherine Greze

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) It-tieni sottoparagrafu tal-
Artikolu 18(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 247/2006 jipprevedi l-eliminazzjoni 
gradwali, sal-31 ta' Diċembru 2013, tal-
għelieqi mħawla b'varjetajiet projbiti ta' 
dwieli ibridi ta' produtturi diretti fl-Azores 
u f'Madeira. It-tielet sottoparagrafu tal-
Artikolu 18(2) ta' dak ir-Regolament 
jobbliga lill-Portugall li jinnotifika kull 
sena bil-progress li sar fil-konverżjoni u r-
ristrutturazzjoni taż-żoni mħawla b’dawn 
il-varjetajiet ta’ dwieli. Dawn id-
dispożizzjonijiet huma aktar stretti mir-
regoli stipulati fl-Artikolu 120a(5) tar-
Regolament (KE) Nru 1234/2007, jiġifieri 
li l-varjetajiet projbiti ta' dwieli ibridi ta' 
produtturi diretti għandhom jinqalgħu ħlief 
meta l-inbid li jsir minnhom ikun 
intenzjonat biss għall-familja tal-produttur 
tal-inbid. Għalhekk l-Artikoli 18(2) u 18(3)
tar-Regolament (KE) Nru 247/2006 
għandhom jitneħħew sabiex tispiċċa l-
inugwaljanza fit-trattament bejn ir-reġjuni 
tal-Azores u Madeira fuq naħa u l-bqija tal-
Komunità fuq in-naħa l-oħra.

(5) It-tieni sottoparagrafu tal-
Artikolu 18(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 247/2006 jipprevedi l-eliminazzjoni 
gradwali, sal-31 ta' Diċembru 2013, tal-
għelieqi mħawla b'varjetajiet projbiti ta' 
dwieli ibridi ta' produtturi diretti fl-Azores 
u f'Madeira. It-tielet sottoparagrafu tal-
Artikolu 18(2) ta' dak ir-Regolament 
jobbliga lill-Portugall li jinnotifika kull 
sena bil-progress li sar fil-konverżjoni u r-
ristrutturazzjoni taż-żoni mħawla b’dawn 
il-varjetajiet ta’ dwieli. Dawn id-
dispożizzjonijiet huma aktar stretti mir-
regoli stipulati fl-Artikolu 120a(5) tar-
Regolament (KE) Nru 1234/2007, jiġifieri 
li l-varjetajiet projbiti ta' dwieli ibridi ta' 
produtturi diretti għandhom jinqalgħu ħlief 
meta l-inbid li jsir minnhom ikun 
intenzjonat biss għall-familja tal-produttur 
tal-inbid. Għalhekk id-data tal-31 ta’ 
Diċembru 2013 fl-Artikolu 18(2) tar-
Regolament (KE) Nru 247/2006 għandha 
titneħħa sabiex tispiċċa l-inugwaljanza fit-
trattament bejn ir-reġjuni tal-Azores u 
Madeira fuq naħa u l-bqija tal-Komunità 
fuq in-naħa l-oħra, u sabiex titkompla l-
attività ta’ rikonverżjoni tal-għelieqi fejn 
hi pprojbita l-kultivazzjoni.

Or. fr
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Emenda 8
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Peress li s-suq lokali hu żgħir u l-
kundizzjonijiet ta’ produzzjoni joħolqu 
spejjeż addizzjonali sinifikanti, il-
Gwadelup, il-Gujana u l-Martinique ma 
rnexxilhomx jiżviluppaw settur tal-ħalib li 
jkopri l-bżonnijiet lokali. L-iżvilupp tas-
settur tal-ħalib f’Madeira grazzi għall-
ħalib rikostitwit mill-ħalib tat-trab jista’ 
jservi ta’ mudell ta’ żvilupp għal dan is-
settur fir-reġjuni l-iktar il-bogħod li 
għandhom karatteristiċi komuni. Jidher li 
hu kemm f’waqtu u kemm urġenti li d-
deroga mogħtija lill-Madeira mill-
Artikolu 19(4), l-ewwel inċiż, tar-
Regolament (KE) Nru 247/2006 tiġi estiża 
lill-Martinique, lill-Gwadalup u lill-
Gujana Franċiża.

Or. fr

Emenda 9
Elie Hoarau, Catherine Greze

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-kundizzjonijiet għal estensjoni 
ulterjuri tal-produzzjoni tal-ħalib lokali tar-
reġjuni extra-Ewropej, li jibbenefikaw 
mill-eżenzjoni prevista fl-ewwel 
sottoparagrafu tal-Artikolu 19(4) tar-
Regolament (KE) Nru 247/2006, huma 
limitati ħafna minħabba t-topografija tal-
gżejjer konċernati. Minkejja li jibqa' l-
obbligu li jiġi żgurat il-ġbir u t-tqassim 
għall-produzzjoni tal-ħalib lokali, huwa 

(7) Il-kundizzjonijiet għal estensjoni 
ulterjuri tal-produzzjoni tal-ħalib lokali tar-
reġjuni extra-Ewropej, li jibbenefikaw 
mill-eżenzjoni prevista fl-ewwel 
sottoparagrafu tal-Artikolu 19(4) tar-
Regolament (KE) Nru 247/2006, huma 
limitati ħafna jew għadhom fraġli 
minħabba t-topografija tal-gżejjer 
konċernati u minħabba l-fatt li dawn is-
setturi lokali tal-ħalib żviluppaw dan l-
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xieraq li jitneħħa mill-obbligu tal-
Kummissjoni, prevsita mit-tieni 
sottoparagrafu ta' dan l-Artikolu, li tiġi 
determinata rata ta' inkorporazzjoni għall-
ħalib frisk prodott lokalment.

aħħar. Minkejja li jibqa' l-obbligu li jiġi 
żgurat il-ġbir u t-tqassim għall-produzzjoni 
tal-ħalib lokali, huwa xieraq li jitneħħa 
mill-obbligu tal-Kummissjoni, prevista
mit-tieni sottoparagrafu ta' dan l-Artikolu, 
li tiġi determinata rata ta' inkorporazzjoni 
għall-ħalib frisk prodott lokalment.

Or. fr

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

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 247/2006
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1a) L-Artikolu 2(2) jinbidel b’dan li ġej:
"2. Stima tal-bilanċ tal-provvista 
għandha titħejja b'dikjarazzjoni tal-
kwantità tal-prodotti agrikoli msemmija 
fil-paragrafu 1 meħtieġa biex jintlaħqu 
l-ħtiġiet ta' provvista kull sena. Stima 
tal-bilanċ tal-provvista separata, fejn il-
kwantitajiet jiġu aġġornati b’mod 
regolari, sabiex tiġi riflessa l-evoluzzjoni 
tas-suq, skont l-Artikolu 4(2), tista' 
titħejja għall-bżonnijiet tal-kumpanniji 
ta' l-ippakkjar u ta' l-ipproċessar ta' 
prodotti maħsuba għas-suq lokali, għal 
tqassim tradizzjonali fil-bqija tal-
Komunità jew għal esportazzjoni bħala 
parti mill-kummerċ reġjonali jew flussi 
tradizzjonali tal-kummerċ.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-emenda 5 għall-Artikolu 4(2), hemm bżonn li jiġu aġġornati b’mod regolari l-
kwantitajiet massimi ta’ prodotti proċessati li jistgħu jiġu esportati jew mibgħuta kull sena 
mir-reġjuni l-aktar il-bogħod fil-kuntest tal-kummerċ lokali u ta’ kunsinji tradizzjonali.
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Emenda 11
Elie Hoarau, Catherine Greze

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 247/2006
Artikolu 19 – paragrafu 4 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Minkejja l-Artikoli 114(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1234/2007, il-
produzzjoni f'Madeira u fid-dipartiment 
Franċiż extra-Ewropew ta' Reunion tal-
ħalib UHT magħmul minn trab tal-ħalib li 
joriġina fil-Komunità għandha tiġi 
awtorizzata fil-limiti tal-ħtiġiet tal-konsum 
lokali, sakemm din il-miżura ma tfixkilx il-
ħalib prodott lokalment milli jinġabar u 
jsib suq. Dan il-prodott għandu jintuża biss 
għall-konsum lokali.

4. Minkejja l-Artikoli 114(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1234/2007, il-
produzzjoni f'Madeira u fid-dipartiment 
Franċiż extra-Ewropew ta' Reunion tal-
ħalib UHT magħmul minn trab tal-ħalib li 
joriġina fil-Komunità għandha tiġi 
awtorizzata fil-limiti tal-ħtiġiet tal-konsum 
lokali, sakemm din il-miżura ma tfixkilx il-
ħalib prodott lokalment milli jinġabar u 
jsib suq, u lanqas ma tfixkel l-isforzi li qed 
isiru għall-promozzjoni tal-iżvilupp ta’ din 
il-produzzjoni. Dan il-prodott għandu 
jintuża biss għall-konsum lokali.

Or. fr

Emenda 12
Catherine Greze

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 247/2006
Artikolu 19 – paragrafu 4 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Minkejja l-Artikoli 114(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1234/2007, il-
produzzjoni f'Madeira u fid-dipartiment 
Franċiż extra-Ewropew ta' Reunion tal-
ħalib UHT magħmul minn trab tal-ħalib li 
joriġina fil-Komunità għandha tiġi 
awtorizzata fil-limiti tal-ħtiġiet tal-konsum 
lokali, sakemm din il-miżura ma tfixkilx il-

4. Minkejja l-Artikoli 114(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1234/2007, il-
produzzjoni f'Madeira u fid-dipartiment 
Franċiż extra-Ewropew ta' Reunion tal-
ħalib UHT magħmul minn trab tal-ħalib li 
joriġina fil-Komunità għandha tiġi 
awtorizzata fil-limiti tal-ħtiġiet tal-konsum 
lokali, sakemm din il-miżura ma tfixkilx il-
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ħalib prodott lokalment milli jinġabar u 
jsib suq. Dan il-prodott għandu jintuża biss 
għall-konsum lokali.

ħalib prodott lokalment milli jinġabar u 
jsib suq. Dan il-prodott, li l-kwalità tiegħu 
għandha tiġi preservata, għandu jintuża 
biss għall-konsum lokali.

Or. fr


