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POPRAWKI 001-015  

Poprawki złoŜyła Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Sprawozdanie 

Luís Paulo Alves A7-0054/2010 

Szczególne działania w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii 

Europejskiej (zmiana rozporządzenia (WE) nr 247/2006 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt -1 preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (-1) Art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej (TFUE), określając 

konkretne środki, mające na celu w 

szczególności ustalenie warunków 

stosowania traktatów w regionach 

peryferyjnych, w tym określenie 

wspólnych strategii politycznych, 

podkreśla znaczenie i szczególny 

charakter tych regionów, biorąc pod 

uwagę ich sytuację strukturalną, 

społeczną i gospodarczą, potęgowaną 

takimi czynnikami jak odległe połoŜenie, 

izolacja, niewielka powierzchnia, trudne 

warunki topograficzne i klimatyczne oraz 

gospodarcza zaleŜność od kilku 

produktów, których stały charakter 

i współistnienie stanowczo ograniczają ich 

rozwój. PowyŜsze środki obejmują 

strategie polityczne w zakresie rolnictwa 

i rybołówstwa, warunki dostaw surowców, 

pomoc państwa oraz warunki dostępu do 
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funduszy strukturalnych i przekrojowych 

programów Unii Europejskiej. Ponadto, 

Traktat z Lizbony po raz pierwszy 

obejmuje regiony, o których mowa w art. 

349 TFUE, postanowieniami art. 107 

TFUE, tak więc pomoc na rzecz 

promowania ich rozwoju gospodarczego 

moŜna uznać za spójną z rynkiem 

wewnętrznym. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt -1 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (-1 a) Na mocy art. 4 ust. 3 

rozporządzenia (WE) nr 247/2006 Azory 

mają prawo do wysyłania do 2009 r., w 

ramach odstępstwa od postanowień art. 4 

ust. 2 lit. a), rocznej maksymalnej ilości 

cukru (kod CN 1701) do pozostałych 

części Unii. Biorąc pod uwagę, Ŝe 

produkcja buraka cukrowego moŜe 

stanowić znaczące uzupełnienie produkcji 

mleka na Azorach, a zwłaszcza na wyspie 

San Miguel, oraz uwzględniając 

niepewność na rynku mleka wynikającą 

z decyzji o zniesieniu systemu kwot 

mlecznych oraz ich stopniowemu 

przejściowemu zwiększaniu, konieczne 

jest zapewnienie producentom i 

przetwórcom mleka, w przypadku 

podtrzymania decyzji o zniesieniu systemu 

kwot mlecznych, alternatywnego 

rozwiązania gwarantującego 

zrównowaŜony rozwój sektora mlecznego 

na Azorach, jak równieŜ długofalowych 

perspektywicznych rozwiązań 

uzupełniających w rolnictwie, 

umoŜliwiających podmiotom 

gospodarczym prowadzenie działalności 

przemysłowej i handlowej na poziomie 

pozwalającym na ustabilizowanie sytuacji 

gospodarczej i społecznej na Azorach. 

Obowiązujące odstępstwo naleŜy więc 



 

 

 PE439.735/ 3 

 PL 

przedłuŜyć do 31 grudnia 2019 r. 

  

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 2 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) W art. 6 rozporządzenia (WE) nr 

247/2006 przewidziano okres przejściowy, 

w trakcie którego Wyspy Kanaryjskie będą 

mogły nadal przyjmować określone ilości 

przetworów mlecznych klasyfikowanych w 

Nomenklaturze Scalonej do kodów 

1901 90 99 i 2106 90 92 z przeznaczeniem 

dla przetwórstwa przemysłowego. Okres 

ten wygasa z dniem 31 grudnia 2009 r. 

Produkt klasyfikowany w Nomenklaturze 

Scalonej do kodu 1901 90 99 – mleko 

odtłuszczone w proszku z zawartością 

tłuszczów roślinnych – to produkt 

tradycyjnie stosowany przez miejscowych 

konsumentów, w tym osoby najbardziej 

potrzebujące, który na Wyspach 

Kanaryjskich znajduje się w sprzedaŜy od 

czterdziestu lat. Jego podaŜ wiąŜe się z 

powstaniem wyodrębnionej branŜy 

miejscowego przemysłu zapewniającej 

miejsca pracy i wartość dodaną. W sytuacji 

panującego kryzysu gospodarczego naleŜy 

utrzymać podaŜ tego specyficznego 

produktu i przedłuŜyć okres przejściowy 

ustanowiony w art. 6 wymienionego 

rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2013 r. 

(2) W art. 6 rozporządzenia (WE) 

nr 247/2006 przewidziano okres 

przejściowy, w trakcie którego Wyspy 

Kanaryjskie będą mogły nadal przyjmować 

określone ilości przetworów mlecznych 

klasyfikowanych w Nomenklaturze 

Scalonej do kodów 1901 90 99 i 

2106 90 92 z przeznaczeniem dla 

przetwórstwa przemysłowego. Okres ten 

wygasa z dniem 31 grudnia 2009 r. 

JednakŜe, produkt klasyfikowany w 

Nomenklaturze Scalonej do kodu 1901 90 

99 – mleko odtłuszczone w proszku z 

zawartością tłuszczów roślinnych – stał się 

produktem tradycyjnie stosowanym przez 

miejscowych konsumentów, w tym osoby 

najbardziej potrzebujące. Jego podaŜ wiąŜe 

się z powstaniem wyodrębnionej branŜy 

miejscowego przemysłu zapewniającej 

miejsca pracy i wartość dodaną. W 

związku z tym naleŜy utrzymać podaŜ tego 

specyficznego produktu, 

wykorzystywanego wyłącznie przez 

lokalnych konsumentów. 

Uzasadnienie 

Z uwagi na strukturalny niedobór mleka na Wyspach Kanaryjskich, odtłuszczone mleko w 

proszku zawierające tłuszcze roślinne stało się, jako substytut mleka, produktem tradycyjnie 

uŜywanym przez konsumentów lokalnych, szczególnie tych najbardziej potrzebujących. W 

związku z tym nie tylko naleŜy przedłuŜyć okres obowiązywania odstępstwa, ale nadawać mu 

charakter stały 



 

 

 PE439.735/ 4 

 PL 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 5 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) W art. 18 ust. 2 akapit drugi 

rozporządzenia (WE) nr 247/2006 

przewidziano stopniową likwidację, do 

dnia 31 grudnia 2013 r., winnic 

obsadzonych zabronionymi hybrydowymi 

szczepami winorośli, naleŜącymi do 

bezpośredniego producenta na Azorach i 

Maderze. Artykuł 18 ust. 2 akapit trzeci 

wymienionego rozporządzenia 

zobowiązuje Portugalię do corocznego 

powiadamiania o postępie prac w zakresie 

przekształcania i restrukturyzacji obszarów 

obsadzonych przedmiotowymi szczepami 

winorośli. Przepisy te są surowsze od zasad 

ustanowionych w art. 120a ust. 5 

rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, 

zgodnie z którymi hybrydowe szczepy 

winorośli naleŜące do bezpośredniego 

producenta podlegają wykarczowaniu, 

chyba Ŝe wyprodukowane wino 

przeznaczone jest wyłącznie do spoŜycia 

przez rodziny producentów wina. W 

związku z tym naleŜy wykreślić art. 18 ust. 

2 oraz art. 18 ust. 3 rozporządzenia (WE) 

nr 247/2006 w celu wyeliminowania 

rozbieŜności w traktowaniu regionów 

Azorów i Madery z jednej strony a 

pozostałej części Wspólnoty z drugiej 

strony. 

(5) W art. 18 ust. 2 akapit drugi 

rozporządzenia (WE) nr 247/2006 

przewidziano stopniową likwidację, do 

dnia 31 grudnia 2013 r., winnic 

obsadzonych zabronionymi hybrydowymi 

szczepami winorośli, naleŜącymi do 

bezpośredniego producenta na Azorach i 

Maderze. Artykuł 18 ust. 2 akapit trzeci 

wymienionego rozporządzenia 

zobowiązuje Portugalię do corocznego 

powiadamiania o postępie prac w zakresie 

przekształcania i restrukturyzacji obszarów 

obsadzonych przedmiotowymi szczepami 

winorośli. Przepisy te są surowsze od zasad 

ustanowionych w art. 120a ust. 5 

rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, 

zgodnie z którymi hybrydowe szczepy 

winorośli naleŜące do bezpośredniego 

producenta podlegają wykarczowaniu, 

chyba Ŝe wyprodukowane wino 

przeznaczone jest wyłącznie do spoŜycia 

przez rodziny producentów wina. W 

związku z tym naleŜy wykreślić datę 31 

grudnia 2013 r. z art. 18 ust. 2 

rozporządzenia (WE) nr 247/2006 w celu 

wyeliminowania rozbieŜności w 

traktowaniu regionów Azorów i Madery z 

jednej strony, a pozostałej części Unii z 

drugiej strony, oraz utrzymać działania w 

zakresie restrukturyzacji winnic 

obsadzonych zabronionymi szczepami. 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 6 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) W związku z wąskim rynkiem 

lokalnym oraz warunkami produkcji, 

które powodują istotne koszty dodatkowe, 

Gwadelupie, Gujanie Francuskiej i 
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Martynice nie udało się rozwinąć 

struktury sektora mleczarskiego 

zaspokajającej lokalne potrzeby. Rozwój 

struktur sektora mleczarskiego na 

Maderze dzięki produkcji mleka z mleka w 

proszku mógłby być wzorem rozwoju dla 

tego sektora w regionach peryferyjnych, 

które mają podobne cechy. NaleŜy zatem 

niezwłocznie rozszerzyć na Martynikę, 

Gwadelupę i Gujanę Francuską 

zwolnienie przyznane Maderze na mocy 

art. 19 ust. 4 akapit pierwszy 

rozporządzenia (WE) nr 247/2006 w 

ramach przeglądu rozporządzenia 

przewidzianego na połowę roku 2010. 

 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 7 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) MoŜliwości dalszego zwiększenia ilości 

mleka produkowanego na miejscu w 

regionach najbardziej oddalonych, które 

korzystają ze zwolnienia przewidzianego w 

art. 19 ust. 4 akapit pierwszy 

rozporządzenia (WE) nr 247/2006, są 

bardzo ograniczone ze względu na 

topografię przedmiotowych wysp. Mimo 

utrzymania zobowiązania do zapewnienia 

odbioru i zbytu dla mleka produkowanego 

na miejscu, naleŜy wykreślić zobowiązanie 

Komisji do określenia ilości 

produkowanego na miejscu mleka 

świeŜego wykorzystanego do produkcji 

rekonstytuowanego mleka UHT, 

przewidziane w akapicie drugim tego 

artykułu. 

(7) MoŜliwości dalszego zwiększenia ilości 

mleka produkowanego na miejscu w 

regionach najbardziej oddalonych, które 

korzystają ze zwolnienia przewidzianego w 

art. 19 ust. 4 akapit pierwszy 

rozporządzenia (WE) nr 247/2006, są 

bardzo ograniczone lub nadal niepewne ze 

względu na topografię przedmiotowych 

wysp oraz na niedawne powstanie 

lokalnych struktur sektora mleczarskiego. 

Mimo utrzymania zobowiązania do 

zapewnienia odbioru i zbytu dla mleka 

produkowanego na miejscu, naleŜy 

wykreślić zobowiązanie Komisji do 

określenia ilości produkowanego na 

miejscu mleka świeŜego wykorzystanego 

do produkcji rekonstytuowanego mleka 

UHT, przewidziane w akapicie drugim 

tego artykułu. 
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Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 7 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (7a) Stosowanie przepisów niniejszego 

rozporządzenia z mocą wsteczną, od dnia 

1 stycznia 2010 r., powinno gwarantować 

ciągłość konkretnych środków 

dotyczących rolnictwa w peryferyjnych 

regionach Unii oraz wyjść na przeciw 

uzasadnionym oczekiwaniom 

zainteresowanych podmiotów 

gospodarczych. 

Uzasadnienie 

W celu zapewnienie ciągłości obowiązujących odstępstw, proponowane zmiany 

wrozporządzeniu247/2006 winny wejść w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 r. w NaleŜy w związku z 

tym dodać dodatkowy punkt preambuły, by uzasadnić stosowanie przepisów rozporządzenia z 

mocą wsteczną. 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 - punkt -1 (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 247/2006 

Punkt 4 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1) Punkt 4 preambuły otrzymuje 

brzmienie: 

 „(4) Biorąc pod uwagę, Ŝe ilości objęte 

przepisami szczególnymi w sprawie 

dostaw są ograniczone do potrzeb 

regionów peryferyjnych, wspomniany 

system nie wywiera ujemnego wpływu na 

prawidłowe funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego. Korzyści gospodarcze 

wynikające ze szczególnych przepisów 

dotyczących dostaw nie powinny równieŜ 

wywoływać zakłóceń w handlu 

omawianymi produktami. NaleŜy w 

związku z tym zakazać wysyłania lub 

wywozu z regionów peryferyjnych 

produktów, które nie zostały 

przetworzone. Niemniej naleŜy zezwolić 
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na wysyłkę lub wywóz tych produktów, o 

ile następuje zwrot korzyści uzyskanych 

na podstawie przepisów szczególnych 

dotyczących dostaw, lub, w przypadku 

produktów przetworzonych, w celu 

umoŜliwienia regionalnej wymiany 

handlowej lub wymiany między oboma 

peryferyjnymi regionami Portugalii. 

NaleŜy równieŜ wziąć pod uwagę 

tradycyjną wymianę handlową wszystkich 

regionów peryferyjnych z państwami 

trzecimi i, co za tym idzie, zezwolić we 

wszystkich tych regionach na wywóz 

produktów przetworzonych odpowiadający 

wywozowi tradycyjnemu. PowyŜsze 

ograniczenie nie obowiązuje równieŜ w 

odniesieniu do tradycyjnych wysyłek 

produktów przetworzonych do pozostałych 

obszarów Unii. W trosce o jasność i lepsze 

dostosowanie do ewolucji rynku okres 

referencyjny pozwalający określić 

maksymalne ilości produktów tradycyjnie 

wywoŜonych lub wysyłanych naleŜy 

ustalić w oparciu o niniejsze 

rozporządzenie.” 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka ma na celu zwiększenie jasności obowiązującego rozporządzenia w 

sprawie warunków, na których nieprzetworzone i przetworzone produkty mogą być wywoŜone i 

wysyłane w ramach szczególnych przepisów w sprawie dostaw. Ponadto dostosowuje ona, 

podobnie jak poprawka 5 do art. 4 ust. 2, rozporządzenie do realiów rynkowych poprzez 

zaznaczenie potrzeby regularnego uaktualniania maksymalnych ilości produktów 

podlegających tradycyjnemu wywozowi i tradycyjnym wysyłkom. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 - punkt -1 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 247/2006 

Artykuł 2 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1a) Art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2. Prognozowany bilans dostaw określa 

ilościowo roczne zapotrzebowanie na 

produkty rolne, o których mowa w ust. 

1. Ocena zapotrzebowania przedsiębiorstw 



 

 

 PE439.735/ 8 

 PL 

zajmujących się pakowaniem i 

przetwórstwem produktów 

przeznaczonych na rynek lokalny, 

wysyłanych tradycyjnie do reszty państw 

Unii, eksportowanych do państw trzecich 

w ramach obrotu regionalnego lub 

tradycyjnej wymiany handlowej moŜe być 

przedmiotem odrębnej prognozy bilansu. 

JeŜeli sporządzana jest odrębna prognoza 

bilansu, określone ilości są regularnie 

uaktualniane, aby odzwierciedlały 

tendencje rynkowe, o których mowa w art. 

4 ust. 2.” 

Uzasadnienie 

Zgodnie z poprawką 5 do art. 4 ust. 2, niezbędna jest regularna aktualizacja maksymalnych 

ilości przetworzonych produktów, które regiony peryferyjne mogą corocznie eksportować lub 

wysyłać w ramach handlu regionalnego lub wysyłek tradycyjnych.  

 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 - punkt -1 b (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 247/2006 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1b) Artykuł 4 ust. 2 lit. a) otrzymuje 

następujące brzmienie: 

 „(a) i które są wywoŜone do państw 

trzecich lub wysyłane do reszty obszaru 

Unii  w granicy limitów ilościowych 

odpowiadających wysyłkom tradycyjnym i 

tradycyjnemu wywozowi. Komisja określa 

te ilości zgodnie z procedurą, o której 

mowa w art. 26 ust. 2, w oparciu o średnią 

wywozu lub wysyłek w okresie trzech lat 

poprzedzających bieŜący rok i przy 

zachowaniu minimalnego progu równego 

średniej wywozu lub wysyłek w latach 

1989, 1990 i 1991.” Ilości te naleŜy 

wyliczyć i przedstawić jako jedną sumę 

obejmującą zarówno ilości wywoŜone do 

krajów trzecich, jak i ilości wysyłane do 

pozostałej części Unii.” 
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Uzasadnienie 

Poprawka ta wprowadza do sposobu obliczania maksymalnych ilości przetworzonych 

produktów, które regiony peryferyjne mogą eksportować i wysyłać w ramach handlu 

regionalnego i tradycyjnego, średni poziom wywozu lub wysyłek z trzech poprzednich lat. 

Obecne pułapy tych ilości ograniczają lokalny przemysł i zatrudnienie, poniewaŜ 

uniemoŜliwiają przedsiębiorstwom korzystanie z zalet ekonomii skali w związku ogromnymi 

kosztami transportu. 

 

Amendement  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 - punkt -1 c (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 247/2006 

Artykuł 4 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Amendement 

 (-1c) art. 4 ust. 3 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„3. Na zasadzie odstępstwa od ustępu 2 

lit. a), Azory mogą wysyłać do pozostałych 

części Unii maksymalną kwotę 3 000 ton 

cukru (kod CN 1701) rocznie przez okres 

od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2019 

r.” 

Uzasadnienie 

Z uwagi na przewidywaną likwidację systemu kwot mlecznych, znalezienie alternatywnych 

upraw dla rolników na Azorach ma charakter pilny. Istniejące juŜ uprawy buraka cukrowego 

mogą wpłynąć na zróŜnicowanie produkcji, jeŜeli producentom i podmiotom gospodarczym 

przedstawione zostaną długofalowe perspektywy gwarantujące stabilność i wykonalność 

takiego przedsięwzięcia, umoŜliwiając produkcję i obrót na poziomie pozwalającym prowadzić 

zrównowaŜoną pod względem społecznym, środowiskowym i gospodarczym działalność 

rolniczą w tym peryferyjnym regionie. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (WE) nr 247/2006 

Artykuł 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Na zasadzie odstępstwa od art. 2, w okresie 

od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 

Na zasadzie odstępstwa od art. 2 Wyspy 

Kanaryjskie mogą być nadal zaopatrywane 
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grudnia 2013 r., Wyspy Kanaryjskie mogą 

być nadal zaopatrywane w przeznaczone 

do przetworzenia przemysłowego 

przetwory mleczne klasyfikowane w 

Nomenklaturze Scalonej do kodu 

1901 90 99 (mleko odtłuszczone w proszku 

z zawartością tłuszczów roślinnych) w 

ilości maksymalnie 800 ton rocznie. 

Pomoc udzielona na dostawy tego 

produktu ze Wspólnoty nie moŜe 

przekraczać 210 EUR za tonę i zawarta jest 

w limicie ustanowionym w art. 23. 

Wspomniany produkt jest przeznaczony 

wyłącznie do konsumpcji lokalnej. 

w przeznaczone do przetworzenia 

przemysłowego przetwory mleczne 

klasyfikowane w Nomenklaturze Scalonej 

do kodu 1901 90 99 (mleko odtłuszczone 

w proszku z zawartością tłuszczów 

roślinnych) w ilości maksymalnie 800 ton 

rocznie. Pomoc udzielona na dostawy tego 

produktu z Unii nie moŜe przekraczać 210 

EUR za tonę i zawarta jest w limicie 

ustanowionym w art. 23. Wspomniany 

produkt jest przeznaczony wyłącznie do 

konsumpcji lokalnej. 

Uzasadnienie 

Z uwagi na strukturalny niedobór mleka na Wyspach Kanaryjskich, odtłuszczone mleko w 

proszku zawierające tłuszcze roślinne stało się, jako substytut mleka, produktem tradycyjnie 

uŜywanym przez konsumentów lokalnych, szczególnie tych najbardziej potrzebujących. W 

związku z tym nie tylko naleŜy przedłuŜyć okres obowiązywania odstępstwa, ale nadawać mu 

charakter stały 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 4 

Rozporządzenie (WE) nr 247/2006 

Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Portugalia stopniowo zlikwiduje winnice 

obsadzone pochodzącymi wprost od 

producenta zabronionymi hybrydowymi 

szczepami winorośli, korzystając, tam 

gdzie stosowne, ze wsparcia 

przewidzianego w art. 103 lit. q) 

rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. 

Uzasadnienie 

Usuwając tę część art. 18 ust. 2 Komisja wykraczają poza cel określony jako ujednolicenie 

rozporządzenia w sprawie POSEI z odpowiednimi przepisami rozporządzenia o jednolitej 

wspólnej organizacji rynku . 
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Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 5 

Rozporządzenie (WE) nr 247/2006 

Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Nie naruszając art. 114 ust. 2 

rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, 

produkcja na Maderze i we francuskim 

departamencie zamorskim Reunion 

rekonstytuowanego mleka UHT z mleka w 

proszku pochodzącego ze Wspólnoty jest 

dozwolona w granicach wyznaczonych 

przez popyt wśród lokalnych 

konsumentów, o ile środek ten nie zakłóca 

odbioru i rynku zbytu lokalnie 

produkowanego mleka. Wspomniany 

produkt jest przeznaczony wyłącznie do 

konsumpcji lokalnej. 

4. Nie naruszając art. 114 rozporządzenia 

(WE) nr 1234/2007, produkcja na Maderze 

i we francuskim departamencie zamorskim 

Reunion rekonstytuowanego mleka UHT z 

mleka w proszku pochodzącego z Unii jest 

dozwolona w granicach wyznaczonych 

przez popyt wśród lokalnych 

konsumentów, o ile środek ten zapewnia 

skup i rynek zbytu lokalnie 

produkowanego mleka i nie zakłóca 

wysiłków podjętych na rzecz wspierania 

rozwoju tej produkcji. Wspomniany 

produkt, którego jakość naleŜy chronić, 

jest przeznaczony wyłącznie do 

konsumpcji lokalnej. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 5 

Rozporządzenie (WE) nr 247/2006 

Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Szczegółowe zasady stosowania 

niniejszego ustępu przyjmowane są 

zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 

26 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. 

Metodę produkcji wytwarzanego w ten 

sposób mleka UHT naleŜy wyraźnie 

określić na etykiecie towarzyszącej 

produktowi przy sprzedaŜy. 
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