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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Catherine Greze

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) V článku 18 ods. 2 druhom pododseku 
nariadenia (ES) č. 247/2006 sa 
predpokladá postupné zlikvidovanie 
vinohradov osadených zakázanými 
hybridnými odrodami vinnej révy na 
Azorách a na Madeire do 31. decembra 
2013. Podľa článku 18 ods. 2 druhého
podoseku daného nariadenia je Portugalsko 
povinné každoročne oznámiť Komisii 
pokrok dosiahnutý v rámci premeny a 
reštrukturalizácie pozemkov osadených 
takýmito odrodami vínnej révy. Tieto 
ustanovenia sú prísnejšie ako pravidlá 
ustanovené v článku 120a ods. 5 nariadenia 
(ES) č. 1234/2007, konkrétne v tom, že 
zakázané hybridné odrody vinnej révy sa 
majú vyklčovať s výnimkou prípadu, keď 
sa získaný vinič použije na víno výlučne 
pre rodinu výrobcu. Článok 18 ods. 2 
a článok 18 ods. 3 nariadenia (ES) č. 
247/2006 by sa preto mali zrušiť, aby sa 
odstránili rozdiely v prístupe k Azorám a k 
Madeire na jednej strane a k ostatným 
oblastiam Spoločenstva na druhej strane.

(5) V článku 18 ods. 2 druhom pododseku 
nariadenia (ES) č. 247/2006 sa 
predpokladá postupné zlikvidovanie 
vinohradov osadených zakázanými 
hybridnými odrodami vinnej révy na 
Azorách a na Madeire do 31. decembra 
2013. Podľa článku 18 ods. 2 tretieho
pododseku daného nariadenia je 
Portugalsko povinné každoročne oznámiť 
Komisii pokrok dosiahnutý v rámci 
premeny a reštrukturalizácie pozemkov 
osadených takýmito odrodami vínnej révy.
Tieto ustanovenia sú prísnejšie ako 
pravidlá ustanovené v článku 120a ods. 5 
nariadenia (ES) č. 1234/2007, konkrétne v 
tom, že zakázané hybridné odrody vinnej 
révy sa majú vyklčovať s výnimkou 
prípadu, keď sa získaný vinič použije na 
víno výlučne pre rodinu výrobcu. Dátum 
31. decembra 2013 uvedený v článku 18 
ods. 2 nariadenia (ES) č. 247/2006 by sa 
preto mal zrušiť, aby sa odstránili rozdiely 
v prístupe k Azorám a k Madeire na jednej 
strane a k ostatným oblastiam Spoločenstva 
na druhej strane a aby sa pokračovalo v 
premene plôch, na ktorých sú vysadené 
zakázané odrody.

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Patrice Tirolien

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) Z dôvodu obmedzeného miestneho 
trhu a kvôli výrobným podmienkam, ktoré 
spôsobujú významné dodatočné náklady, 
sa na Guadeloupe, Guyane a Martiniku 
nepodarilo rozvinúť mliekarenské 
odvetvie, ktoré by uspokojilo miestne 
potreby. Rozvoj mliekarenského odvetvia 
na Madeire vďaka mlieku obnovenému zo 
sušeného mlieka by pre tento sektor 
mohol predstavovať model rozvoja 
v najvzdialenejších regiónoch, ktoré majú 
rovnaké charakteristiky. Je vhodné a 
zároveň naliehavé, aby sa výnimka 
udelená Madeire v súlade s článkom 19 
ods. 4 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 
247/2006 rozšírila na Martinik, 
Guadeloupe a Guyanu.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Elie Hoarau, Catherine Greze

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Podmienky na ďalšie rozšírenie 
miestnej výroby mlieka najvzdialenejších 
regiónov, ktoré majú prínos z povolenia 
uvedeného v článku 19 ods. 4 prvom 
pododseku nariadenia (ES) č. 247/2006, sú 
vzhľadom na topografiu príslušných 
ostrovov veľmi obmedzené. Hoci je 
povinnosť zabezpečiť zber a odbyt 
miestnej výroby mlieka zachovaná, je 
vhodné zrušiť povinnosť Komisie, uvedenú 

(7) Podmienky na ďalšie rozšírenie 
miestnej výroby mlieka najvzdialenejších 
regiónov, ktoré majú prínos z povolenia 
uvedeného v článku 19 ods. 4 prvom 
pododseku nariadenia (ES) č. 247/2006, sú 
vzhľadom na topografiu príslušných 
ostrovov a na nedávne vytvorenie týchto 
mliekarenských odvetví veľmi obmedzené 
alebo ešte krehké. Hoci je povinnosť 
zabezpečiť zber a odbyt miestnej výroby 
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v druhom pododseku daného článku a to 
určiť množstvo miestne vyrobeného 
čerstvého mlieka, ktoré sa má zapracovať 
do obnoveného mlieka UHT.

mlieka zachovaná, je vhodné zrušiť 
povinnosť Komisie, uvedenú v druhom 
pododseku daného článku a to určiť 
množstvo miestne vyrobeného čerstvého 
mlieka, ktoré sa má zapracovať do 
obnoveného mlieka UHT.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves, Gabriel Mato Adrover, Luís Paulo Alves

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1a (nový)
Nariadenie (ES) č. 247/2006
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-1a) Článok 2 ods. 2 sa nahrádza takto:
„2. Predbežný odhad zásobovania stanoví 
množstvo výrobkov potrebných za rok 
uvedených v prílohe I. Samostatný 
predbežný odhad, ktorého uvedené 
množstvá sa pravidelne aktualizujú tak, 
aby v súlade s článkom 4 ods. 2 
zohľadňovali vývoj na trhu, sa môže 
vypracovať pre požiadavky baliarní alebo 
podnikov na spracovanie výrobkov 
určených pre miestny trh, odosielaných 
tradične do zvyšku Spoločenstva alebo 
vyvážaných do tretích krajín v rámci 
regionálneho obchodu alebo v rámci 
tradičného obchodu.“

Or. fr

Odôvodnenie

Podľa pozmeňovacieho a doplňujúceho návrhu 5, ktorý sa týka článku 4 ods. 2, treba 
pravidelne aktualizovať maximálne množstvá spracovaných výrobkov, ktoré môžu byť každý 
rok odoslané alebo vyvezené z najvzdialenejších regiónov v rámci miestneho obchodu 
a tradičných zásielok.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Elie Hoarau, Catherine Greze

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 247/2006
Článok 19 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Bez ohľadu na článok 114 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa v rámci 
požiadaviek miestnej spotreby na Madeire 
a francúzskom zámorskom departemente 
Réunion povoľuje výroba mlieka UHT 
obnoveného zo sušeného mlieka 
pochádzajúceho zo Spoločenstva, pokiaľ 
toto opatrenie nebráni zberu a odbytu 
miestnej výroby mlieka. Tento výrobok je 
určený len na miestnu spotrebu.

4. Bez ohľadu na článok 114 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa v rámci 
požiadaviek miestnej spotreby na Madeire 
a francúzskom zámorskom departemente 
Réunion povoľuje výroba mlieka UHT 
obnoveného zo sušeného mlieka 
pochádzajúceho zo Spoločenstva, pokiaľ 
toto opatrenie nebráni zberu a odbytu 
miestnej výroby mlieka, ani úsiliu 
podporiť rozvoj tejto výroby.. Tento 
výrobok je určený len na miestnu spotrebu.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Catherine Greze

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 247/2006
Článok 19 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Bez ohľadu na článok 114 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa v rámci 
požiadaviek miestnej spotreby na Madeire 
a francúzskom zámorskom departemente 
Réunion povoľuje výroba mlieka UHT 
obnoveného zo sušeného mlieka 
pochádzajúceho zo Spoločenstva, pokiaľ 
toto opatrenie nebráni zberu a odbytu 
miestnej výroby mlieka. Tento výrobok je 
určený len na miestnu spotrebu.

4. Bez ohľadu na článok 114 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa v rámci 
požiadaviek miestnej spotreby na Madeire 
a francúzskom zámorskom departemente 
Réunion povoľuje výroba mlieka UHT 
obnoveného zo sušeného mlieka 
pochádzajúceho zo Spoločenstva, pokiaľ 
toto opatrenie nebráni zberu a odbytu 
miestnej výroby mlieka. Tento výrobok, 
kvalita ktorého musí byť zachovaná, je 
určený len na miestnu spotrebu.“
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Or. fr


