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Amendamentul 7
Catherine Greze

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Articolul 18 alineatul (2) al doilea 
paragraf din Regulamentul (CE) nr. 
247/2006 prevede eliminarea treptată, până 
la 31 decembrie 2013, în Insulele Azore și 
Madeira a parcelelor cultivate cu soiuri de 
viță de vie hibride producătoare directe a 
căror cultivare este interzisă. Articolul 18 
alineatul (2) al treilea paragraf din 
regulamentul respectiv prevede obligația 
Portugaliei de a notifica anual progresul 
lucrărilor de reconversie și de restructurare 
a suprafețelor plantate cu astfel de soiuri de 
viță de vie. Dispozițiile în cauză sunt mai 
stricte decât normele stabilite la articolul 
120a alineatul (5) din Regulamentul (CE) 
nr. 1234/2007, care prevăd că soiurile de 
viță de vie hibride producătoare directe a 
căror cultivare este interzisă se elimină prin 
defrișare, cu excepția cazului în care vinul 
rezultat este destinat exclusiv consumului 
familiilor viticultorilor. Prin urmare, 
trebuie eliminate alineatele (2) și (3) de la 
articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 
247/2006 pentru a înlătura disparitățile de 
tratament între regiunile din Insulele Azore 
și Madeira, pe de o parte, și restul 
Comunității, pe de altă parte.

(5) Articolul 18 alineatul (2) al doilea 
paragraf din Regulamentul (CE) nr. 
247/2006 prevede eliminarea treptată, până 
la 31 decembrie 2013, în Insulele Azore și 
Madeira a parcelelor cultivate cu soiuri de 
viță de vie hibride producătoare directe a 
căror cultivare este interzisă. Articolul 18 
alineatul (2) al treilea paragraf din 
regulamentul respectiv prevede obligația 
Portugaliei de a notifica anual progresul 
lucrărilor de reconversie și de restructurare 
a suprafețelor plantate cu astfel de soiuri de 
viță de vie. Dispozițiile în cauză sunt mai 
stricte decât normele stabilite la articolul 
120a alineatul (5) din Regulamentul (CE) 
nr. 1234/2007, care prevăd că soiurile de 
viță de vie hibride producătoare directe a 
căror cultivare este interzisă se elimină prin 
defrișare, cu excepția cazului în care vinul 
rezultat este destinat exclusiv consumului 
familiilor viticultorilor. Prin urmare, data 
de 31 decembrie 2013 de la articolul 18 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
247/2006 ar trebui eliminată pentru a 
înlătura disparitățile de tratament între 
regiunile din Insulele Azore și Madeira, pe 
de o parte, și restul Comunității, pe de altă 
parte, și pentru a permite continuarea 
reconversiei parcelelor cultivate cu soiuri 
a căror cultivare este interzisă.

Or. fr
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Amendamentul 8
Patrice Tirolien

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Din cauza unei piețe locale reduse și 
a unor condiții de producție care 
generează importante costuri 
suplimentare, Guadelupa, Guyana și 
Martinica nu au reușit să dezvolte un 
sector al laptelui care să acopere nevoile 
locale. Dezvoltarea sectorului laptelui în 
Insula Madeira datorită laptelui 
reconstituit din lapte praf ar putea 
constitui un model de dezvoltare pentru 
acest sector în regiunile ultraperiferice 
care prezintă caracteristici comune. Se 
consideră urgent și oportun ca scutirea 
acordată Insulei Madeira prin articolul 19 
alineatul (4) primul paragraf din 
Regulamentul (CE) nr. 247/2006 să fie 
extinsă și la Martinica, Guadelupa și 
Guyana.

Or. fr

Amendamentul 9
Elie Hoarau, Catherine Greze

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Condițiile pentru extinderea în 
continuare a producției locale de lapte din 
regiunile ultraperiferice, care beneficiază 
de scutirea prevăzută la articolul 19 
alineatul (4) primul paragraf din 
Regulamentul (CE) nr. 247/2006, sunt 
foarte limitate din cauza topografiei 
insulelor în cauză. Deși obligația de a 
asigura colectarea și desfacerea producției 

(7) Condițiile pentru extinderea în 
continuare a producției locale de lapte din 
regiunile ultraperiferice, care beneficiază 
de scutirea prevăzută la articolul 19 
alineatul (4) primul paragraf din 
Regulamentul (CE) nr. 247/2006, sunt 
foarte limitate sau încă fragile din cauza 
topografiei insulelor în cauză și creării 
recente a acestor sectoare locale ale 
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locale de lapte este menținută, este necesar 
să se elimine obligația Comisiei, prevăzută 
la al doilea paragraf din articolul respectiv, 
de a stabili o rată de încorporare a laptelui 
proaspăt produs pe plan local.

laptelui. Deși obligația de a asigura 
colectarea și desfacerea producției locale 
de lapte este menținută, este necesar să se 
elimine obligația Comisiei, prevăzută la al 
doilea paragraf din articolul respectiv, de a 
stabili o rată de încorporare a laptelui 
proaspăt produs pe plan local.

Or. fr

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

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 247/2006
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. La articolul 2, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) Se stabilește un bilanț previzional 
de aprovizionare pentru cuantificarea 
nevoilor anuale privind produsele 
prevăzute de anexa I. Evaluarea 
nevoilor întreprinderilor de ambalare 
sau de procesare a produselor destinate 
pieței locale, expediate în mod 
tradițional către restul Comunității, 
exportate către țările terțe din cadrul 
comerțului regional sau din cadrul unui 
comerț tradițional, poate face obiectul 
unui bilanț previzional separat. 
Cantitățile menționate în acesta fac 
obiectul unei actualizări periodice pentru 
a reflecta evoluția pieței în conformitate 
cu articolul 4 alineatul (2).”

Or. fr

Justificare

În temeiul amendamentului 5 la articolul 4 alineatul (2), este necesar să se actualizeze 
periodic cantitățile maxime de produse transformate care pot fi exportate sau expediate anual 
din regiunile ultraperiferice în cadrul comerțului local și al expedierilor tradiționale.
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Amendamentul 11
Elie Hoarau, Catherine Greze

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 247/2006
Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere articolului 114 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) 
nr. 1234/2007, se autorizează producția de 
lapte UHT reconstituit din lapte praf de 
origine comunitară în Madeira și în 
departamentul francez de peste mări 
Réunion, în limita necesarului de consum 
local, atât timp cât această măsură nu 
împiedică colectarea și desfacerea laptelui 
obținut pe plan local. Acest produs este 
destinat numai consumului local.

(4) Fără a aduce atingere articolului 114 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) 
nr. 1234/2007, se autorizează producția de 
lapte UHT reconstituit din lapte praf de 
origine comunitară în Madeira și în 
departamentul francez de peste mări 
Réunion, în limita necesarului de consum 
local, atât timp cât această măsură nu 
împiedică nici colectarea și desfacerea 
laptelui obținut pe plan local, nici 
eforturile întreprinse pentru a stimula 
dezvoltarea acestei producții. Acest produs 
este destinat numai consumului local.

Or. fr

Amendamentul 12
Catherine Greze

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 247/2006
Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere articolului 114 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) 
nr. 1234/2007, se autorizează producția de 
lapte UHT reconstituit din lapte praf de 
origine comunitară în Madeira și în 
departamentul francez de peste mări 
Réunion, în limita necesarului de consum 
local, atât timp cât această măsură nu 

(4) Fără a aduce atingere articolului 114 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) 
nr. 1234/2007, se autorizează producția de 
lapte UHT reconstituit din lapte praf de 
origine comunitară în Madeira și în 
departamentul francez de peste mări 
Réunion, în limita necesarului de consum 
local, atât timp cât această măsură nu 



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

RO

împiedică colectarea și desfacerea laptelui 
obținut pe plan local. Acest produs este 
destinat numai consumului local.

împiedică colectarea și desfacerea laptelui 
obținut pe plan local. Acest produs, a cărui 
calitate trebuie menținută, este destinat 
numai consumului local.

Or. fr


