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MÓDOSÍTÁS

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2017. 
november 29-i bizottsági közlemény 
meghatározza a 2020 utáni közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) 
kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E 
célkitűzések között szerepel egyebek 
mellett, hogy a KAP-nak 
eredményorientáltabbá kell válnia, 
nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a 
korszerűsítésre és a fenntarthatóságra – 
ezen belül a mezőgazdasági, 
erdőgazdálkodási és vidéki területek 
gazdasági, társadalmi, környezeti és 
éghajlati fenntarthatóságára –, valamint elő 
kell segítenie a kedvezményezettek uniós 
jogszabályokból adódó adminisztratív 
terheinek csökkentését.

(1) „Az élelmiszer-ágazat és a 
mezőgazdaság jövője” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2017. 
november 29-i bizottsági közlemény 
meghatározza a 2020 utáni közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) 
kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E 
célkitűzések között szerepel egyebek 
mellett, hogy a KAP-nak nagyobb 
figyelmet kell fordítania arra, hogy a 
mezőgazdasági termelők megélhetést 
biztosító jövedelemhez jussanak, nagyobb 
hangsúlyt kell helyeznie a korszerűsítésre 
és a fenntarthatóságra – ezen belül a 2030-
ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrenddel és a Párizsi 
Megállapodással összhangban a 
mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és vidéki 
területek gazdasági, társadalmi, környezeti 
és éghajlati fenntarthatóságára –, valamint 
elő kell segítenie a kedvezményezettek 
uniós jogszabályokból adódó 
adminisztratív terheinek csökkentését.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mivel a KAP-nak konkrétabb (2) Mivel a KAP-nak konkrétabb 
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válaszokat kell adnia az uniós, nemzetközi, 
nemzeti, regionális, helyi és 
mezőgazdasági üzemi szinten felmerülő 
kihívásokra és lehetőségekre, 
korszerűsíteni kell az irányítását, javítani 
kell az uniós célkitűzések terén felmutatott 
eredményeit, és jelentősen csökkenteni kell 
a vele járó adminisztratív terheket. A 
jövőbeli, teljesítményalapú KAP (az ún. 
„teljesítési modell”) keretében az Unió 
határozza meg az olyan alapvető politikai 
paramétereket, mint a KAP célkitűzései és 
alapkövetelményei, míg a tagállamok 
nagyobb felelősséget viselnek a 
tekintetben, hogy hogyan valósítják meg 
ezeket a konkrét célokat és célkitűzéseket. 
A nagyobb fokú szubszidiaritás révén 
hatékonyabban figyelembe vehetők a helyi 
körülmények és szükségletek, és a 
támogatások úgy alakíthatók, hogy 
maximálisan hozzájáruljanak az uniós 
célkitűzésekhez.

válaszokat kell adnia az uniós, nemzetközi, 
nemzeti, regionális, helyi és 
mezőgazdasági üzemi szinten felmerülő 
kihívásokra és lehetőségekre, 
korszerűsíteni kell annak többszintű 
irányítását, végrehajtásába be kell vonni a 
regionális és helyi hatóságokat és érdekelt 
feleket, javítani kell az uniós célkitűzések 
terén felmutatott eredményeit, és jelentősen 
csökkenteni kell a vele járó adminisztratív 
terheket. A jövőbeli, teljesítményalapú 
KAP (az ún. „teljesítési modell”) keretében 
az Unió határozza meg az olyan alapvető 
politikai paramétereket, mint a KAP 
célkitűzései és alapkövetelményei, míg a 
tagállamok nagyobb felelősséget viselnek a 
tekintetben, hogy hogyan valósítják meg 
ezeket a konkrét célokat és célkitűzéseket. 
A nagyobb fokú szubszidiaritás révén 
hatékonyabban figyelembe vehetők a helyi 
körülmények és szükségletek, és a 
támogatások úgy alakíthatók, hogy 
maximálisan hozzájáruljanak az uniós 
célkitűzésekhez.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amint azt az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
208. cikke is rögzíti, a KAP 
végrehajtásának összhangban kell lennie 
a fejlesztési együttműködés céljaival.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A KAP koherenciájának biztosítása 
érdekében a jövőbeli KAP valamennyi 

(3) A KAP koherenciájának biztosítása 
érdekében a jövőbeli KAP valamennyi 
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beavatkozásának egy stratégiai támogatási 
tervbe kell illeszkednie, amely egyes olyan 
ágazati beavatkozásokat is magába foglal, 
melyekről korábban az 1308/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet10  
rendelkezett.  

beavatkozásának tiszteletben kell tartania 
a fenntartható fejlődés, a nemek közötti 
egyenlőség és az alapvető jogok elveit, és 
egy stratégiai támogatási tervbe kell 
illeszkednie, amely egyes olyan ágazati 
beavatkozásokat is magába foglal, 
melyekről korábban az 1308/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet10 
rendelkezett.

_________________ _________________
10 Az Európai Parlament és a Tanács 
1308/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról és a 
922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 
1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
347., 2013.12.20., 671. o.).

10 Az Európai Parlament és a Tanács 
1308/2013/EU rendelete (2013. december 
17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról és a 
922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 
1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
347., 2013.12.20., 671. o.).

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24 a) A tagállamok – kérelem alapján – 
dönthetnek úgy, hogy a több ágazatban is 
tevékenykedő termelői szervezet számára 
több elismerést adnak ki, feltéve, hogy az 
adott termelői szervezet teljesíti az 
e rendelet 154. cikkének (1) bekezdésében 
említett feltételeket.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
(EU) 1308/2013 rendelet
16 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 16. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki: 
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3a.  A tagállamok közzéteszik az 
állami intervenciót felhasználó 
társaságok, valamint az állami 
intervenciós készletek felvásárlóinak 
identitására vonatkozó információkat;

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 1308/2013 rendelet
81 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az alábbi feltételeknek 
megfelelő borszőlőfajtákat sorolhatják 
osztályba:

A tagállamok kizárólag az alábbi 
feltételeknek megfelelő borszőlőfajtákat 
sorolhatják osztályba:

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 1308/2013 rendelet
81 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az érintett szőlőfajta a Vitis vinifera 
vagy a Vitis Labrusca fajhoz tartozik; 
vagy

a) az érintett szőlőfajta a Vitis vinifera 
fajhoz tartozik, vagy a Vitis vinifera faj és 
a Vitis nemzetséghez tartozó egyéb fajok 
keresztezéséből jött létre;

Indokolás

A Vitis labrusca sokkal gyengébb minőségű változat, mint a Vitis vinífera és olyan 
szőlőtermést hoz, amelyet általában nem használtak fel borkészítésre. Mi több, az újonnan 
betelepített növényi anyag olyan betegségeket terjeszthet, melyek ártalmasabbak azoknál, 
melyeket általuk visszaszorítani szeretnénk, ahogy ezt a filoxéra esetében is láttuk, melyet 
kifejezetten a gombafertőzéseknek ellenálló fajták utáni kutatás során hurcoltunk be 
Európába.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
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1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
(EU) 1038/2013 rendelet
81 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett szőlőfajta a Vitis 
vinifera, Vitis Labrusca faj és a Vitis 
nemzetséghez tartozó egyéb fajok 
keresztezéséből jött létre.

b) az érintett szőlőfajta nem lehet az 
alábbiak valamelyike: Noah, Othello, 
Isabelle, Jacquez, Clinton és Herbemont.

Indokolás

A Vitis labrusca sokkal gyengébb minőségű változat, mint a Vitis vinífera és olyan 
szőlőtermést hoz, amelyet általában nem használtak fel borkészítésre. Mi több, az újonnan 
betelepített növényi anyag olyan betegségeket terjeszthet, melyek ártalmasabbak azoknál, 
melyeket általuk visszaszorítani szeretnénk, ahogy ezt a filoxéra esetében is láttuk, melyet 
kifejezetten a gombafertőzéseknek ellenálló fajták utáni kutatás során hurcoltunk be 
Európába.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 26 a pont (új)
1308/2013/EU rendelet
222 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26 a)  A 222. cikk a következő (1a) 
bekezdéssel egészül ki:
1a. Az előző bekezdés alapján az 
elismert termelői szervezetek, azok 
szövetségei és elismert szakmaközi 
szervezetei által elfogadott 
megállapodások és döntések hatálya 
kiterjeszthető a 164. cikkben foglalt 
rendelkezésekkel összhangban – még 
akkor is, ha az említett megállapodások 
nem rögzítik a 164. cikk (4) bekezdésében 
foglalt célkitűzések egyikét sem – és az 
érintett tagállam által meghatározott 
feltételeknek megfelelően.

Indokolás

Lehetővé kell tenni a termelői szervezetek, azok szövetségei és szakmaközi szervezetei 
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számára, hogy a súlyos válsághelyzetek fedezése céljából kiterjesszék a 222. cikk alapján 
kötött megállapodások hatályát.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – -1 bekezdés (új)
(EU) 228/2013 rendelet
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendeletjavaslat az alábbi (20a) 
preambulumkezdéssel egészül ki:
„(20a) A mezőgazdasági termékpiacok 
közös szervezésének létrehozásáról szóló 
1308/2013 rendelet 157. cikke értelmében 
elismert szakmaközi szervezetek alapvető 
gazdasági szereplőknek számítanak a 
legkülső régiók – különösen az 
állattenyésztési ágazatok – diverzifikált 
mezőgazdasági ellátási láncainak 
fejlesztése szempontjából. Kis méretük és 
elszigeteltségük miatt a legkülső régiók 
helyi piacai különösen ki vannak téve a 
kontinensről vagy harmadik országokból 
érkező importforgalommal kapcsolatos 
árváltozásoknak. A mezőgazdasági 
szakmaközi szervezetekben tömörül a 
láncban feljebb és lejjebb helyet foglaló, a 
piacon tevékenységet folytató összes 
szereplő. Ennek megfelelően olyan 
kollektív fellépéseket hajtanak végre, 
konkrétan adatgyűjtés vagy 
információterjesztés révén, amelyek 
lehetővé teszik a helyi termelés piacon 
maradását. Ezért, az EUMSZ 28., 29. és 
110. cikkének sérelme nélkül, az érintett 
tagállamoknak ki kell terjeszteniük a 
szakmaközi megállapodásokat és az ezek 
keretében beszedett hozzájárulásokat a 
helyi piacon forgalomba hozott 
mezőgazdasági termékek összességére, 
azok származási helyétől függetlenül, és 
olyan esetben is, amikor az e 
hozzájárulásokból származó bevétel csak 
az adott helyi termelés javát szolgáló 
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fellépéseket finanszíroz, illetve amikor e 
hozzájárulásokat más kereskedelmi 
szinten szedik be.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=FR)

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – -1 a bekezdés (új)
(EU) 228/2013 rendelet
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendeletjavaslat az alábbi 22a. cikkel 
egészül ki:
„22a. cikk
Szakmaközi megállapodások
(1) Az érintett felekkel folytatott 
konzultációt követően a tagállamok az 
egyéni gazdasági szereplők egészére vagy 
egy adott legkülső régió piacán 
tevékenykedő összes gazdasági csoportra 
kiterjeszthetik a szakmaközi 
megállapodást és felelőssé tehetik 
mindezeket az adott megállapodásban 
konkrétan meghatározott pénzügyi 
hozzájárulások befizetéséért, feltéve, 
hogy: 
– a szakmaközi megállapodást a 
mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról szóló 
1308/2013 rendelet 157. cikke alapján 
elismert és egy legkülső régióban 
tevékenykedő szakmaközi szervezet 
fogadja el, és 
– a szakmaközi megállapodás kizárólag az 
adott legkülső régió helyi piacára szánt 
mezőgazdasági termelésre vonatkozik. A 
pénzügyi hozzájárulások célja az e 
szakmaközi megállapodásban megnevezett 
tevékenységek végrehajtásával járó 
költségek finanszírozása, ideértve a 
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kizárólag a helyi termelés javát szolgáló 
tevékenységeket is. 
(2) A megállapodás kiterjesztése egy éves 
időtartamra alkalmazandó és 
meghosszabbítható. 
(3) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a megállapodások jelen cikk 
értelmében történő minden 
kiterjesztéséről.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=FR)

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 
(EU) 228/2013 rendelet
30 cikk – 2bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Franciaország tengerentúli megyéi: 
267 580 000 EUR

— Franciaország tengerentúli megyéi: 
278 410 000 EUR

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
(EU) 228/2013 rendelet
30 cikk – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Azori-szigetek és Madeira: 
102 080 000 EUR

— Azori-szigetek és Madeira: 
106 210 000 EUR

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
(EU) 228/2013 rendelet
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30 cikk – 2 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Kanári-szigetek: 257 970 000 EUR. — Kanári-szigetek: 268 420 000 EUR.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
(EU) 228/2013 rendelet
30 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Franciaország tengerentúli megyéi: 
25 900 000 EUR

— Franciaország tengerentúli megyéi: 
35 000 000 EUR

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
(EU) 228/2013 rendelet
30 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Azori-szigetek és Madeira: 
20 400 000 EUR

— Azori-szigetek és Madeira: 
21 200 000 EUR

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
(EU) 228/2013 rendelet
30 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— Kanári-szigetek: 69 900 000 EUR. — Kanári-szigetek: 72 700 000 EUR.
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – -1 a bekezdés (új)
(EU) 228/2013 rendelet
32 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

A 32. cikk (4) bekezdése a 
következőképpen módosul:

(4) A Bizottság a kereskedelmi 
megállapodások és a közös agrárpolitika 
keretében végzett elemzésekbe, 
vizsgálatokba és értékelésekbe külön 
fejezetet illeszt, ha a legkülső régiók 
érdekeit különösen érintő kérdésről van 
szó.

„(4) Az Unió minden, a legkülső régiók 
mezőgazdaságára esetleges hatással bíró 
kereskedelmi tárgyalás megkezdése előtt 
elemzéseket és hatásvizsgálatokat végez az 
ilyen tárgyalások lehetséges 
következményeiről, és tárgyalási 
megbízását úgy alakítja, hogy az 
figyelembe vegye a legkülső régiók sajátos 
korlátait, illetve hogy elkerülje az e 
régiókra nézve negatív hatásokat. A 
Bizottság e hatásvizsgálatok céljára az 
ENSZ által meghatározott kritériumokat 
alkalmazza.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=FR)

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés
(EU) 229/2013 rendelet
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Unió a III. és a IV. fejezetben 
előírt intézkedéseket legfeljebb évi 23 000 
000 EUR erejéig finanszírozza.

(2) Az Unió a III. és a IV. fejezetben 
előírt intézkedéseket legfeljebb évi 
23 930 000 EUR erejéig finanszírozza.

Indokolás

A módosítás a jelenlegi keret fenntartását kéri.
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés
(EU) 229/2013 rendelet
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A III. fejezetben említett egyedi 
ellátási szabályok finanszírozására 
előirányzott összeg nem haladhatja meg a 6 
830 000 EUR-t.”.

(3) A III. fejezetben említett egyedi 
ellátási szabályok finanszírozására 
előirányzott összeg nem haladhatja meg a 
7 110 000 EUR-t.

Indokolás

A módosítás a jelenlegi keret fenntartását kéri.
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ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím Javaslat a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének 
létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek 
és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, 
az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, 
kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 
251/2014/EU rendelet, az Unió legkülső régiói részére egyedi 
mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU 
rendelet és az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-
tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló 229/2013/EU 
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
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