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Poprawka 7
Catherine Greze

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W art. 18 ust. 2 akapit drugi 
rozporządzenia (WE) nr 247/2006 
przewidziano stopniową likwidację, do 
dnia 31 grudnia 2013 r., winnic 
obsadzonych zabronionymi hybrydowymi 
szczepami winorośli, należącymi do 
bezpośredniego producenta na Azorach i 
Maderze. Artykuł 18 ust. 2 akapit trzeci 
wymienionego rozporządzenia 
zobowiązuje Portugalię do corocznego 
powiadamiania o postępie prac w zakresie 
przekształcania i restrukturyzacji obszarów 
obsadzonych przedmiotowymi szczepami 
winorośli. Przepisy te są surowsze od zasad 
ustanowionych w art. 120a ust. 5 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, 
zgodnie z którymi hybrydowe szczepy 
winorośli należące do bezpośredniego 
producenta podlegają wykarczowaniu, 
chyba że wyprodukowane wino 
przeznaczone jest wyłącznie do spożycia 
przez rodziny producentów wina. W 
związku z tym należy wykreślić art. 18 ust. 
2 oraz art. 18 ust. 3 rozporządzenia (WE) 
nr 247/2006 w celu wyeliminowania 
rozbieżności w traktowaniu regionów 
Azorów i Madery z jednej strony a 
pozostałej części Wspólnoty z drugiej 
strony.

(5) W art. 18 ust. 2 akapit drugi 
rozporządzenia (WE) nr 247/2006 
przewidziano stopniową likwidację, do 
dnia 31 grudnia 2013 r., winnic 
obsadzonych zabronionymi hybrydowymi 
szczepami winorośli, należącymi do 
bezpośredniego producenta na Azorach i 
Maderze. Artykuł 18 ust. 2 akapit trzeci 
wymienionego rozporządzenia 
zobowiązuje Portugalię do corocznego 
powiadamiania o postępie prac w zakresie 
przekształcania i restrukturyzacji obszarów 
obsadzonych przedmiotowymi szczepami 
winorośli. Przepisy te są surowsze od zasad 
ustanowionych w art. 120a ust. 5 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, 
zgodnie z którymi hybrydowe szczepy 
winorośli należące do bezpośredniego 
producenta podlegają wykarczowaniu, 
chyba że wyprodukowane wino 
przeznaczone jest wyłącznie do spożycia 
przez rodziny producentów wina. W 
związku z tym należy wykreślić datę 31 
grudnia 2013 r. z art. 18 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 247/2006 w celu 
wyeliminowania rozbieżności w 
traktowaniu regionów Azorów i Madery z 
jednej strony a pozostałej części 
Wspólnoty z drugiej strony, oraz 
umożliwienia kontynuacji działań 
restrukturyzacji winnic obsadzonych 
zabronionymi szczepami.

Or. fr
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Poprawka 8
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6 a) W związku z wąskim rynkiem 
lokalnym oraz warunkami produkcji, 
które powodują istotne koszty dodatkowe, 
Gwadelupie, Gujanie i Martynice nie 
udało się rozwinąć struktury sektora 
mleczarskiego zaspokajającej lokalne 
potrzeby. Rozwój struktur sektora 
mleczarskiego na Maderze dzięki 
produkcji rekonstytuowanego mleka z 
mleka w proszku mógłby być wzorem 
rozwoju dla tego sektora w regionach
peryferyjnych, które mają podobne cechy. 
Okazuje się, że jest jednocześnie stosowne 
i pilne, by rozszerzyć na Martynikę, 
Gwadelupę i Gujanę zwolnienie 
przyznane Maderze na mocy art. 19 ust. 4 
akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 
247/2006.

Or. fr

Poprawka 9
Elie Hoarau, Catherine Greze

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Możliwości dalszego zwiększenia ilości 
mleka produkowanego na miejscu w 
regionach najbardziej oddalonych, które 
korzystają ze zwolnienia przewidzianego w 
art. 19 ust. 4 akapit pierwszy 
rozporządzenia (WE) nr 247/2006, są 
bardzo ograniczone ze względu na 
topografię przedmiotowych wysp. Mimo 
utrzymania zobowiązania do zapewnienia 

(7) Możliwości dalszego zwiększenia ilości 
mleka produkowanego na miejscu w 
regionach najbardziej oddalonych, które 
korzystają ze zwolnienia przewidzianego w 
art. 19 ust. 4 akapit pierwszy 
rozporządzenia (WE) nr 247/2006, są 
bardzo ograniczone i jeszcze niepewne ze 
względu na topografię przedmiotowych 
wysp oraz na niedawne powstanie 
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odbioru i zbytu dla mleka produkowanego 
na miejscu, należy wykreślić zobowiązanie 
Komisji do określenia ilości 
produkowanego na miejscu mleka 
świeżego wykorzystanego do produkcji 
rekonstytuowanego mleka UHT, 
przewidziane w akapicie drugim tego 
artykułu.

lokalnych struktur sektora mleczarskiego.
Mimo utrzymania zobowiązania do 
zapewnienia odbioru i zbytu dla mleka 
produkowanego na miejscu, należy 
wykreślić zobowiązanie Komisji do 
określenia ilości produkowanego na 
miejscu mleka świeżego wykorzystanego 
do produkcji rekonstytuowanego mleka 
UHT, przewidziane w akapicie drugim 
tego artykułu.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy)
Rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1 a) Art. 2 ust. 2 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„2. Prognozowany bilans dostaw określa 
ilościowo roczne zapotrzebowanie na
produkty rolne, o których mowa w ust. 
1. Ocena zapotrzebowania 
przedsiębiorstw zajmujących się 
pakowaniem lub przetwórstwem 
produktów przeznaczonych na rynek 
lokalny, wysyłanych tradycyjnie do 
reszty państw Wspólnoty, 
eksportowanych do państw trzecich w 
ramach obrotu regionalnego lub 
tradycyjnej wymiany handlowej może 
być przedmiotem odrębnej prognozy 
bilansu, a zawarte w niej ilości produktów 
podlegają regularnej aktualizacji, tak by 
odpowiadały one ewolucji rynku zgodnie z 
art. 4 ust. 2.”

Or. fr
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Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką 5 do art. 4 ust. 2, niezbędna jest regularna aktualizacja maksymalnych 
ilości przetworzonych produktów, które regiony peryferyjne mogą corocznie eksportować lub 
wysyłać w ramach handlu regionalnego lub wysyłek tradycyjnych.

Poprawka 11
Elie Hoarau, Catherine Greze

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006
Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nie naruszając art. 114 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, 
produkcja na Maderze i we francuskim 
departamencie zamorskim Reunion 
rekonstytuowanego mleka UHT z mleka w 
proszku pochodzącego ze Wspólnoty jest 
dozwolona w granicach wyznaczonych 
przez popyt wśród lokalnych 
konsumentów, o ile środek ten nie zakłóca 
odbioru i rynku zbytu lokalnie 
produkowanego mleka. Wspomniany 
produkt jest przeznaczony wyłącznie do 
konsumpcji lokalnej.

4. Nie naruszając art. 114 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, 
produkcja na Maderze i we francuskim 
departamencie zamorskim Reunion 
rekonstytuowanego mleka UHT z mleka w 
proszku pochodzącego ze Wspólnoty jest 
dozwolona w granicach wyznaczonych 
przez popyt wśród lokalnych 
konsumentów, o ile środek ten nie zakłóca 
odbioru i rynku zbytu lokalnie 
produkowanego mleka, ani wysiłków 
podjętych w celu wspierania rozwoju tej 
produkcji. Wspomniany produkt jest 
przeznaczony wyłącznie do konsumpcji 
lokalnej.

Or. fr

Poprawka 12
Catherine Greze

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 5
Rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006
Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nie naruszając art. 114 ust. 2 4. Nie naruszając art. 114 ust. 2 
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rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, 
produkcja na Maderze i we francuskim 
departamencie zamorskim Reunion
rekonstytuowanego mleka UHT z mleka w 
proszku pochodzącego ze Wspólnoty jest 
dozwolona w granicach wyznaczonych 
przez popyt wśród lokalnych 
konsumentów, o ile środek ten nie zakłóca 
odbioru i rynku zbytu lokalnie 
produkowanego mleka. Wspomniany 
produkt jest przeznaczony wyłącznie do 
konsumpcji lokalnej.

rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, 
produkcja na Maderze i we francuskim 
departamencie zamorskim Reunion 
rekonstytuowanego mleka UHT z mleka w 
proszku pochodzącego ze Wspólnoty jest 
dozwolona w granicach wyznaczonych 
przez popyt wśród lokalnych 
konsumentów, o ile środek ten nie zakłóca 
odbioru i rynku zbytu lokalnie 
produkowanego mleka. Wspomniany 
produkt, którego jakość należy chronić, 
jest przeznaczony wyłącznie do 
konsumpcji lokalnej.

Or. fr


