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Amendement 7
Catherine Greze

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Op grond van artikel 18, lid 2, tweede 
alinea, van Verordening (EG) nr. 247/2006 
moet de teelt op de percelen die zijn 
beplant met op de eigen onderstam 
groeiende hybride wijnstokrassen waarvan 
de teelt is verboden, op de Azoren en 
Madeira in de periode tot en met 31 
december 2013 geleidelijk worden 
beëindigd. Overeenkomstig artikel 18, lid 
2, derde alinea, van die verordening stelt 
Portugal de Commissie elk jaar in kennis 
van de vorderingen met de omschakeling 
en herstructurering van de arealen die zijn 
beplant met dergelijke wijnstokrassen. 
Deze bepalingen zijn strenger dan de 
voorschriften van artikel 120 bis, lid 5, van 
Verordening (EG) nr. 1234/2007, op grond 
waarvan op de eigen onderstam groeiende 
hybride wijnstokrassen waarvan de teelt is 
verboden, moeten worden gerooid, behalve 
wanneer de betrokken wijn uitsluitend 
bestemd is om door de wijnbouwer en zijn 
gezin te worden geconsumeerd. Artikel 18, 
leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 
247/2006 dienen derhalve te worden 
geschrapt om de ongelijke behandeling 
tussen de Azoren en Madeira enerzijds en 
de rest van de Gemeenschap anderzijds op 
te heffen.

(5) Op grond van artikel 18, lid 2, tweede 
alinea, van Verordening (EG) nr. 247/2006 
moet de teelt op de percelen die zijn 
beplant met op de eigen onderstam 
groeiende hybride wijnstokrassen waarvan 
de teelt is verboden, op de Azoren en 
Madeira in de periode tot en met 31 
december 2013 geleidelijk worden 
beëindigd. Overeenkomstig artikel 18, lid 
2, derde alinea, van die verordening stelt 
Portugal de Commissie elk jaar in kennis 
van de vorderingen met de omschakeling 
en herstructurering van de arealen die zijn 
beplant met dergelijke wijnstokrassen. 
Deze bepalingen zijn strenger dan de 
voorschriften van artikel 120 bis, lid 5, van 
Verordening (EG) nr. 1234/2007, op grond 
waarvan op de eigen onderstam groeiende 
hybride wijnstokrassen waarvan de teelt is 
verboden, moeten worden gerooid, behalve 
wanneer de betrokken wijn uitsluitend 
bestemd is om door de wijnbouwer en zijn 
gezin te worden geconsumeerd. De datum 
31 december 2013 in artikel 18, leden 2 en 
3, van Verordening (EG) nr. 247/2006 
dient derhalve te worden geschrapt om de 
ongelijke behandeling tussen de Azoren en 
Madeira enerzijds en de rest van de 
Gemeenschap anderzijds op te heffen en de 
omschakelingsactiviteit ten aanzien van 
de percelen waarop de verboden teelten 
plaatsvinden voort te zetten.

Or. fr
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Amendement 8
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Vanwege een beperkte lokale 
markt en productievoorwaarden die hoge 
extra kosten met zich meebrengen zijn 
Guadeloupe, Frans Guyana en 
Martinique niet erin geslaagd een 
zuivelproductiesector op te bouwen die de 
lokale behoeften dekt. De ontwikkeling 
van een zuivelsector op Madera, die 
berust op aangelengde melk op basis van 
poedermelk, zou een ontwikkelingsmodel 
kunnen vormen voor deze sector in de 
ultraperifere regio' s, die een aantal 
gemeenschappelijke kenmerken delen.  
Het lijkt wenselijk en dringend geboden 
om de krachtens artikel 19,  lid 4, eerste 
alinea van verordening (EG) nr. 247/2006 
aan Madeira toegekende afwijking uit te 
breiden tot Martinique, Guadeloupe en 
Frans Guyana.

Or. fr

Amendement 9
Elie Hoarau, Catherine Greze

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De mogelijkheden voor een verdere 
uitbreiding van de lokale melkproductie 
van de ultraperifere gebieden die in 
aanmerking komen voor de afwijking van 
artikel 19, lid 4, eerste alinea, van 
Verordening (EG) nr. 247/2006, zijn zeer 
beperkt vanwege de topografie van de 
betrokken eilanden. Ondanks de 

(7) De mogelijkheden voor een verdere 
uitbreiding van de lokale melkproductie 
van de ultraperifere gebieden die in 
aanmerking komen voor de afwijking van 
artikel 19, lid 4, eerste alinea, van 
Verordening (EG) nr. 247/2006, zijn zeer 
beperkt of nog fragiel vanwege de 
topografie van de betrokken eilanden en de 
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handhaving van de verplichting om te 
garanderen dat de lokale melkproductie 
wordt opgehaald en afgezet, is het dienstig 
de in de tweede alinea van vorengenoemd 
artikel vastgestelde verplichting voor de 
Commissie om voor te schrijven welke 
hoeveelheid lokaal geproduceerde verse 
melk moet worden verwerkt, te schrappen.

recente creatie van de zuielsector in deze 
gebieden. Ondanks de handhaving van de 
verplichting om te garanderen dat de lokale 
melkproductie wordt opgehaald en afgezet, 
is het dienstig de in de tweede alinea van 
vorengenoemd artikel vastgestelde 
verplichting voor de Commissie om voor te 
schrijven welke hoeveelheid lokaal 
geproduceerde verse melk moet worden 
verwerkt, te schrappen.

Or. fr

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

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt - 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 247/2006
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) in artikel 2 wordt lid 2 vervangen 
door onderstaande tekst:
"2. Er wordt een geraamde 
bevooradingsbilans opgesteld van de 
jaarlijkse behoeften  aan de producten 
genoemd in bijlage I.  De evaluatie van 
de behoeften van de verpakkings- en 
verwerkingsbedrijven van producten, 
die voor de lokale markt bestemd zijn, of 
die traditioneel naar de rest van de 
Gemeenschap werden gezonden, of naar 
een derde land worden geëxporteerd in 
het kader van een  regionaal of 
traditioneel handelsverkeer,  kan het
onderwerp vormen van een 
afzonderlijke geraamde balans, waarvan 
de hoeveelheden regelmatig worden 
geactualiseerd ter weerspiegeling van de 
marktontwikkelingen in de zin van 
artikel 4, lid 2."

Or. fr
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Motivering

In verband met amendement 5 op artikel 4, lid 2, is het noodzakelijk de maximale 
hoeveelheden van genoemde verwerkte producten regelmatig te actualiseren.

Amendement 11
Elie Hoarau, Catherine Greze

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 247/2006
Artikel 19 – lid 4 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van artikel 114, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1234/2007 is binnen 
de grenzen van de behoeften voor lokale 
consumptie de productie van uit 
melkpoeder van communautaire oorsprong 
gereconstitueerde UHT-melk op Madeira 
en in het Franse overzeese departement 
Réunion toegestaan, voor zover deze 
maatregel garandeert dat de lokaal 
geproduceerde melk wordt opgehaald en 
afgezet. Dit product is uitsluitend bestemd 
voor plaatselijk verbruik.

4. In afwijking van artikel 114, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1234/2007 is binnen 
de grenzen van de behoeften voor lokale 
consumptie de productie van uit 
melkpoeder van communautaire oorsprong 
gereconstitueerde UHT-melk op Madeira 
en in het Franse overzeese departement 
Réunion toegestaan, voor zover deze 
maatregel garandeert dat de lokaal 
geproduceerde melk wordt opgehaald en 
afgezet en geen afbreuk doet aan de 
inspanningen die gedaan zijn ter 
bevordering van deze productie.. Dit 
product is uitsluitend bestemd voor 
plaatselijk verbruik.

Or. fr

Amendement 12
Catherine Greze

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 247/2006
Artikel 19 – lid 4 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van artikel 114, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1234/2007 is binnen 

4. In afwijking van artikel 114, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1234/2007 is binnen 
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de grenzen van de behoeften voor lokale 
consumptie de productie van uit 
melkpoeder van communautaire oorsprong 
gereconstitueerde UHT-melk op Madeira 
en in het Franse overzeese departement 
Réunion toegestaan, voor zover deze 
maatregel garandeert dat de lokaal 
geproduceerde melk wordt opgehaald en 
afgezet. Dit product is uitsluitend bestemd 
voor plaatselijk verbruik.

de grenzen van de behoeften voor lokale 
consumptie de productie van uit 
melkpoeder van communautaire oorsprong 
gereconstitueerde UHT-melk op Madeira 
en in het Franse overzeese departement 
Réunion toegestaan, voor zover deze 
maatregel garandeert dat de lokaal 
geproduceerde melk wordt opgehaald en 
afgezet. Dit product, waarvan de kwaliteit 
moet worden gehandhaafd, is uitsluitend 
bestemd voor plaatselijk verbruik

Or. fr


