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Predlog spremembe 7
Catherine Greze

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Drugi pododstavek člena 18(2) Uredbe 
(ES) št. 247/2006 določa postopno ukinitev 
vinogradov, zasajenih s prepovedanimi 
hibridnimi sortami vinske trte neposrednih 
proizvajalcev na Azorih in Madeiri do 
31. decembra 2013. Tretji pododstavek 
člena 18(2) navedene Uredbe obvezuje 
Portugalsko, da vsako leto poroča, kako 
napredujeta preusmeritev in 
prestrukturiranje površin, zasajenih s 
takšnimi sortami vinske trte. Te določbe so 
strožje kot pravila iz člena 120a(5) Uredbe 
(ES) št. 1234/2007, saj je treba 
prepovedane hibridne sorte vinske trte 
izkrčiti, razen ko je pridelano vino 
izključno namenjeno porabi v družini 
proizvajalca vina. Zato je treba člen 18(2)
in (3) Uredbe (ES) št. 247/2006 črtati, da 
se odpravi neskladje obravnave med 
regijama Azori in Madeira na eni strani in 
drugimi regijami Skupnosti na drugi strani.

(5) Drugi pododstavek člena 18(2) Uredbe 
(ES) št. 247/2006 določa postopno ukinitev 
vinogradov, zasajenih s prepovedanimi 
hibridnimi sortami vinske trte neposrednih 
proizvajalcev na Azorih in Madeiri do 
31. decembra 2013. Tretji pododstavek 
člena 18(2) navedene Uredbe obvezuje 
Portugalsko, da vsako leto poroča, kako 
napredujeta preusmeritev in 
prestrukturiranje površin, zasajenih s 
takšnimi sortami vinske trte. Te določbe so 
strožje kot pravila iz člena 120a(5) Uredbe 
(ES) št. 1234/2007, saj je treba 
prepovedane hibridne sorte vinske trte 
izkrčiti, razen ko je pridelano vino 
izključno namenjeno porabi v družini 
proizvajalca vina. Zato je treba črtati 
datum 31. december 2013 iz člena 18(2)
Uredbe (ES) št. 247/2006, da se odpravi 
neskladje obravnave med regijama Azori in 
Madeira na eni strani in drugimi regijami 
Skupnosti na drugi strani ter da se ohrani 
dejavnost za preusmeritev vinogradov, 
zasajenih s prepovedanimi sortami.

Or. fr

Predlog spremembe 8
Patrice Tirolien

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Zaradi majhnega lokalnega trga in 
proizvodnih pogojev, zaradi katerih se 
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ustvarjajo višji stroški, Gvadalupa, 
Gvajana in Martinik niso uspeli razviti 
mlekarske mreže, ki bi zadovoljevala 
lokalne potrebe. Razvoj mlekarske mreže 
na Madeiri na osnovi mleka, 
pridobljenega iz mleka v prahu, bi lahko 
predstavljal razvojni model za ta sektor v 
najbolj oddaljenih regijah, ki imajo enake 
značilnosti. Zdi se, da je obenem potrebno 
in nujno, da tudi za Martinik, Gvadalupo 
in Gvajano velja izjema, odobrena za 
Madeiro s prvim pododstavkom člena 
19(4) Uredbe št. 247/2006.

Or. fr

Predlog spremembe 9
Elie Hoarau, Catherine Greze

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Možnosti za nadaljnje podaljšanje
lokalne proizvodnje mleka v najbolj 
oddaljenih regijah, ki so izvzete iz prvega 
pododstavka člena 19(4) Uredbe (ES) 
št. 247/2006, so zelo omejene zaradi 
topografije zadevnih otokov. Kljub temu, 
da so obveznosti zagotavljanja zbiranja in 
prodaje mleka iz lokalne proizvodnje 
ohranjene, je ustrezno črtati obveznosti 
Komisije iz drugega pododstavka 
zadevnega člena, da se določi delež 
vključenega svežega mleka iz lokalne 
proizvodnje.

(7) Možnosti za nadaljnje širjenje lokalne 
proizvodnje mleka v najbolj oddaljenih 
regijah, ki koristijo ugodnosti iz prvega 
pododstavka člena 19(4) Uredbe (ES) 
št. 247/2006, so zelo omejene ali šibke 
zaradi topografije zadevnih otokov in 
zaradi nedavnega nastanka lokalnih 
mlekarskih sektorjev. Kljub temu, da so 
obveznosti zagotavljanja zbiranja in 
prodaje mleka iz lokalne proizvodnje 
ohranjene, je ustrezno črtati obveznosti 
Komisije iz drugega pododstavka 
zadevnega člena, da se določi delež 
vključenega svežega mleka iz lokalne 
proizvodnje.

Or. fr
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Predlog spremembe 10
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves, Gabriel Mato Adrover, Luís Paulo Alves

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1a (novo)
Uredba (ES) št. 247/2006
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) Člen 2(2) se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
"2. V predhodni bilanci preskrbe se 
količinsko določijo letne potrebe po 
kmetijskih proizvodih iz priloge 1. 
Lahko se pripravi tudi ločena 
predvidena bilanca z oceno potreb 
podjetij, ki pakirajo ali predelujejo 
proizvode za domači trg ali tiste, ki se 
tradicionalno pošiljajo v druge dele 
Skupnosti ali se izvažajo v tretje države 
v okviru regionalnih ali tradicionalnih 
trgovinski tokov, te količine pa se redno 
posodabljajo, da odražajo razvoj trga v 
skladu s členom 4(2).“

Or. pt

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe 5 k členu 4(2) je treba redno posodabljati največjo količino 
predelanih proizvodov, ki se lahko letno izvozijo ali odpošljejo iz najbolj oddaljenih regij v 
okviru lokalne trgovine in tradicionalnih pošiljk.

Predlog spremembe 11
Elie Hoarau, Catherine Greze

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 247/2006
Člen 19 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ne glede na člen 114(2) Uredbe (ES) 
št. 1234/2007 se na Madeiri in v 

4. Ne glede na člen 114(2) Uredbe (ES) 
št. 1234/2007 se na Madeiri in v 
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francoskem čezmorskem departmaju 
Reunion proizvodnja steriliziranega mleka, 
obnovljenega iz mleka v prahu s poreklom 
iz Skupnosti, odobri za lokalnih potreb 
porabe, če ta ukrep ne ovira zbiranja in 
prodaje lokalno proizvedenega mleka. Ta 
proizvod je namenjen izključno za lokalno 
porabo.

francoskem čezmorskem departmaju 
Réunion proizvodnja steriliziranega mleka, 
pridobljenega iz mleka v prahu s poreklom 
iz Skupnosti, odobri za potrebe lokalne 
porabe, če ta ukrep ne ovira zbiranja in 
prodaje lokalno proizvedenega mleka in 
prizadevanj za razvoj te proizvodnje. Ta 
proizvod je namenjen izključno za lokalno 
porabo.

Or. fr

Predlog spremembe 12
Catherine Greze

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 247/2006
Člen 19 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ne glede na člen 114(2) Uredbe (ES) 
št. 1234/2007 se na Madeiri in v 
francoskem čezmorskem departmaju 
Reunion proizvodnja steriliziranega mleka, 
obnovljenega iz mleka v prahu s poreklom 
iz Skupnosti, odobri za lokalnih potreb 
porabe, če ta ukrep ne ovira zbiranja in 
prodaje lokalno proizvedenega mleka. Ta 
proizvod je namenjen izključno za lokalno 
porabo.

4. Ne glede na člen 114 Uredbe Sveta (ES) 
št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o 
vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih 
trgov in o posebnih določbah za nekatere 
kmetijske proizvode se na Madeiri in v 
francoskem čezmorskem departmaju 
Réunion proizvodnja steriliziranega mleka, 
obnovljenega iz mleka v prahu s poreklom 
iz Skupnosti, odobri za potrebe lokalne 
porabe, če ta ukrep zagotavlja zbiranje in 
prodajo lokalno proizvedenega mleka. Ta 
proizvod je namenjen izključno za lokalno 
porabo, njegova kakovost pa mora biti 
zaščitena.

Or. fr


