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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών της EE 
επηρεάζεται καθοριστικά από τη μεγάλη απόστασή τους από την ηπειρωτική Ευρώπη, τον 
νησιωτικό τους χαρακτήρα, τη μικρή τους έκταση, τις δυσμενείς κλιματικές και γεωγραφικές 
συνθήκες, καθώς και από την οικονομική τους εξάρτηση από έναν μικρό αριθμό αγαθών και 
υπηρεσιών.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι για την αντιμετώπιση αυτών των μόνιμων εμποδίων χρειάζεται 
διαρκής στήριξη, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της βιωσιμότητας της 
οικονομίας και περιβάλλοντος.

Το άρθρο 349 της Συνθήκης της Λισσαβώνας προβλέπει τη δυνατότητα λήψης ειδικών 
μέτρων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα οποία θα πρέπει να συνεχίσουν να 
υλοποιούνται μέσω προσαρμοσμένων πρωτοβουλιών που να ανταποκρίνονται στις ειδικές 
ανάγκες τους, ιδίως στον τομέα της γεωργίας.

Το δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2013 θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές 
της αλληλεγγύης με στόχο την κοινωνική και εδαφική συνοχή. Τα μέτρα στήριξης των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών, στα οποία περιλαμβάνονται ειδικά καθεστώτα εφοδιασμού, 
δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως αθέμιτα πλεονεκτήματα, καθώς αφορούν κυρίως αγαθά 
και υπηρεσίες που παράγονται και καταναλώνονται σε τοπικό επίπεδο και που δύσκολα θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Η εξέλιξη της γεωργικής βιομηχανίας τροφίμων στις εξόχως απόμακρες περιοχές και η 
τεχνογνωσία που αποκτήθηκε με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 247/2006 έχουν επίσης 
καταδείξει την ανάγκη προσαρμογής και άλλων κανονισμών που σχετίζονται άμεσα με 
αυτόν. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 793/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση ορισμένων 
λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 θα πρέπει να αναθεωρηθεί 
όσον αφορά, επί παραδείγματι, τις μέγιστες ποσότητες για την εξαγωγή και αποστολή 
προϊόντων που προκύπτουν από μεταποίηση, διενεργούμενη στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, προϊόντων που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς εφοδιασμού στο πλαίσιο 
περιφερειακών εμπορικών συναλλαγών και παραδοσιακών αποστολών.

Επιπρόσθετα, στον κανονισμό 793/2006  υπάρχουν άλλες τεχνικές λεπτομέρειες, όπως η 
προθεσμία για την καταβολή ενίσχυσης, οι οποίες ενδέχεται επίσης να τροποποιηθούν μετά 
την πρόταση για αναδιατύπωση της οδηγίας για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (Εμπορικές συναλλαγές: καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών (κατάργηση οδηγίας 2000/35/EK), αναδιατύπωση, 
COD/2009/0054).

Ο εισηγητής συμφωνεί σε γενικές γραμμές με την τρέχουσα πρόταση, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 
ακόλουθες πτυχές:

- την προσαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού 247/2006, ώστε να αντικατοπτρίζει τις νέες 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 και να επιτρέπει στις Αζόρες να εντάξουν την 
ακατέργαστη ζάχαρη ζαχαροκάλαμου στο προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού τους·
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- την παράταση έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 της παρέκκλισης από το άρθρο 2, η οποία 
επιτρέπει στις Κανάριες Νήσους να συνεχίσουν να προμηθεύονται ορισμένα 
παρασκευάσματα με βάση το γάλα, τα οποία αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της τοπικής 
διατροφής και βιομηχανίας·

- την απαλοιφή των αναφορών σε διατάξεις περί ελέγχων και κυρώσεων στο άρθρο 12 
στοιχείο στ), βάσει της πείρας από την εφαρμογή των κοινοτικών προγραμμάτων στήριξης· ο 
εισηγητής εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 247/2006, τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώνουν την Επιτροπή για τη λήψη 
τέτοιου είδους μέτρων·

- την επέκταση της παρέκκλισης που έχει ήδη χορηγηθεί στη Μαδέρα, ώστε να ισχύει και για 
το γαλλικό υπερπόντιο διαμέρισμα της Ρεϋνιόν όσον αφορά την παραγωγή γάλακτος UHT εκ 
ανασυστάσεως από γάλα σε σκόνη κοινοτικής καταγωγής, εντός των αναγκών της τοπικής 
κατανάλωσης.  

Ωστόσο, ο εισηγητής θα ήθελε να προτείνει τις κατωτέρω τροπολογίες, οι οποίες αφορούν 
εκκρεμή θέματα, με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης των εξόχως απόμακρων περιοχών:

α) Η αιτιολογική σκέψη 5 της τρέχουσας πρότασης της Επιτροπής θα πρέπει να αναφέρει την 
απαλοιφή της ημερομηνίας της 31ης Δεκεμβρίου 2013 από το άρθρο 18 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου, προκειμένου να εξαλειφθεί η άνιση 
μεταχείριση μεταξύ των περιοχών των Αζόρων και της Μαδέρας, αφενός, και της υπόλοιπης 
Κοινότητας, αφετέρου.

β) Στην τρέχουσα πρόταση θα πρέπει να προστεθεί νέα αιτιολογική σκέψη (7α) σχετικά με 
την αναδρομικότητα της εφαρμογής του κανονισμού.

γ) Επιπλέον, θα πρέπει να ενισχυθεί η αρχή της επικουρικότητας μέσω της παροχής της 
δυνατότητας στις εξόχως απόμακρες περιοχές να καθορίζουν τον κατάλογο των αγροτικών 
προϊόντων που καλύπτονται από ειδικά καθεστώτα εφοδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
εισηγητής προτείνει τροπολογία επί του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
247/2006 του Συμβουλίου.

δ) Χρειάζεται διαρκής προσπάθεια για την ενίσχυση της ευελιξίας όσον αφορά τη διαχείριση 
των καθεστώτων εφοδιασμού, με στόχο την ταχεία και αποτελεσματική προσαρμογή στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών και στην εξέλιξη της τοπικής αγοράς. Για τον λόγο 
αυτό, στην αιτιολογική σκέψη 4 και στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
247/2006 του Συμβουλίου πρέπει να γίνει αναφορά στην ανάγκη τακτικής ενημέρωσης των 
μέγιστων ποσοτήτων μεταποιημένων προϊόντων  που μπορούν να εξάγονται ή να 
αποστέλλονται ετησίως από τις εξόχως απόμακρες περιοχές στο πλαίσιο περιφερειακών 
εμπορικών συναλλαγών και παραδοσιακών αποστολών.

ε) Αντιστοίχως, το άρθρο 4 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισμού πρέπει να τροποποιηθεί 
ώστε να συμπεριληφθεί στον τύπο βάσει του οποίου υπολογίζονται οι εν λόγω ετήσιες 
μέγιστες ποσότητες, ο μέσος όρος των εξαγωγών ή των αποστολών κατά την προηγούμενη 
τριετία. Η αλλαγή αυτή στοχεύει επίσης στην καλύτερη προσαρμογή στις συνθήκες της 
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αγοράς. Τα όρια των ποσοτήτων που ισχύουν σήμερα θέτουν σε ασφυκτικό κλοιό τις τοπικές 
επιχειρήσεις και την απασχόληση, καθώς δεν επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να ωφεληθούν 
από οικονομίες κλίμακας εξαιτίας του τεράστιου κόστους μεταφοράς, με το οποίο έρχονται 
αντιμέτωπες.

στ) Το άρθρο 18 παράγραφος 2 της τρέχουσας πρότασης της Επιτροπής θα πρέπει να 
αναφέρει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, θα υπάρχει δυνατότητα 
παροχής κοινοτικής στήριξης για τη σταδιακή κατάργηση στην Πορτογαλία των ποικιλιών 
αμπέλου από αυτοπαράγωγα υβρίδια των οποίων η καλλιέργεια απαγορεύεται.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη  5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το άρθρο 18 παράγραφος 2 δεύτερο 
εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
247/2006 προβλέπει τη βαθμιαία εξάλειψη, 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013, της 
καλλιέργειας των εκτάσεων που έχουν 
φυτευτεί με ποικιλίες αμπέλου από 
αυτοπαράγωγα υβρίδια των οποίων 
απαγορεύεται η καλλιέργεια στις Αζόρες 
και στη Μαδέρα. Το άρθρο 18 παράγραφος 
2 τρίτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού 
υποχρεώνει την Πορτογαλία να κοινοποιεί 
κατ’ έτος την πρόοδο που σημειώνουν οι 
εργασίες μετατροπής και αναδιάρθρωσης 
των εκτάσεων που έχουν φυτευτεί με τις 
σχετικές ποικιλίες αμπέλου. Οι διατάξεις 
αυτές είναι αυστηρότερες από τους 
κανόνες που θεσπίζονται στο άρθρο 120α 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007, και συγκεκριμένα η 
υποχρέωση εκρίζωσης των 
απαγορευμένων ποικιλιών αμπέλου από 
αυτοπαράγωγα υβρίδια, εκτός όταν ο 
σχετικός οίνος προορίζεται αποκλειστικά 
για κατανάλωση από την οικογένεια του 
οινοπαραγωγού. Κατά συνέπεια, το άρθρο 

(5) Το άρθρο 18 παράγραφος 2 δεύτερο 
εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
247/2006 προβλέπει τη βαθμιαία εξάλειψη, 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013, της 
καλλιέργειας των εκτάσεων που έχουν 
φυτευτεί με ποικιλίες αμπέλου από 
αυτοπαράγωγα υβρίδια των οποίων 
απαγορεύεται η καλλιέργεια στις Αζόρες 
και στη Μαδέρα. Το άρθρο 18 παράγραφος 
2 τρίτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού 
υποχρεώνει την Πορτογαλία να κοινοποιεί 
κατ’ έτος την πρόοδο που σημειώνουν οι 
εργασίες μετατροπής και αναδιάρθρωσης 
των εκτάσεων που έχουν φυτευτεί με τις 
σχετικές ποικιλίες αμπέλου. Οι διατάξεις 
αυτές είναι αυστηρότερες από τους 
κανόνες που θεσπίζονται στο άρθρο 120α 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007, και συγκεκριμένα η 
υποχρέωση εκρίζωσης των 
απαγορευμένων ποικιλιών αμπέλου από 
αυτοπαράγωγα υβρίδια, εκτός όταν ο 
σχετικός οίνος προορίζεται αποκλειστικά 
για κατανάλωση από την οικογένεια του 
οινοπαραγωγού. Κατά συνέπεια, η 
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18 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 247/2006 πρέπει να διαγραφεί, 
προκειμένου να εξαλειφθεί η διαφορά 
μεταχείρισης μεταξύ των περιοχών των 
Αζορών και της Μαδέρας, αφενός, και της 
υπόλοιπης Κοινότητας, αφετέρου.

ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2013
που αναφέρεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
247/2006 πρέπει να διαγραφεί, 
προκειμένου να εξαλειφθεί η διαφορά 
μεταχείρισης μεταξύ των περιοχών των 
Αζορών και της Μαδέρας, αφενός, και της 
υπόλοιπης Κοινότητας, αφετέρου.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Με την αναδρομική εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού θα 
εξασφαλιστεί η συνέχεια όσον αφορά τα 
ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως 
απόμακρες περιοχές της Ένωσης και θα 
ικανοποιηθούν οι εύλογες προσδοκίες των 
ενδιαφερόμενων συναλλασσόμενων.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 1 – σημείο 1 (νέο)
Κανονισμός  (EΚ) αριθ. 247/2006
Αιτιολογική σκέψη  4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Η αιτιολογική σκέψη 4 
αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
"(4) Δεδομένου ότι οι ποσότητες τις 
οποίες αφορά το ειδικό καθεστώς 
εφοδιασμού περιορίζονται στις ανάγκες 
εφοδιασμού των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών, το καθεστώς αυτό δεν 



PA\799260EL.doc 7/10 PE430.981v01-00

EL

εμποδίζει την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Εξάλλου, τα 
οικονομικά πλεονεκτήματα του ειδικού 
καθεστώτος εφοδιασμού δεν θα πρέπει 
να δημιουργούν εκτροπές του εμπορίου 
όσον αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα.
Θα πρέπει, συνεπώς, να απαγορευθεί η 
αποστολή ή η εξαγωγή των εν λόγω μη 
μεταποιημένων προϊόντων από τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές. Ωστόσο, θα 
πρέπει να επιτρέπεται η αποστολή ή η 
εξαγωγή των προϊόντων αυτών σε 
περίπτωση επιστροφής του 
πλεονεκτήματος που προκύπτει από το 
ειδικό καθεστώς εφοδιασμού ή, όσον 
αφορά τα μεταποιημένα προϊόντα, για να 
διευκολύνεται το περιφερειακό εμπόριο 
ή το εμπόριο μεταξύ δύο πορτογαλικών 
εξόχως απόκεντρων περιοχών. Θα 
πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι 
παραδοσιακές ροές συναλλαγών όλων 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών με τις 
τρίτες χώρες και, κατά συνέπεια, να 
επιτραπεί για όλες αυτές τις περιοχές η 
εξαγωγή μεταποιημένων προϊόντων που 
ανταποκρίνονται στις παραδοσιακές 
εξαγωγές. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν 
θα πρέπει να εφαρμόζεται, εξάλλου, στις 
παραδοσιακές αποστολές 
μεταποιημένων προϊόντων προς την 
υπόλοιπη Κοινότητα. Για λόγους 
σαφήνειας και καλύτερης προσαρμογής 
στην εξέλιξη της αγοράς, η περίοδος 
αναφοράς για τον καθορισμό των 
μέγιστων ποσοτήτων για παραδοσιακές 
εξαγωγές ή αποστολές πρέπει να 
υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη τροπολογία στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας του ισχύοντος κανονισμού 
όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μεταποιημένα και μη προϊόντα μπορούν να 
εξάγονται ή να αποστέλλονται, στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων εφοδιασμού. Επιπρόσθετα, 
προσαρμόζει τον κανονισμό στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, αναφέροντας την 
ανάγκη τακτικής ενημέρωσης των μέγιστων ποσοτήτων για παραδοσιακές εξαγωγές ή 
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αποστολές, όπως προβλέπεται στην τροπολογία 5 επί του άρθρου 4 παράγραφος 2.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός  (EΚ) αριθ. 247/2006
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1a) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2
Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού

1. Καθιερώνεται ειδικό καθεστώς 
εφοδιασμού για τα απαριθμούμενα στο 
παράρτημα Ι της Συνθήκης γεωργικά 
προϊόντα, τα οποία καθορίζει η εξόχως 
απόκεντρη περιοχή στο προβλεπόμενο 
ισοζύγιο εφοδιασμού της, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, και τα 
οποία είναι βασικά στη συγκεκριμένη 
περιοχή για την κατανάλωση από τον 
άνθρωπο ή την παρασκευή άλλων 
προϊόντων ή ως γεωργικές εισροές.
2. Καταρτίζεται προβλεπόμενο ισοζύγιο 
εφοδιασμού στο οποίο εμφαίνεται η 
ποσότητα των γεωργικών προϊόντων της 
παραγράφου 1 που είναι αναγκαία για 
την ικανοποίηση των ετήσιων αναγκών 
εφοδιασμού. Αντικείμενο χωριστού 
ισοζυγίου εφοδιασμού μπορεί να 
αποτελέσει η αξιολόγηση των αναγκών 
των βιομηχανιών μεταποίησης ή 
συσκευασίας προϊόντων με προορισμό 
την τοπική αγορά, προς παραδοσιακή 
αποστολή στην υπόλοιπη Κοινότητα, 
προς εξαγωγή στο πλαίσιο 
περιφερειακού εμπορίου ή στο πλαίσιο 
παραδοσιακών εμπορικών ροών, των  
οποίων οι ποσότητες ενημερώνονται 
τακτικά ώστε να ανταποκρίνονται στην 
εξέλιξη της αγοράς, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα προϊόντα που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς 
εφοδιασμού πρέπει να καθορίζονται από την εξόχως απόμακρη περιφέρεια, ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ανάγκες και η εξέλιξη της αγοράς. Είναι απαραίτητη η τακτική 
ενημέρωση των μέγιστων ποσοτήτων μεταποιημένων προϊόντων  που μπορούν να εξάγονται ή 
να αποστέλλονται ετησίως από τις εξόχως απόμακρες περιφέρειες στο πλαίσιο περιφερειακών 
εμπορικών συναλλαγών και παραδοσιακών αποστολών, όπως προβλέπεται στην τροπολογία 5 
επί του άρθρου 4 παράγραφος 2.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 1 – σημείο 1 β (νέο)
Κανονισμός  (EΚ) αριθ. 247/2006 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – σημείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1β) Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, το 
σημείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«(α) τα οποία εξάγονται προς τρίτες 
χώρες ή αποστέλλονται προς την 
υπόλοιπη Κοινότητα εντός των ορίων 
που αντιστοιχούν στις παραδοσιακές 
εξαγωγές και στις παραδοσιακές 
αποστολές. Οι ποσότητες αυτές 
καθορίζονται από την Επιτροπή, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2, 
με βάση τον μέσο όρο των εξαγωγών ή 
των αποστολών κατά τα τρία έτη που 
προηγούνται του τρέχοντος».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ενσωματώνει τον μέσο όρο των εξαγωγών και των αποστολών των 
προηγούμενων τριών ετών στον τύπο για τον υπολογισμό των ετήσιων μέγιστων ποσοτήτων 
μεταποιημένων προϊόντων που μπορούν να εξάγονται ή να αποστέλλονται από τις εξόχως 
απόμακρες περιφέρειες στο πλαίσιο περιφερειακών εμπορικών συναλλαγών και παραδοσιακών 
αποστολών. Τα όρια των ποσοτήτων αυτών που ισχύουν σήμερα θέτουν σε ασφυκτικό κλοιό τις 
τοπικές επιχειρήσεις και την απασχόληση, καθώς δεν επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να 



PE430.981v01-00 10/10 PA\799260EL.doc

EL

ωφεληθούν από οικονομίες κλίμακας εξαιτίας του τεράστιου κόστους μεταφοράς με το οποίο 
έρχονται αντιμέτωπες.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη 
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός  (EΚ) αριθ. 247/2006
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Παρά το άρθρο 120α παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, τα 
σταφύλιαπου προέρχονται από ποικιλίες 
αμπέλου από αυτοπαράγωγα υβρίδια των 
οποίων απαγορεύεται η καλλιέργεια 
(Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton 
και Herbemont) και τα οποία συλλέγονται 
στις Αζόρες και τη Μαδέρα, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή οίνου 
ο οποίος κυκλοφορεί μόνο εντός των 
περιοχών αυτών.

2. Παρά το άρθρο 120α παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, τα 
σταφύλια που προέρχονται από ποικιλίες 
αμπέλου από αυτοπαράγωγα υβρίδια των 
οποίων απαγορεύεται η καλλιέργεια 
(Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton 
και Herbemont) και τα οποία συλλέγονται 
στις Αζόρες και τη Μαδέρα, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή οίνου 
ο οποίος κυκλοφορεί μόνο εντός των 
περιοχών αυτών. Η Πορτογαλία προβαίνει 
στη βαθμιαία εξάλειψη της καλλιέργειας 
των εκτάσεων με ποικιλίες αμπέλου από 
αυτοπαράγωγα υβρίδια των οποίων 
απαγορεύεται η καλλιέργεια, με τη 
στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 
103ιζ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007, όπου τούτο έχει εφαρμογή.

Or. en


