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Alteração 7
Catherine Greze

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O artigo 18.º, n.º 2, segundo parágrafo, 
do Regulamento (CE) n.º 247/2006 prevê a 
eliminação gradual nos Açores e na 
Madeira, até 31 de Dezembro de 2013, do 
cultivo das parcelas plantadas com castas 
de híbridos produtores directos cujo cultivo 
seja proibido. O artigo 18.º, n.º 2, terceiro 
parágrafo, do mesmo regulamento obriga 
Portugal a comunicar anualmente a 
situação dos trabalhos de reconversão e de 
reestruturação das superfícies plantadas 
com essas castas. Tais disposições são mais 
estritas do que as estabelecidas no artigo 
120.º-A, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º
1234/2007, segundo o qual as castas de 
híbridos produtores directos cujo cultivo 
seja proibido devem ser objecto de 
arranque, excepto se o vinho obtido dessas 
castas se destinar, exclusivamente, ao 
consumo familiar do viticultor. Assim, há 
que suprimir o artigo 18.º, n.ºs 2 e 3, do 
Regulamento (CE) n.º 247/2006, a fim de 
eliminar a disparidade de tratamento entre 
as regiões dos Açores e da Madeira, por 
um lado, e o resto da Comunidade, por 
outro.

(5) O artigo 18.º, n.º 2, segundo parágrafo, 
do Regulamento (CE) n.º 247/2006 prevê a 
eliminação gradual nos Açores e na 
Madeira, até 31 de Dezembro de 2013, do 
cultivo das parcelas plantadas com castas 
de híbridos produtores directos cujo cultivo 
seja proibido. O artigo 18.º, n.º 2, terceiro 
parágrafo, do mesmo regulamento obriga 
Portugal a comunicar anualmente a 
situação dos trabalhos de reconversão e de 
reestruturação das superfícies plantadas 
com essas castas. Tais disposições são mais 
estritas do que as estabelecidas no artigo 
120.º-A, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 
1234/2007, segundo o qual as castas de 
híbridos produtores directos cujo cultivo 
seja proibido devem ser objecto de 
arranque, excepto se o vinho obtido dessas 
castas se destinar, exclusivamente, ao 
consumo familiar do viticultor. Assim, há 
que suprimir a data de 31 de Dezembro de 
2013 do artigo 18.º, n.º 2, do Regulamento 
(CE) n.º 247/2006, a fim de eliminar a 
disparidade de tratamento entre as regiões 
dos Açores e da Madeira, por um lado, e o 
resto da Comunidade, por outro, e manter 
a actividade de reconversão das parcelas 
cujo cultivo seja proibido.

Or. fr
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Alteração 8
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Devido ao seu mercado local restrito 
e às condições de produção que acarretam 
custos significativos, a Guadalupe, a 
Guiana e a Martinica não lograram 
desenvolver um sector leiteiro que permita 
cobrir as necessidades locais. O 
desenvolvimento do sector leiteiro na 
Madeira graças ao leite reconstituído a 
partir de leite em pó pode servir de modelo 
de desenvolvimento para este sector nas 
regiões ultraperiféricas com 
características comuns. Parece oportuno e 
urgente estender à Martinica, à 
Guadalupe e à Guiana a derrogação 
atribuída à Madeira pelo artigo 19.º, n.º 4, 
primeiro parágrafo, do Regulamento (CE) 
n.º 247/2006.

Or. fr

Alteração 9
Elie Hoarau, Catherine Greze

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As condições para aumentar a produção 
leiteira local das regiões ultraperiféricas 
que beneficiam da isenção prevista no 
artigo 19.º, n.º 4, primeiro parágrafo, do 
Regulamento (CE) n.º 247/2006 são muito 
limitadas devido à topografia das ilhas em 
questão. Embora seja mantida a obrigação 
de assegurar a recolha e o escoamento do 
leite produzido localmente, é adequado 
suprimir a obrigação da Comissão, prevista 

(7) As condições para aumentar a produção 
leiteira local das regiões ultraperiféricas 
que beneficiam da isenção prevista no 
artigo 19.º, n.º 4, primeiro parágrafo, do 
Regulamento (CE) n.º 247/2006 são muito 
limitadas ou ainda frágeis devido à 
topografia das ilhas em questão e ao 
desenvolvimento recente destes sectores 
leiteiros locais. Embora seja mantida a 
obrigação de assegurar a recolha e o 
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nesse artigo, segundo parágrafo, de 
determinar a taxa de incorporação de leite 
fresco produzido localmente.

escoamento do leite produzido localmente, 
é adequado suprimir a obrigação da 
Comissão, prevista nesse artigo, segundo 
parágrafo, de determinar a taxa de 
incorporação de leite fresco produzido 
localmente.

Or. fr

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

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 247/2006
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O n.º 2 do artigo 2º passa a ter a 
seguinte redacção:
"2. As necessidades anuais de 
abastecimento nos produtos referidos no 
n.º 1 são quantificadas por estimativa. A 
avaliação das necessidades das empresas 
transformadoras ou de 
acondicionamento de produtos 
destinados ao mercado local, 
tradicionalmente expedidos para o resto 
da Comunidade ou exportados para 
países terceiros no quadro de um 
comércio regional ou de um comércio 
tradicional, pode ser objecto de uma 
estimativa separada, cujas quantidades 
são regularmente actualizadas, de forma 
a reflectir a evolução do mercado, nos 
termos do n.º 2 do artigo 4.º."

Or. pt

Justificação

Nos termos da alteração 5 ao n.º 2 do artigo 4.º, é necessário actualizar regularmente as 
quantidades máximas de produtos transformados passíveis de serem exportados ou expedidos 
anualmente a partir das regiões ultraperiféricas, no âmbito do comércio local e das 
expedições tradicionais.
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Alteração 11
Elie Hoarau, Catherine Greze

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 247/2006
Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Não obstante o artigo 114.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007, e até ao 
limite das necessidades de consumo locais, 
a produção de leite UHT reconstituído a 
partir de leite em pó de origem comunitária 
é autorizada na Madeira e no DOM da 
Reunião, desde que esta medida não 
comprometa a recolha e o escoamento do 
leite produzido localmente. O produto 
obtido destina-se exclusivamente ao 
consumo local.

4. Não obstante o artigo 114.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007, e até ao 
limite das necessidades de consumo locais, 
a produção de leite UHT reconstituído a 
partir de leite em pó de origem comunitária 
é autorizada na Madeira e no DOM da 
Reunião, desde que esta medida não 
comprometa a recolha e o escoamento do 
leite produzido localmente nem os esforços 
envidados para favorecer o 
desenvolvimento desta produção. O 
produto obtido destina-se exclusivamente 
ao consumo local.

Or. fr

Alteração 12
Catherine Greze

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 247/2006
Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Não obstante o artigo 114.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007, e até ao 
limite das necessidades de consumo locais, 
a produção de leite UHT reconstituído a 
partir de leite em pó de origem comunitária 
é autorizada na Madeira e no DOM da 
Reunião, desde que esta medida não 
comprometa a recolha e o escoamento do 

4. Não obstante o artigo 114.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007, e até ao 
limite das necessidades de consumo locais, 
a produção de leite UHT reconstituído a 
partir de leite em pó de origem comunitária 
é autorizada na Madeira e no DOM da 
Reunião, desde que esta medida não 
comprometa a recolha e o escoamento do 
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leite produzido localmente. O produto 
obtido destina-se exclusivamente ao 
consumo local.

leite produzido localmente. O produto 
obtido, cuja qualidade deve ser 
preservada, destina-se exclusivamente ao 
consumo local.

Or. fr


