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Módosítás 40
Lutz Goepel

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gabonafélék esetében a rendszert 
módosítani kell az ágazat 
versenyképességének és megfelelő piaci 
irányultságának biztosítása érdekében, 
miközben célszerű megtartani az 
intervenciónak a piaci zavarok esetén 
biztonsági hálóként betöltött szerepét és 
elősegíteni a termelők piaci feltételekre 
való válaszadását. Egy elemzés alapján –
amely az árpa kiegészítő intervenciójának 
alacsony árak mellett felmerülő bizonyos 
kockázatát mutatta ki – a kukorica 
intervenciós rendszerének reformjáról 
szóló tanácsi következtetések arról 
rendelkeztek, hogy az állapotfelmérés 
keretében a teljes gabonapiaci intervenciós 
rendszert felül kell vizsgálni.
Mindazonáltal a gabonafélék piaci 
perspektívája azóta jelentősen 
megváltozott, jellemzője a növekvő 
globális kereslet és a világszintű 
gabonakészletek alacsony szintje által 
előidézett kedvező világpiaci árkörnyezet.
A fentiek ismeretében, más 
takarmánygabonák intervenciós szintjének 
a kukoricareformmal egy időbeli keretben 
történő nullára csökkentése anélkül tenné 
lehetővé az intervenciót, hogy az a 
gabonafélék piacának egészére kedvezőtlen 
hatással lenne. A gabonaágazat piaci 
kilátásai a durumbúza esetében is 
érvényesülnek, azaz az intervenciós 
felvásárlás megszüntethető tekintettel arra, 
hogy ez utóbbi az intervenciós árakat 
tartósan és jelentősen meghaladó piaci árak 
folytán elveszítette jelentőségét. Tekintettel 
arra, hogy a gabonaintervenciónak inkább 
biztonsági hálóként mintsem az árak 

(3) A gabonafélék esetében a rendszert 
módosítani kell az ágazat 
versenyképességének és megfelelő piaci 
irányultságának biztosítása érdekében, 
miközben célszerű megtartani az 
intervenciónak a piaci zavarok esetén 
biztonsági hálóként betöltött szerepét és 
elősegíteni a termelők piaci feltételekre 
való válaszadását. Egy elemzés alapján –
amely az árpa kiegészítő intervenciójának 
alacsony árak mellett felmerülő bizonyos 
kockázatát mutatta ki – a kukorica 
intervenciós rendszerének reformjáról 
szóló tanácsi következtetések arról 
rendelkeztek, hogy az állapotfelmérés 
keretében a teljes gabonapiaci intervenciós 
rendszert felül kell vizsgálni.
Mindazonáltal a gabonafélék piaci 
perspektívája azóta jelentősen 
megváltozott, jellemzője a növekvő 
globális kereslet és a világszintű 
gabonakészletek alacsony szintje által 
előidézett kedvező világpiaci árkörnyezet.
A fentiek ismeretében, más 
takarmánygabonák intervenciós szintjének 
a kukoricareformmal egy időbeli keretben 
történő nullára csökkentése anélkül tenné 
lehetővé az intervenciót, hogy az a 
gabonafélék piacának egészére kedvezőtlen 
hatással lenne. A gabonaágazat piaci 
kilátásai a durumbúza esetében is 
érvényesülnek, azaz az intervenciós 
felvásárlás megszüntethető tekintettel arra, 
hogy ez utóbbi az intervenciós árakat 
tartósan és jelentősen meghaladó piaci árak 
folytán elveszítette jelentőségét. Tekintettel 
arra, hogy a gabonaintervenciónak inkább 
biztonsági hálóként kell működnie, az 
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alakulását befolyásoló tényezőként kell 
működnie, a különböző tagállamok között 
az aratási időszakok kezdete – az adott
gazdasági évet ténylegesen elindító 
időpont – tekintetében fennálló 
eltéréseknek a továbbiakban nem lesz 
jelentősége, mivel a jövőben a rendszer 
nem az intervenciós szintet és a havi 
növekedési ütemet tükröző árakról 
rendelkezik majd. Az egyszerűsítés 
érdekében a gabonaintervenció 
időpontjait közösségi szinten össze kell
hangolni.

intervenciót csak a gazdasági év utolsó 
három hónapjában kell megnyitni.

Or. de

Indokolás

Durch die Eröffnung drei Monate vor Ende des Wirtschaftsjahres ist es möglich, die 
Spekulation zu vermeiden und trotzdem die Rolle der Intervention als Sicherheitsnetz 
beizubehalten.

Módosítás 41
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2003-as reform óta nőtt a rizságazat 
versenyképessége, a termelési szint 
állandó, a közösségi és a világpiacon 
egyaránt növekvő keresletre tekintettel 
csökkennek a készletek, és a várható árak 
jelentősen meghaladják az intervenciós 
árat. A fentiekre tekintettel a rizs 
intervenciós felvásárlására vonatkozó 
rendelkezések a továbbiakban nem 
szükségesek, és azokat el kell törölni.

(4) A 2003-as reform óta nőtt a rizságazat 
versenyképessége, a termelési szint 
állandó, a közösségi és a világpiacon 
egyaránt növekvő keresletre tekintettel 
csökkennek a készletek, és a várható árak 
jelentősen meghaladják az intervenciós 
árat. Az intervenciós árakat ugyanakkor 
fenn kell tartani mint biztonsági hálót.

Or. de
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Indokolás

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Reissektor erhalten 
bleiben.

Módosítás 42
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A középtávú előrejelzések szerint a 
sertéshús termelése és fogyasztása 
tekintetében növekedés várható, jóllehet az 
elmúlt évtizedben tapasztaltnál 
alacsonyabb ütemben, tekintettel a 
baromfihús által támasztott versenyre és a 
magasabb takarmányárakra. A 
sertéshúsárak várhatóan jelentősen az 
intervenciós árak fölött maradnak. A 
sertéshús vonatkozásában intervenciós 
felvásárlásra több éven át nem került sor,
ezért a piaci helyzet és a kilátások 
ismeretében indokolt annak eltörlése.

(5)A középtávú előrejelzések szerint a 
sertéshús termelése és fogyasztása 
tekintetében növekedés várható az elmúlt 
évtizedben tapasztaltnál egyértelműen
alacsonyabb ütemben, tekintettel a 
baromfihús által támasztott versenyre és a 
magasabb takarmányárakra. A 
sertéshúsárak az intervenciós árak alá 
zuhanhatnak. A sertéshús vonatkozásában 
intervenciós felvásárlásra több éven át nem 
került sor, ugyanakkor a piaci helyzet és a
lehetséges kilátások ismeretében indokolt 
annak fenntartása.

Or. de

Indokolás

Gerade die Schweine haltenden Landwirte in der EU mussten in den letzten eineinhalb Jahren 
erfahren, dass die staatlichen Marktordnungsinstrumente bei extremen Marktlagen richtig 
angewendet für eine kurzfristige Entspannung sorgen können. Die Intervention sollte 
beibehalten werden, um in Krisenzeiten, die auch durch Entwicklungen außerhalb Europas 
hervorgerufen werden können, wirkungsvoll eingreifen zu können.
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Módosítás 43
Constantin Dumitriu

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A középtávú előrejelzések szerint a 
sertéshús termelése és fogyasztása 
tekintetében növekedés várható, jóllehet az 
elmúlt évtizedben tapasztaltnál 
alacsonyabb ütemben, tekintettel a 
baromfihús által támasztott versenyre és a 
magasabb takarmányárakra. A 
sertéshúsárak várhatóan jelentősen az 
intervenciós árak fölött maradnak. A 
sertéshús vonatkozásában intervenciós 
felvásárlásra több éven át nem került sor,
ezért a piaci helyzet és a kilátások 
ismeretében indokolt annak eltörlése.

(5)A középtávú előrejelzések szerint a 
sertéshús termelése és fogyasztása 
tekintetében növekedés várható, jóllehet az 
elmúlt évtizedben tapasztaltnál 
alacsonyabb ütemben, tekintettel a 
baromfihús által támasztott versenyre és a 
magasabb takarmányárakra. A 
sertéshúsárak várhatóan jelentősen az 
intervenciós árak fölött maradnak. A 
sertéshús vonatkozásában intervenciós 
felvásárlásra több éven át nem került sor,
ugyanakkor a piac egészségügyi vagy más 
okból történő módosításának lehetősége 
miatt és a „biztonsági háló” fenntartása 
érdekében az intervenciós elv fenntartása
indokolt.

Or. ro

Indokolás

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Módosítás 44
Lutz Goepel

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A fenti termékek intervenciójának 
eltörlése 2009-ben kockázat nélkül 
elvégezhető, mivel a jelenlegi piaci helyzet 
és a piaci kilátások arra utalnak, hogy 
2009-ben intervenció ezekre a termékekre 

(6)A rizs és a sertéshús intervenciójának 
eltörlése 2009-ben kockázat nélkül 
elvégezhető, mivel a jelenlegi piaci helyzet 
és a piaci kilátások arra utalnak, hogy 
2009-ben intervenció ezekre a termékekre 
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semmilyen esetben sem lesz alkalmazandó. semmilyen esetben sem lesz alkalmazandó.

Or. de

Indokolás

Die Abschaffung der Intervention sollte nur für Schweinefleisch und Reis von 2009 ab 
vorgenommen werden.

Módosítás 45
Duarte Freitas

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a)Tekintettel a tejpiac instabilitására és 
a termelés szintjén a jelenlegi gazdasági 
évre vonatkozó tejkvóták két százalékos 
emelése által okozott zavarokra és 
károkra, amelynem járt előnyökkel a 
fogyasztók számára, rövid távon nem 
szabad módosítani a tejkvótákat. A 
tejágazat globális helyzetének megfelelő 
értékelésére 2010-ben kell sort keríteni, 
ami lehetővé teszi annak megállapítását, 
hogy a tejkvóták rendszerét 2015 után is 
fenn kell-e tartani.

Or. pt

Módosítás 46
Duarte Freitas

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A teljes közösségi tejtermelés – a 
tejkvóták felső határai által korlátozottan 
– közép távon várhatóan fokozatos, bár 
szerény csökkenést fog mutatni tekintettel 

törölve
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arra, hogy a folyamatos 
szerkezetátalakítás a 2004-es bővítést 
megelőzően a Közösségbe nem tartozó 
tagállamokban az önellátó tejtermelés 
csökkenéséhez fog vezetni, míg a termelés 
növekedése a kvóták létezése miatt 
korlátozott mértékű lesz. A 
tejfeldolgozóknak feldolgozásra szállított 
tej aránya ugyanakkor a tervezési 
időszakban várhatóan tovább növekszik 
majd. Az erős belső és külső kereslet 
összefüggésében a tejkvóta ma már 
korlátozza a termelésbővítést, szemben 
azzal a helyzettel, amikor a kvóták a 
túltermelés elkerülése érdekében kerültek 
bevezetésre. Hasonló piaci helyzetben a 
kvóták csökkentik a piacorientáltságot, 
mivel torzítják a mezőgazdasági 
termelőknek az árjelzésekre adott 
válaszait, és a szerkezetátalakítás 
lelassításával megakadályozzák a 
hatékonyság növekedését. 
Megszüntetésükre az ütemterv szerint 
2015-re kerül sor annak érdekében, hogy 
a megfelelő kiigazításokat fokozatosan 
lehessen elvégezni. A fentiek ismeretében, 
a tejkvótáknak az e rendelet I. 
mellékletében meghatározott évenkénti 
emelésekkel történő fokozatos 
megszüntetése (évente 1%-kal a 
2009/2010-es gazdasági évtől a 
2013/2014-es gazdasági évig) lehetővé 
tenné a zökkenőmentes átmenetet, 
elkerülve a kvóták teljes eltörlését követő 
túlzott mértékű kiigazításokat.

Or. pt

Indokolás

Atendendo à instabilidade do mercado leiteiro e às perturbações e prejuízos que o aumento 
de 2% da quota de leite na actual campanha provocaram ao nível da produção, sem 
consequências positivas para os consumidores, não deve ser feita qualquer alteração às 
quotas de leite no curto prazo
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Módosítás 47
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A teljes közösségi tejtermelés – a 
tejkvóták felső határai által korlátozottan 
– közép távon várhatóan fokozatos, bár 
szerény csökkenést fog mutatni tekintettel 
arra, hogy a folyamatos 
szerkezetátalakítás a 2004-es bővítést 
megelőzően a Közösségbe nem tartozó 
tagállamokban az önellátó tejtermelés 
csökkenéséhez fog vezetni, míg a termelés 
növekedése a kvóták létezése miatt 
korlátozott mértékű lesz. A 
tejfeldolgozóknak feldolgozásra szállított 
tej aránya ugyanakkor a tervezési 
időszakban várhatóan tovább növekszik 
majd. Az erős belső és külső kereslet 
összefüggésében a tejkvóta ma már 
korlátozza a termelésbővítést, szemben 
azzal a helyzettel, amikor a kvóták a 
túltermelés elkerülése érdekében kerültek 
bevezetésre. Hasonló piaci helyzetben a 
kvóták csökkentik a piacorientáltságot, 
mivel torzítják a mezőgazdasági 
termelőknek az árjelzésekre adott 
válaszait, és a szerkezetátalakítás 
lelassításával megakadályozzák a 
hatékonyság növekedését. 
Megszüntetésükre az ütemterv szerint 
2015-re kerül sor annak érdekében, hogy 
a megfelelő kiigazításokat fokozatosan 
lehessen elvégezni. A fentiek ismeretében, 
a tejkvótáknak az e rendelet I. 
mellékletében meghatározott évenkénti 
emelésekkel történő fokozatos 
megszüntetése (évente 1%-kal a 
2009/2010-es gazdasági évtől a 
2013/2014-es gazdasági évig) lehetővé 
tenné a zökkenőmentes átmenetet, 
elkerülve a kvóták teljes eltörlését követő 
túlzott mértékű kiigazításokat.

törölve
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Or. de

Indokolás

Mit dem Vorschlag der EU-Kommission, die Milchquoten ohne Beachtung der Marktlage und 
-entwicklung pauschal bis 2014 um 5% anzuheben, wird unnötig Druck auf den Milchpreis 
ausgeübt. Allein in den letzten beiden Milchwirtschaftsjahren wurden die Quoten EU-weit 
nicht ausgeschöpft (2-3 Millionen Tonnen Milchquote unterliefert). Wenn die Quotenmenge 
verändert werden soll, muss zeitnah zum betreffenden Wirtschaftsjahr erfolgen und nicht 
pauschal.

Es ist falsch von der EU-Kommission, sich bereits jetzt für das Auslaufen der Milchquoten 
zum Ende des Milchwirtschaftsjahres 2014/15 festzulegen. Das jetzige Milchquotensystem 
muss bis Ende März 2015 richtig und konsequent angewendet werden. Auch danach 
benötigen die Milchviehbetriebe ein schlüssiges System zum Mengenmanagement der Milch.
Ich fordere die EU-Kommission auf, hierzu ein sinnvolles Maßnahmenpaket zur 
Mengensteuerung bei der Milch vorzulegen.

Módosítás 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Limitée par les quotas laitiers, la 
production communautaire totale de lait
devrait connaître à moyen terme un déclin 
progressif, quoique modeste, étant donné
que la poursuite de la restructuration dans 
les États qui n’étaient pas membres de la
Communauté avant l’élargissement 
de 2004 va entraîner une baisse de la
production de lait de subsistance, tandis 
que la croissance de la production restera 
limitée en raison de l’existence des 
quotas. A tejfeldolgozóknak feldolgozásra 
szállított tej aránya ugyanakkor a 
tervezési időszakban várhatóan tovább 
növekszik majd. Az erős belső és külső 
kereslet összefüggésében a tejkvóta ma 
már korlátozza a termelésbővítést, 
szemben azzal a helyzettel, amikor a 
kvóták a túltermelés elkerülése érdekében 
kerültek bevezetésre. Hasonló piaci 

(8)A tejkvóták jelenlegi rendszere nem 
felel meg a modern tejágazat gazdasági, 
szociális és környezetvédelmi 
követelményeinek. El kell kerülni, hogy a 
fokozottabb tejtermelés kis számú 
favorizált régióra koncentrálódjon. Az 
uniós tejtermelést még fejleszteni kell, 
különösen a legelőterületeken. Ezenkívül 
be kell tölteni az EU fehérjetartalmú 
takarmányok terén mutatkozó hiányát, ily 
módon csökkentve a tejgyártók importált 
állati takarmánytermékektől való 
függését. Ezt követően a KAP 
állapotfelmérésének keretében egy, a 
tejtermelők szervezeteinek kedvező 
rendszert kell kidolgozni, amely arra 
ösztönzi az uniós termelőket, hogy a 
szükségleteknek megfelelően saját 
felelősségükre termeljék, gyűjtsék be és 
hozzák kereskedelmi forgalomba a tejet. A 
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helyzetben a kvóták csökkentik a 
piacorientáltságot, mivel torzítják a 
mezőgazdasági termelőknek az 
árjelzésekre adott válaszait, és a 
szerkezetátalakítás lelassításával
megakadályozzák a hatékonyság 
növekedését. Megszüntetésükre az 
ütemterv szerint 2015-re kerül sor annak 
érdekében, hogy a megfelelő 
kiigazításokat fokozatosan lehessen 
elvégezni. A fentiek ismeretében, a 
tejkvótáknak az e rendelet I. 
mellékletében meghatározott évenkénti 
emelésekkel történő fokozatos 
megszüntetése (évente 1%-kal a 
2009/2010-es gazdasági évtől a 
2013/2014-es gazdasági évig) lehetővé 
tenné a zökkenőmentes átmenetet, 
elkerülve a kvóták teljes eltörlését követő 
túlzott mértékű kiigazításokat.

tejágazatban rugalmas 
mennyiségszabályozásra van szükség, 
amely a minőségen és a környezet 
tiszteletben tartásán alapul az igényeknek 
megfelelő termelés és a költségeket még a 
kereslet fluktuálása idején is fedező 
termelési árak garantálása mellett, az 
állami támogatás vagy az értékesítéshez 
szükséges exporttámogatás nélkül. Emiatt 
helyénvaló a tejkvóták emelésének 
ellenzése. A termelőket viszont arra kell 
ösztönözni, hogy csökkentsék az 
eladhatatlan tejtermelést és védekezzenek
a bevásárlóközpontok és a tejipari 
ágazatok dömpinggyakorlata ellen.

Or. de

Módosítás 49
Stéphane Le Foll

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A teljes közösségi tejtermelés – a 
tejkvóták felső határai által korlátozottan 
– közép távon várhatóan fokozatos, bár 
szerény csökkenést fog mutatni tekintettel 
arra, hogy a folyamatos szerkezetátalakítás 
a 2004-es bővítést megelőzően a 
Közösségbe nem tartozó tagállamokban az 
önellátó tejtermelés csökkenéséhez fog 
vezetni, míg a termelés növekedése a 
kvóták létezése miatt korlátozott mértékű 
lesz. A tejfeldolgozóknak feldolgozásra 
szállított tej aránya ugyanakkor a 
tervezési időszakban várhatóan tovább 
növekszik majd. Az erős belső és külső 
kereslet összefüggésében a tejkvóta ma 

(8) A túl merev tejkvóták által korlátozott
teljes közösségi tejtermelés közép távon 
várhatóan fokozatos, bár szerény 
csökkenést fog mutatni tekintettel arra, 
hogy a folyamatos szerkezetátalakítás a 
2004-es bővítést megelőzően a Közösségbe 
nem tartozó tagállamokban az önellátó 
tejtermelés csökkenéséhez fog vezetni, míg 
a termelés növekedése a jelenlegi kvóták 
miatt korlátozott mértékű lesz.  A túl 
merev kvóták miatt egyes tagállamok nem 
tudnak a megnövekedett belső vagy külső 
keresletnek megfelelni, más tagállamok 
pedig el sem érik nemzeti kvótáikat. A 
helyzet orvoslására ki kell igazítani a 
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már korlátozza a termelésbővítést, 
szemben azzal a helyzettel, amikor a 
kvóták a túltermelés elkerülése érdekében 
kerültek bevezetésre. Hasonló piaci 
helyzetben a kvóták csökkentik a 
piacorientáltságot, mivel torzítják a 
mezőgazdasági termelőknek az 
árjelzésekre adott válaszait, és a 
szerkezetátalakítás lelassításával 
megakadályozzák a hatékonyság 
növekedését. Megszüntetésükre az 
ütemterv szerint 2015-re kerül sor annak 
érdekében, hogy a megfelelő 
kiigazításokat fokozatosan lehessen 
elvégezni. A fentiek ismeretében, a 
tejkvótáknak az e rendelet I.
mellékletében meghatározott évenkénti 
emelésekkel történő fokozatos 
megszüntetése (évente 1%-kal a 
2009/2010-es gazdasági évtől a 
2013/2014-es gazdasági évig) lehetővé 
tenné a zökkenőmentes átmenetet, 
elkerülve a kvóták teljes eltörlését követő 
túlzott mértékű kiigazításokat.

hiánnyal küszködő tagállamok éves 
termelési kontingesnsét, mégpedig úgy,
hogy a kvótákat évente és 
aszimmetrikusan növelik, hogy lehetővé 
váljon a szükségletek kielégítése, 
ugyanakkor ez a növelés ne okozza a tejár 
csökkenését.

Or. fr

Indokolás

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés.
Un bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une 
décision sur l’avenir de la politique des quotas pourra être prise.  
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Módosítás 50
Lutz Goepel

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A teljes közösségi tejtermelés – a 
tejkvóták felső határai által korlátozottan –
közép távon várhatóan fokozatos, bár 
szerény csökkenést fog mutatni tekintettel 
arra, hogy a folyamatos szerkezetátalakítás 
a 2004-es bővítést megelőzően a 
Közösségbe nem tartozó tagállamokban az 
önellátó tejtermelés csökkenéséhez fog 
vezetni, míg a termelés növekedése a 
kvóták létezése miatt korlátozott mértékű 
lesz. A tejfeldolgozóknak feldolgozásra 
szállított tej aránya ugyanakkor a tervezési 
időszakban várhatóan tovább növekszik 
majd. Az erős belső és külső kereslet 
összefüggésében a tejkvóta ma már 
korlátozza a termelésbővítést, szemben 
azzal a helyzettel, amikor a kvóták a 
túltermelés elkerülése érdekében kerültek 
bevezetésre. Hasonló piaci helyzetben a 
kvóták csökkentik a piacorientáltságot, 
mivel torzítják a mezőgazdasági 
termelőknek az árjelzésekre adott válaszait, 
és a szerkezetátalakítás lelassításával 
megakadályozzák a hatékonyság 
növekedését. Megszüntetésükre az 
ütemterv szerint 2015-re kerül sor annak 
érdekében, hogy a megfelelő kiigazításokat 
fokozatosan lehessen elvégezni. A fentiek 
ismeretében, a tejkvótáknak az e rendelet 
I. mellékletében meghatározott évenkénti 
emelésekkel történő fokozatos 
megszüntetése (évente 1 %-kal a 
2009/2010-es gazdasági évtől a 
2013/2014-es gazdasági évig) lehetővé 
tenné a zökkenőmentes átmenetet, 
elkerülve a kvóták teljes eltörlését követő 
túlzott mértékű kiigazításokat.

(8) A teljes közösségi tejtermelés – a 
tejkvóták felső határai által korlátozottan –
közép távon várhatóan fokozatos, bár 
szerény csökkenést fog mutatni tekintettel 
arra, hogy a folyamatos szerkezetátalakítás 
a 2004-es bővítést megelőzően a 
Közösségbe nem tartozó tagállamokban az 
önellátó tejtermelés csökkenéséhez fog 
vezetni, míg a termelés növekedése a 
kvóták létezése miatt korlátozott mértékű 
lesz. A tejfeldolgozóknak feldolgozásra 
szállított tej aránya ugyanakkor a tervezési 
időszakban várhatóan tovább növekszik 
majd. Az erős belső és külső kereslet 
összefüggésében a tejkvóta ma már 
korlátozza a termelésbővítést, szemben 
azzal a helyzettel, amikor a kvóták a 
túltermelés elkerülése érdekében kerültek 
bevezetésre. Hasonló piaci helyzetben a 
kvóták csökkentik a piacorientáltságot, 
mivel torzítják a mezőgazdasági 
termelőknek az árjelzésekre adott válaszait, 
és a szerkezetátalakítás lelassításával 
megakadályozzák a hatékonyság 
növekedését. Megszüntetésükre az 
ütemterv szerint 2015-re kerül sor annak 
érdekében, hogy a megfelelő kiigazításokat 
fokozatosan lehessen elvégezni. 2015-ig 
bármely kvótakiigazítással kapcsolatos 
álláspontot a tejtermelőknek kedvező 
kísérő intézkedések elfogadásának kell 
kísérnie, melyek a 2009. évi 
piacmegfigyelésnek vannak alávetve, ezért 
a KAP állapotfelmérése keretében nem 
kell felülvizsgálni a tejkvótarendszert. A 
tejkvótákat a 2010/2011-es gazdasági év 
előtt nem lehet módosítani.

Or. de
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Indokolás

Bevor einer erneuten Erhöhung der Milchquote, wie von der Kommission vorgeschlagen, 
zugestimmt werden kann, sollten die Auswirkungen der Erhöhung der Milchquote für das 
Wirtschaftsjahr 2008/09 um zwei Prozentpunkte eingehend bewertet werden. Deshalb ist eine 
bessere Bewertung der Marktsituation für Milch in den Jahren 2009/10 unbedingt 
erforderlich. Daher ist eine Überprüfung der Milchquotenregelung im Rahmen des GAP 
Gesundheitschecks nicht notwendig, da Schritte für eine ´soft-landing´ auch ab 2010 effizient 
eingestezt werden können.

Módosítás 51
Ilda Figueiredo

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A teljes közösségi tejtermelés – a 
tejkvóták felső határai által korlátozottan –
közép távon várhatóan fokozatos, bár 
szerény csökkenést fog mutatni tekintettel 
arra, hogy a folyamatos szerkezetátalakítás 
a 2004-es bővítést megelőzően a 
Közösségbe nem tartozó tagállamokban az 
önellátó tejtermelés csökkenéséhez fog 
vezetni, míg a termelés növekedése a 
kvóták létezése miatt korlátozott mértékű 
lesz. A tejfeldolgozóknak feldolgozásra 
szállított tej aránya ugyanakkor a tervezési 
időszakban várhatóan tovább növekszik 
majd. Az erős belső és külső kereslet 
összefüggésében a tejkvóta ma már 
korlátozza a termelésbővítést, szemben 
azzal a helyzettel, amikor a kvóták a 
túltermelés elkerülése érdekében kerültek 
bevezetésre. Hasonló piaci helyzetben a 
kvóták csökkentik a piacorientáltságot, 
mivel torzítják a mezőgazdasági 
termelőknek az árjelzésekre adott válaszait, 
és a szerkezetátalakítás lelassításával 
megakadályozzák a hatékonyság 
növekedését. Megszüntetésükre az 
ütemterv szerint 2015-re kerül sor annak 
érdekében, hogy a megfelelő 
kiigazításokat fokozatosan lehessen 

(8)A teljes közösségi tejtermelés – a 
tejkvóták nemzeti felső határai által 
korlátozottan – középtávon várhatóan 
fokozatos, bár szerény csökkenést fog 
mutatni tekintettel arra, hogy a folyamatos 
szerkezetátalakítás a 2004-es bővítést 
megelőzően a Közösségbe nem tartozó 
tagállamokban az önellátó tejtermelés 
csökkenéséhez fog vezetni, míg a termelés 
növekedése a nemzeti kvóták létezése miatt 
korlátozott mértékű lesz. A 
tejfeldolgozóknak feldolgozásra szállított 
tej aránya ugyanakkor a tervezési 
időszakban várhatóan tovább növekszik 
majd. Az erős belső és külső kereslet 
összefüggésében a tejkvóta ma már 
korlátozza a termelésbővítést, szemben 
azzal a helyzettel, amikor a kvóták a 
túltermelés elkerülése érdekében kerültek 
bevezetésre. Hasonló piaci helyzetben a 
kvóták csökkentik a piacorientáltságot, 
mivel torzítják a mezőgazdasági 
termelőknek az árjelzésekre adott válaszait, 
és a szerkezetátalakítás lelassításával 
megakadályozzák a hatékonyság 
növekedését. Módosítani kell a
megállapodást, amely a tejkvóta rendszer 
végét 2015-re tűzi ki, hogy annak 
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elvégezni. A fentiek ismeretében, a
tejkvótáknak az e rendelet I.
mellékletében meghatározott évenkénti 
emelésekkel történő fokozatos 
megszüntetése (évente 1%-kal a 
2009/2010-es gazdasági évtől a 
2013/2014-es gazdasági évig) lehetővé 
tenné a zökkenőmentes átmenetet, 
elkerülve a kvóták teljes eltörlését követő 
túlzott mértékű kiigazításokat.

folytatását – jóllehet, a jelenleginél 
méltányosabb alapon – garantálni 
lehessen.

Or. pt

Indokolás

Embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais justo, é  necessário defender os 
direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção representa no sector do leite, pois 
considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais frágil e os 
pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector, à concentração 
e intensificação da produção.

Módosítás 52
Peter Baco

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8)  A teljes közösségi tejtermelés – a 
tejkvóták felső határai által korlátozottan –
közép távon várhatóan fokozatos, bár 
szerény csökkenést fog mutatni tekintettel 
arra, hogy a folyamatos szerkezetátalakítás 
a 2004-es bővítést megelőzően a 
Közösségbe nem tartozó tagállamokban az 
önellátó tejtermelés csökkenéséhez fog 
vezetni, míg a termelés növekedése a 
kvóták létezése miatt korlátozott mértékű 
lesz.  A tejfeldolgozóknak feldolgozásra 
szállított tej aránya ugyanakkor a tervezési 
időszakban várhatóan tovább növekszik 
majd. Az erős belső és külső kereslet 
összefüggésében a tejkvóta ma már 
korlátozza a termelésbővítést, szemben 

(8)  A teljes közösségi tejtermelés – a 
tejkvóták felső határai által korlátozottan –
közép távon várhatóan fokozatos, bár 
szerény csökkenést fog mutatni tekintettel 
arra, hogy a folyamatos szerkezetátalakítás 
a 2004-es bővítést megelőzően a 
Közösségbe nem tartozó tagállamokban az 
önellátó tejtermelés csökkenéséhez fog 
vezetni, míg a termelés növekedése a 
kvóták létezése miatt korlátozott mértékű 
lesz.  A tejfeldolgozóknak feldolgozásra 
szállított tej aránya ugyanakkor a tervezési 
időszakban várhatóan tovább növekszik 
majd. Az erős belső és külső kereslet 
összefüggésében a tejkvóta ma már 
korlátozza a termelésbővítést, szemben 
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azzal a helyzettel, amikor a kvóták a 
túltermelés elkerülése érdekében kerültek 
bevezetésre. Hasonló piaci helyzetben a 
kvóták csökkentik a piacorientáltságot, 
mivel torzítják a mezőgazdasági 
termelőknek az árjelzésekre adott válaszait, 
és a szerkezetátalakítás lelassításával 
megakadályozzák a hatékonyság 
növekedését. Megszüntetésükre az 
ütemterv szerint 2015-re kerül sor annak 
érdekében, hogy a megfelelő kiigazításokat 
fokozatosan lehessen elvégezni. A fentiek 
ismeretében, a tejkvótáknak az e rendelet 
I. mellékletében meghatározott évenkénti 
emelésekkel történő fokozatos 
megszüntetése (évente 1%-kal a 
2009/2010-es gazdasági évtől a 
2013/2014-es gazdasági évig) lehetővé 
tenné a zökkenőmentes átmenetet, 
elkerülve a kvóták teljes eltörlését követő 
túlzott mértékű kiigazításokat.

azzal a helyzettel, amikor a kvóták a 
túltermelés elkerülése érdekében kerültek 
bevezetésre. Hasonló piaci helyzetben a 
kvóták csökkentik a piacorientáltságot, 
mivel torzítják a mezőgazdasági 
termelőknek az árjelzésekre adott válaszait, 
és a szerkezetátalakítás lelassításával 
megakadályozzák a hatékonyság 
növekedését. Megszüntetésükre az 
ütemterv szerint 2015-re kerül sor annak 
érdekében, hogy a megfelelő kiigazításokat 
fokozatosan lehessen elvégezni, szem előtt 
tartva a kvóták 2008-as és 2009-es 
emelését, valamint az Egyesült Államok és 
Kanada vonatkozó tapasztalatait.  

Or. sk

Indokolás

Volatilita na trhu s mliekom je súčasťou celkovej prirodzenej nestability agrárnych trhov.
Unáhlené zásahy, bez odozvy na doterajšie opatrenia môžu spôsobiť výraznú nestabilitu na 
trhu s mliekom.

Apriori rozhodnutie na niekoľko rokov dopredu o navýšení kvót na mlieko sa preto javí ako 
neopodstatnene veľké riziko.

Módosítás 53
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A teljes közösségi tejtermelés – a 
tejkvóták felső határai által korlátozottan –
közép távon várhatóan fokozatos, bár 
szerény csökkenést fog mutatni tekintettel 
arra, hogy a folyamatos szerkezetátalakítás 

(8) A teljes közösségi tejtermelés – a 
tejkvóták felső határai által korlátozottan –
közép távon várhatóan fokozatos, bár 
szerény csökkenést fog mutatni tekintettel 
arra, hogy a folyamatos szerkezetátalakítás 
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a 2004-es bővítést megelőzően a 
Közösségbe nem tartozó tagállamokban az 
önellátó tejtermelés csökkenéséhez fog 
vezetni, míg a termelés növekedése a 
kvóták létezése miatt korlátozott mértékű 
lesz. A tejfeldolgozóknak feldolgozásra 
szállított tej aránya ugyanakkor a tervezési 
időszakban várhatóan tovább növekszik 
majd. Az erős belső és külső kereslet 
összefüggésében a tejkvóta ma már 
korlátozza a termelésbővítést, szemben 
azzal a helyzettel, amikor a kvóták a 
túltermelés elkerülése érdekében kerültek 
bevezetésre. Hasonló piaci helyzetben a 
kvóták csökkentik a piacorientáltságot, 
mivel torzítják a mezőgazdasági 
termelőknek az árjelzésekre adott válaszait, 
és a szerkezetátalakítás lelassításával 
megakadályozzák a hatékonyság 
növekedését. Megszüntetésükre az 
ütemterv szerint 2015-re kerül sor annak 
érdekében, hogy a megfelelő kiigazításokat 
fokozatosan lehessen elvégezni. A fentiek 
ismeretében, a tejkvótáknak az e rendelet I. 
mellékletében meghatározott évenkénti 
emelésekkel történő fokozatos 
megszüntetése (évente 1%-kal a 
2009/2010-es gazdasági évtől a 2013/2014-
es gazdasági évig) lehetővé tenné a 
zökkenőmentes átmenetet, elkerülve a 
kvóták teljes eltörlését követő túlzott 
mértékű kiigazításokat.

a 2004-es bővítést megelőzően a 
Közösségbe nem tartozó tagállamokban az 
önellátó tejtermelés csökkenéséhez fog 
vezetni, míg a termelés növekedése a 
kvóták létezése miatt korlátozott mértékű 
lesz. A tejfeldolgozóknak feldolgozásra 
szállított tej aránya ugyanakkor a tervezési 
időszakban várhatóan tovább növekszik 
majd. Az erős belső és külső kereslet 
összefüggésében a tejkvóta ma már 
korlátozza a termelésbővítést, szemben 
azzal a helyzettel, amikor a kvóták a 
túltermelés elkerülése érdekében kerültek 
bevezetésre. Hasonló piaci helyzetben a 
kvóták csökkentik a piacorientáltságot, 
mivel torzítják a mezőgazdasági 
termelőknek az árjelzésekre adott válaszait, 
és a szerkezetátalakítás lelassításával 
megakadályozzák a hatékonyság 
növekedését. Megszüntetésükre az 
ütemterv szerint 2015-re kerül sor annak 
érdekében, hogy a megfelelő kiigazításokat 
fokozatosan lehessen elvégezni. A fentiek 
ismeretében, a tejkvótáknak az e rendelet I. 
mellékletében meghatározott évenkénti 
emelésekkel történő fokozatos 
megszüntetése (évente 3%-kal a 
2009/2010-es gazdasági évtől a 2014/2015-
ös gazdasági évig) lehetővé tenné a 
zökkenőmentes átmenetet, elkerülve a 
kvóták teljes eltörlését követő túlzott 
mértékű kiigazításokat.

Or. en

Indokolás

The economic analysis done by the IDEI concluded that the annual increase of the milk 
production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be annually increased with 
respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk production the difference 
between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger annual quota increase can 
be extremely important for some member states to ensure a soft landing for their dairy sectors 
as called for by the Goepel report §82.
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Módosítás 54
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A teljes közösségi tejtermelés – a 
tejkvóták felső határai által korlátozottan –
közép távon várhatóan fokozatos, bár 
szerény csökkenést fog mutatni tekintettel 
arra, hogy a folyamatos szerkezetátalakítás 
a 2004-es bővítést megelőzően a 
Közösségbe nem tartozó tagállamokban az 
önellátó tejtermelés csökkenéséhez fog 
vezetni, míg a termelés növekedése a 
kvóták létezése miatt korlátozott mértékű 
lesz. A tejfeldolgozóknak feldolgozásra 
szállított tej aránya ugyanakkor a tervezési 
időszakban várhatóan tovább növekszik 
majd. Az erős belső és külső kereslet 
összefüggésében a tejkvóta ma már 
korlátozza a termelésbővítést, szemben 
azzal a helyzettel, amikor a kvóták a 
túltermelés elkerülése érdekében kerültek 
bevezetésre. Hasonló piaci helyzetben a 
kvóták csökkentik a piacorientáltságot, 
mivel torzítják a mezőgazdasági 
termelőknek az árjelzésekre adott válaszait, 
és a szerkezetátalakítás lelassításával 
megakadályozzák a hatékonyság 
növekedését. Megszüntetésükre az 
ütemterv szerint 2015-re kerül sor annak 
érdekében, hogy a megfelelő kiigazításokat 
fokozatosan lehessen elvégezni. A fentiek 
ismeretében, a tejkvótáknak az e rendelet I. 
mellékletében meghatározott évenkénti 
emelésekkel történő fokozatos 
megszüntetése (évente 1%-kal a 
2009/2010-es gazdasági évtől a 2013/2014-
es gazdasági évig) lehetővé tenné a 
zökkenőmentes átmenetet, elkerülve a 
kvóták teljes eltörlését követő túlzott 
mértékű kiigazításokat.

(8) A teljes közösségi tejtermelés – a 
tejkvóták felső határai által korlátozottan –
közép távon várhatóan fokozatos, bár 
szerény csökkenést fog mutatni tekintettel 
arra, hogy a folyamatos szerkezetátalakítás 
a 2004-es bővítést megelőzően a 
Közösségbe nem tartozó tagállamokban az 
önellátó tejtermelés csökkenéséhez fog 
vezetni, míg a termelés növekedése a 
kvóták létezése miatt korlátozott mértékű 
lesz. A tejfeldolgozóknak feldolgozásra 
szállított tej aránya ugyanakkor a tervezési 
időszakban várhatóan tovább növekszik 
majd. Az erős belső és külső kereslet 
összefüggésében a tejkvóta ma már 
korlátozza a termelésbővítést, szemben 
azzal a helyzettel, amikor a kvóták a 
túltermelés elkerülése érdekében kerültek 
bevezetésre. Hasonló piaci helyzetben a 
kvóták csökkentik a piacorientáltságot, 
mivel torzítják a mezőgazdasági 
termelőknek az árjelzésekre adott válaszait, 
és a szerkezetátalakítás lelassításával 
megakadályozzák a hatékonyság 
növekedését. Megszüntetésükre az 
ütemterv szerint 2015-re kerül sor annak 
érdekében, hogy a megfelelő kiigazításokat 
fokozatosan lehessen elvégezni. A fentiek 
ismeretében, a tejkvótáknak az e rendelet I. 
mellékletében meghatározott évenkénti 
emelésekkel történő fokozatos 
megszüntetése (évente 2%-kal a 
2009/2010-es gazdasági évtől a 2014/2015-
ös gazdasági évig) lehetővé tenné a 
zökkenőmentes átmenetet, elkerülve a 
kvóták teljes eltörlését követő túlzott 
mértékű kiigazításokat.

Or. en
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Indokolás

The economic analysis done by the IDEI (Institut d´Economie Industrielle) concluded that the 
world demand for dairy commodities annually grows with 2 - 3 % and that the annual 
increase of the milk production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be 
annually increased with respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk 
production the difference between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger 
annual quota increase can be extremely important for some Member States to ensure a soft 
landing for their dairy sectors, as called for by the Goepel report §82.

Módosítás 55
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A teljes közösségi tejtermelés – a 
tejkvóták felső határai által korlátozottan –
közép távon várhatóan fokozatos, bár 
szerény csökkenést fog mutatni tekintettel 
arra, hogy a folyamatos szerkezetátalakítás 
a 2004-es bővítést megelőzően a 
Közösségbe nem tartozó tagállamokban az 
önellátó tejtermelés csökkenéséhez fog 
vezetni, míg a termelés növekedése a 
kvóták létezése miatt korlátozott mértékű 
lesz. A tejfeldolgozóknak feldolgozásra 
szállított tej aránya ugyanakkor a tervezési 
időszakban várhatóan tovább növekszik 
majd. Az erős belső és külső kereslet
összefüggésében a tejkvóta ma már 
korlátozza a termelésbővítést, szemben 
azzal a helyzettel, amikor a kvóták a 
túltermelés elkerülése érdekében kerültek 
bevezetésre. Hasonló piaci helyzetben a 
kvóták csökkentik a piacorientáltságot, 
mivel torzítják a mezőgazdasági 
termelőknek az árjelzésekre adott válaszait, 
és a szerkezetátalakítás lelassításával 
megakadályozzák a hatékonyság 
növekedését. Megszüntetésükre az 
ütemterv szerint 2015-re kerül sor annak 
érdekében, hogy a megfelelő kiigazításokat 
fokozatosan lehessen elvégezni. A fentiek 

(8) A teljes közösségi tejtermelés – a 
tejkvóták felső határai által korlátozottan –
közép távon várhatóan fokozatos, bár 
szerény csökkenést fog mutatni tekintettel 
arra, hogy a folyamatos szerkezetátalakítás 
a 2004-es bővítést megelőzően a 
Közösségbe nem tartozó tagállamokban az 
önellátó tejtermelés csökkenéséhez fog 
vezetni, míg a termelés növekedése a 
kvóták létezése miatt korlátozott mértékű 
lesz. A tejfeldolgozóknak feldolgozásra 
szállított tej aránya ugyanakkor a tervezési 
időszakban várhatóan tovább növekszik 
majd. Az erős belső és külső kereslet 
összefüggésében a tejkvóta ma már 
korlátozza a termelésbővítést, szemben 
azzal a helyzettel, amikor a kvóták a 
túltermelés elkerülése érdekében kerültek 
bevezetésre. Hasonló piaci helyzetben a 
kvóták csökkentik a piacorientáltságot, 
mivel torzítják a mezőgazdasági 
termelőknek az árjelzésekre adott válaszait, 
és a szerkezetátalakítás lelassításával 
megakadályozzák a hatékonyság 
növekedését. Megszüntetésükre az 
ütemterv szerint 2015-re kerül sor annak 
érdekében, hogy a megfelelő kiigazításokat 
fokozatosan lehessen elvégezni. A fentiek 
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ismeretében, a tejkvótáknak az e rendelet I. 
mellékletében meghatározott évenkénti 
emelésekkel történő fokozatos 
megszüntetése (évente 1%-kal a 
2009/2010-es gazdasági évtől a 2013/2014-
es gazdasági évig) lehetővé tenné a 
zökkenőmentes átmenetet, elkerülve a 
kvóták teljes eltörlését követő túlzott 
mértékű kiigazításokat.

ismeretében, a tejkvótáknak az e rendelet I. 
mellékletében meghatározott évenkénti 
emelésekkel történő fokozatos 
megszüntetése (évente 2%-kal a 
2009/2010-es gazdasági évtől a 2014/2015-
ös gazdasági évig) lehetővé tenné a 
zökkenőmentes átmenetet, elkerülve a 
kvóták teljes eltörlését követő túlzott 
mértékű kiigazításokat.

Or. en

Módosítás 56
Lily Jacobs, Brian Simpson, Neil Parish, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A teljes közösségi tejtermelés – a 
tejkvóták felső határai által korlátozottan –
közép távon várhatóan fokozatos, bár 
szerény csökkenést fog mutatni tekintettel 
arra, hogy a folyamatos szerkezetátalakítás 
a 2004-es bővítést megelőzően a 
Közösségbe nem tartozó tagállamokban az 
önellátó tejtermelés csökkenéséhez fog 
vezetni, míg a termelés növekedése a 
kvóták létezése miatt korlátozott mértékű 
lesz. A tejfeldolgozóknak feldolgozásra 
szállított tej aránya ugyanakkor a tervezési 
időszakban várhatóan tovább növekszik 
majd. Az erős belső és külső kereslet 
összefüggésében a tejkvóta ma már 
korlátozza a termelésbővítést, szemben 
azzal a helyzettel, amikor a kvóták a 
túltermelés elkerülése érdekében kerültek 
bevezetésre. Hasonló piaci helyzetben a 
kvóták csökkentik a piacorientáltságot, 
mivel torzítják a mezőgazdasági 
termelőknek az árjelzésekre adott válaszait, 
és a szerkezetátalakítás lelassításával 
megakadályozzák a hatékonyság 
növekedését. Megszüntetésükre az 
ütemterv szerint 2015-re kerül sor annak 

(8) A teljes közösségi tejtermelés – a 
tejkvóták felső határai által korlátozottan –
közép távon várhatóan fokozatos, bár 
szerény csökkenést fog mutatni tekintettel 
arra, hogy a folyamatos szerkezetátalakítás 
a 2004-es bővítést megelőzően a 
Közösségbe nem tartozó tagállamokban az 
önellátó tejtermelés csökkenéséhez fog 
vezetni, míg a termelés növekedése a 
kvóták létezése miatt korlátozott mértékű 
lesz. A tejfeldolgozóknak feldolgozásra 
szállított tej aránya ugyanakkor a tervezési 
időszakban várhatóan tovább növekszik 
majd. Az erős belső és külső kereslet 
összefüggésében a tejkvóta ma már 
korlátozza a termelésbővítést, szemben 
azzal a helyzettel, amikor a kvóták a 
túltermelés elkerülése érdekében kerültek 
bevezetésre. Hasonló piaci helyzetben a 
kvóták csökkentik a piacorientáltságot, 
mivel torzítják a mezőgazdasági 
termelőknek az árjelzésekre adott válaszait, 
és a szerkezetátalakítás lelassításával 
megakadályozzák a hatékonyság 
növekedését. Megszüntetésükre az 
ütemterv szerint 2015-re kerül sor annak 
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érdekében, hogy a megfelelő kiigazításokat 
fokozatosan lehessen elvégezni. A fentiek 
ismeretében, a tejkvótáknak az e rendelet I. 
mellékletében meghatározott évenkénti 
emelésekkel történő fokozatos 
megszüntetése (évente 1%-kal a 
2009/2010-es gazdasági évtől a 2013/2014-
es gazdasági évig) lehetővé tenné a 
zökkenőmentes átmenetet, elkerülve a 
kvóták teljes eltörlését követő túlzott 
mértékű kiigazításokat.

érdekében, hogy a megfelelő kiigazításokat 
fokozatosan lehessen elvégezni. A fentiek 
ismeretében, a tejkvótáknak az e rendelet I.
mellékletében meghatározott évenkénti 
emelésekkel történő fokozatos 
megszüntetése (évente legalább 2%-kal a 
2009/2010-es gazdasági évtől a 2013/2014-
es gazdasági évig) lehetővé tenné a 
zökkenőmentes átmenetet, elkerülve a 
kvóták teljes eltörlését követő túlzott 
mértékű kiigazításokat.

Or. en

Indokolás

To provide for a smooth transition ahead of the milk quota expiry in 2015, a "soft landing" is 
required. An annual milk quota increase of at least 2% would better provide for a soft 
landing, while also allowing those countries with greater production potential to benefit from 
the improved global prospects in the dairy sector.

Módosítás 57
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A teljes közösségi tejtermelés – a 
tejkvóták felső határai által korlátozottan –
közép távon várhatóan fokozatos, bár 
szerény csökkenést fog mutatni tekintettel 
arra, hogy a folyamatos szerkezetátalakítás 
a 2004-es bővítést megelőzően a 
Közösségbe nem tartozó tagállamokban az 
önellátó tejtermelés csökkenéséhez fog 
vezetni, míg a termelés növekedése a 
kvóták létezése miatt korlátozott mértékű 
lesz. A tejfeldolgozóknak feldolgozásra 
szállított tej aránya ugyanakkor a tervezési 
időszakban várhatóan tovább növekszik 
majd. Az erős belső és külső kereslet 
összefüggésében a tejkvóta ma már 
korlátozza a termelésbővítést, szemben 

(8) A teljes közösségi tejtermelés – a 
tejkvóták felső határai által korlátozottan –
közép távon várhatóan fokozatos, bár 
szerény csökkenést fog mutatni tekintettel 
arra, hogy a folyamatos szerkezetátalakítás
a 2004-es bővítést megelőzően a 
Közösségbe nem tartozó tagállamokban az 
önellátó tejtermelés csökkenéséhez fog 
vezetni, míg a termelés növekedése a 
kvóták létezése miatt korlátozott mértékű 
lesz. A tejfeldolgozóknak feldolgozásra 
szállított tej aránya ugyanakkor a tervezési 
időszakban várhatóan tovább növekszik 
majd. Az erős belső és külső kereslet 
összefüggésében a tejkvóta ma már 
korlátozza a termelésbővítést, szemben 
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azzal a helyzettel, amikor a kvóták a 
túltermelés elkerülése érdekében kerültek 
bevezetésre. Hasonló piaci helyzetben a 
kvóták csökkentik a piacorientáltságot, 
mivel torzítják a mezőgazdasági 
termelőknek az árjelzésekre adott válaszait, 
és a szerkezetátalakítás lelassításával 
megakadályozzák a hatékonyság 
növekedését. Megszüntetésükre az 
ütemterv szerint 2015-re kerül sor annak 
érdekében, hogy a megfelelő 
kiigazításokat fokozatosan lehessen 
elvégezni. A fentiek ismeretében, a 
tejkvótáknak az e rendelet I. mellékletében 
meghatározott évenkénti emelésekkel 
történő fokozatos megszüntetése (évente
1%-kal a 2009/2010-es gazdasági évtől a 
2013/2014-es gazdasági évig) lehetővé 
tenné a zökkenőmentes átmenetet, 
elkerülve a kvóták teljes eltörlését követő 
túlzott mértékű kiigazításokat.

azzal a helyzettel, amikor a kvóták a 
túltermelés elkerülése érdekében kerültek 
bevezetésre. Hasonló piaci helyzetben a 
kvóták csökkentik a piacorientáltságot, 
mivel torzítják a mezőgazdasági 
termelőknek az árjelzésekre adott válaszait, 
és a szerkezetátalakítás lelassításával 
megakadályozzák a hatékonyság 
növekedését. Si la disparition des quotas
laitiers est prévue en 2015, l'adaptation
doit se faire petit à petit. A fentiek 
ismeretében, a tejkvótáknak az e rendelet I. 
mellékletében meghatározott évenkénti 
emelésekkel történő fokozatos 
megszüntetése (évente 2%-kal a 
2009/2010-es gazdasági évtől a 2013/2014-
es gazdasági évig) lehetővé tenné a 
zökkenőmentes átmenetet, elkerülve a 
kvóták teljes eltörlését követő túlzott 
mértékű kiigazításokat.

Or. pl

Módosítás 58
Kyösti Virrankoski

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A teljes közösségi tejtermelés – a 
tejkvóták felső határai által korlátozottan –
közép távon várhatóan fokozatos, bár 
szerény csökkenést fog mutatni tekintettel 
arra, hogy a folyamatos szerkezetátalakítás 
a 2004-es bővítést megelőzően a 
Közösségbe nem tartozó tagállamokban az 
önellátó tejtermelés csökkenéséhez fog 
vezetni, míg a termelés növekedése a 
kvóták létezése miatt korlátozott mértékű 
lesz. A tejfeldolgozóknak feldolgozásra 
szállított tej aránya ugyanakkor a tervezési 
időszakban várhatóan tovább növekszik 
majd. Az erős belső és külső kereslet 

(8) A teljes közösségi tejtermelés – a 
tejkvóták nemzeti felső határai által 
korlátozottan – középtávon várhatóan 
fokozatos, bár szerény csökkenést fog 
mutatni tekintettel arra, hogy a folyamatos 
szerkezetátalakítás a 2004-es bővítést 
megelőzően a Közösségbe nem tartozó 
tagállamokban az önellátó tejtermelés 
csökkenéséhez fog vezetni, míg a termelés 
növekedése a nemzeti kvóták létezése miatt 
korlátozott mértékű lesz. A 
tejfeldolgozóknak feldolgozásra szállított 
tej aránya ugyanakkor a tervezési 
időszakban várhatóan tovább növekszik 



AM\738991HU.doc 23/79 PE412.017v01-00

HU

összefüggésében a tejkvóta ma már 
korlátozza a termelésbővítést, szemben 
azzal a helyzettel, amikor a kvóták a 
túltermelés elkerülése érdekében kerültek 
bevezetésre. Hasonló piaci helyzetben a 
kvóták csökkentik a piacorientáltságot, 
mivel torzítják a mezőgazdasági 
termelőknek az árjelzésekre adott válaszait, 
és a szerkezetátalakítás lelassításával 
megakadályozzák a hatékonyság 
növekedését. Megszüntetésükre az 
ütemterv szerint 2015-re kerül sor annak 
érdekében, hogy a megfelelő 
kiigazításokat fokozatosan lehessen 
elvégezni. A fentiek ismeretében, a 
tejkvótáknak az e rendelet I. mellékletében 
meghatározott évenkénti emelésekkel 
történő fokozatos megszüntetése (évente
1%-kal a 2009/2010-es gazdasági évtől a
2013/2014-es gazdasági évig) lehetővé 
tenné a zökkenőmentes átmenetet, 
elkerülve a kvóták teljes eltörlését követő 
túlzott mértékű kiigazításokat.

majd. Az erős belső és külső kereslet 
összefüggésében a jelenlegi 
tejkvótarendszer ma már korlátozza a 
termelésbővítést, szemben azzal a 
helyzettel, amikor a kvóták a túltermelés 
elkerülése érdekében kerültek bevezetésre.
Hasonló piaci helyzetben a kvóták 
csökkentik a piacorientáltságot, mivel 
torzítják a mezőgazdasági termelőknek az 
árjelzésekre adott válaszait, és a 
szerkezetátalakítás lelassításával 
megakadályozzák a hatékonyság 
növekedését. A jelenlegi tejkvótarendszer 
2015-ben megszűnik. A fentiek 
ismeretében a tejkvótáknak az e rendelet I. 
mellékletében meghatározott évenkénti 
emelésekkel történő fokozatos 
megszüntetése (2%-kal a 2008/2009-es 
gazdasági évben, illetve 1%-kal a 
2009/2010-es és a 2010/2011-es gazdasági
évben) megkönnyítené a zökkenőmentes 
átmenetet, elkerülve a kvóták teljes 
eltörlését követő túlzott mértékű 
kiigazításokat. „Tejalapot” hoznak létre a 
többletadó kivetéséből származó összegek 
és piaci eszközök felszámolásából 
keletkező megtakarítások ráfordításával; 
ezt az alapot a tagállamok arra 
használhatják, hogy a hegyvidéki és egyéb 
hátrányos helyzetű régiőkban 
jövedelemtámogatást nyújtsanak a 
tejmarha-tenyésztéshez.

Or. en

Módosítás 59
Luis Manuel Capoulas Santos

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A teljes közösségi tejtermelés – a 
tejkvóták felső határai által korlátozottan –
közép távon várhatóan fokozatos, bár 

(8) A teljes közösségi tejtermelés – a 
tejkvóták felső határai által korlátozottan –
közép távon várhatóan fokozatos, bár 
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szerény csökkenést fog mutatni tekintettel 
arra, hogy a folyamatos szerkezetátalakítás 
a 2004-es bővítést megelőzően a 
Közösségbe nem tartozó tagállamokban az 
önellátó tejtermelés csökkenéséhez fog 
vezetni, míg a termelés növekedése a 
kvóták létezése miatt korlátozott mértékű 
lesz. A tejfeldolgozóknak feldolgozásra 
szállított tej aránya ugyanakkor a tervezési 
időszakban várhatóan tovább növekszik
majd. Az erős belső és külső kereslet 
összefüggésében a tejkvóta ma már 
korlátozza a termelésbővítést, szemben 
azzal a helyzettel, amikor a kvóták a 
túltermelés elkerülése érdekében kerültek 
bevezetésre. Hasonló piaci helyzetben a 
kvóták csökkentik a piacorientáltságot, 
mivel torzítják a mezőgazdasági 
termelőknek az árjelzésekre adott 
válaszait, és a szerkezetátalakítás 
lelassításával megakadályozzák a 
hatékonyság növekedését. 
Megszüntetésükre az ütemterv szerint 
2015-re kerül sor annak érdekében, hogy 
a megfelelő kiigazításokat fokozatosan 
lehessen elvégezni. A fentiek ismeretében, 
a tejkvótáknak az e rendelet I. 
mellékletében meghatározott évenkénti 
emelésekkel történő fokozatos 
megszüntetése (évente 1%-kal a 
2009/2010-es gazdasági évtől a 2013/2014-
es gazdasági évig) lehetővé tenné a 
zökkenőmentes átmenetet, elkerülve a 
kvóták teljes eltörlését követő túlzott 
mértékű kiigazításokat.

szerény csökkenést fog mutatni tekintettel 
arra, hogy a folyamatos szerkezetátalakítás 
a 2004-es bővítést megelőzően a 
Közösségbe nem tartozó tagállamokban az 
önellátó tejtermelés csökkenéséhez fog 
vezetni, míg a termelés növekedése a 
kvóták létezése miatt korlátozott mértékű 
lesz. A tejfeldolgozóknak feldolgozásra 
szállított tej aránya ugyanakkor a tervezési 
időszakban várhatóan tovább növekszik 
majd. A tejkvótáknak az e rendelet I. 
mellékletében meghatározott emelése 
(2 %-kal a 2008/2009-es gazdasági évben 
és 1-1 %-kal a 2009/2010-es és a 
2010/2011-es gazdasági évben) lehetővé
teszi, hogy rendelkezésre álljanak a 
tejágazat helyzetének megfelelő 
értékeléséhez szükséges elemek.

Or. pt
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Módosítás 60
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A teljes közösségi tejtermelés – a 
tejkvóták felső határai által korlátozottan –
közép távon várhatóan fokozatos, bár 
szerény csökkenést fog mutatni tekintettel 
arra, hogy a folyamatos szerkezetátalakítás 
a 2004-es bővítést megelőzően a 
Közösségbe nem tartozó tagállamokban az 
önellátó tejtermelés csökkenéséhez fog 
vezetni, míg a termelés növekedése a 
kvóták létezése miatt korlátozott mértékű 
lesz. A tejfeldolgozóknak feldolgozásra 
szállított tej aránya ugyanakkor a tervezési 
időszakban várhatóan tovább növekszik 
majd. Az erős belső és külső kereslet 
összefüggésében a tejkvóta ma már 
korlátozza a termelésbővítést, szemben 
azzal a helyzettel, amikor a kvóták a 
túltermelés elkerülése érdekében kerültek 
bevezetésre. Hasonló piaci helyzetben a 
kvóták csökkentik a piacorientáltságot, 
mivel torzítják a mezőgazdasági 
termelőknek az árjelzésekre adott válaszait, 
és a szerkezetátalakítás lelassításával 
megakadályozzák a hatékonyság 
növekedését. Megszüntetésükre az 
ütemterv szerint 2015-re kerül sor annak 
érdekében, hogy a megfelelő kiigazításokat 
fokozatosan lehessen elvégezni. A fentiek 
ismeretében, a tejkvótáknak az e rendelet I. 
mellékletében meghatározott évenkénti 
emelésekkel történő fokozatos 
megszüntetése (évente 1%-kal a 
2009/2010-es gazdasági évtől a 2013/2014-
es gazdasági évig) lehetővé tenné a 
zökkenőmentes átmenetet, elkerülve a 
kvóták teljes eltörlését követő túlzott 
mértékű kiigazításokat.

(8) A teljes közösségi tejtermelés – a 
tejkvóták nemzeti felső határai által 
korlátozottan – középtávon várhatóan 
fokozatos, bár szerény csökkenést fog 
mutatni tekintettel arra, hogy a folyamatos 
szerkezetátalakítás a 2004-es bővítést 
megelőzően a Közösségbe nem tartozó 
tagállamokban az önellátó tejtermelés 
csökkenéséhez fog vezetni, míg a termelés 
növekedése a nemzeti kvóták létezése miatt 
korlátozott mértékű lesz. A 
tejfeldolgozóknak feldolgozásra szállított 
tej aránya ugyanakkor a tervezési 
időszakban várhatóan tovább növekszik 
majd. Az erős belső és külső kereslet 
összefüggésében a tejkvóta ma már 
korlátozza a termelésbővítést, szemben 
azzal a helyzettel, amikor a kvóták a 
túltermelés elkerülése érdekében kerültek 
bevezetésre. Hasonló piaci helyzetben a 
kvóták csökkentik a piacorientáltságot, 
mivel torzítják a mezőgazdasági 
termelőknek az árjelzésekre adott válaszait, 
és a szerkezetátalakítás lelassításával 
megakadályozzák a hatékonyság 
növekedését. Megszüntetésükre az 
ütemterv szerint 2015-re kerül sor annak 
érdekében, hogy a megfelelő kiigazításokat 
fokozatosan lehessen elvégezni. A fentiek 
ismeretében, a tejkvótáknak az e rendelet I. 
mellékletében meghatározott évenkénti 
emelésekkel történő fokozatos 
megszüntetése (évente 1%-kal a 
2009/2010-es gazdasági évtől a 2013/2014-
es gazdasági évig) nem elegendő azokban
a tagállamokban, amelyekben ennek az
zökkenőmentes átmeneti időszaknak a
célja a gazdaságok felkészítése az éles 
versenyhelyzetre, és amelyeknek 
differenciált és jelentősebb emelésre van 
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szükségük a kvóták teljes eltörlését követő 
túlzott mértékű kiigazítások elkerülése 
végett.

Or. es

Módosítás 61
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper  

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a)A tejkvóták kiigazítása előtt elemezni 
kell azok 2008. április 1-jei 2 %-os 
emelésének hatásait. Az Európai 
Parlamentnek benyújtandó jelentésben 
meg kell vizsgálni a világpiacra és az EU 
belső piacára gyakorolt következményeket 
is. Ebben a jelentésben foglalkozni kell az 
előállítási és a fogyasztói árak 
megállapított alakulásával a különböző 
gyártó régiókban, valamint a szociális 
következményekkel. Eközben figyelembe 
kell venni a hátrányos természeti 
körülményekkel rendelkező régiók 
tájképének megőrzését, a tájkultúra 
védelmét és a tejgazdaságok 
versenyképességét.

Or. de

Módosítás 62
Lutz Goepel

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a)2009-től a tejtermelők befektetéseinek 
támogatását nem lehet a meghatározott 
kvóta alapján korlátozni, hogy a gyártók a 
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piaci helyzettől függően további 
befektetéseket eszközölhessenek.

Or. de

Indokolás

Im Hinblick auf die zu erwartenden Veränderungen in der Milchquotenregelung ab 2015, 
sollte den Milchproduzenten im Voraus die Möglichkeit gegeben werden, sich an die 
Veränderungen anzupassen und marktorientiert zu investieren, im besonderen auch da die 
Laufzeiten für Anträge zur Investitionsförderung relativ lang sind.

Módosítás 63
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Uniós szinten megfigyelhető, hogy a 
tejkvótákat nem használják ki, ami a 
valóságtól igen távol áll, ha az egyes 
tagállamok nemzeti kvótáit és azok 
kihasználást vesszük figyelembe. Emiatt 
szükséges, hogy a jelen felülvizsgálat 
alapján bekövetkező változások 
figyelembe vegyék a strukturális 
nehézségekkel vagy a kereslet és a kínálat 
közötti belső feszültséggel szembenéző 
egyes tagállamok helyzetét; az ilyen 
tagállamok esetében túl kell lépni az 
eredetileg tervezett 1 %-os általános 
lineáris emelésen.

Or. es
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Módosítás 64
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9)A sajtpiac a Közösségen belül és azon 
kívül támasztott növekvő keresletnek 
megfelelve folyamatosan bővül. 
Általánosságban ezért a sajtfélék árai egy 
ideig változatlanok maradtak, amelyeket 
nem befolyásolt jelentősen az ömlesztett 
termékek (vaj és tejpor) intézményes 
árainak csökkenése. Az olyan magas 
értékű, piacvezérelt termék mint a sajt 
esetében az állandó és az opcionális 
magántárolási támogatás a továbbiakban 
sem közgazdasági, sem piacirányítási 
szempontból nem indokolt, és azokat el 
kell törölni.

törölve

Or. de

Indokolás

Die Möglichkeit, Beihilfen für die private Lagerhaltung von Käse bereitzustellen, soll 
beibehalten werden.

Módosítás 65
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A sajtpiac a Közösségen belül és azon 
kívül támasztott növekvő keresletnek 
megfelelve folyamatosan bővül.
Általánosságban ezért a sajtfélék árai egy 
ideig változatlanok maradtak, amelyeket 
nem befolyásolt jelentősen az ömlesztett 
termékek (vaj és tejpor) intézményes 
árainak csökkenése. Az olyan magas 

(9) A sajtpiac a Közösségen belül és azon 
kívül támasztott növekvő keresletnek 
megfelelve folyamatosan bővül.
Általánosságban ezért a sajtfélék árai egy 
ideig változatlanok maradtak, amelyeket 
nem befolyásolt jelentősen az ömlesztett 
termékek (vaj és tejpor) intézményes 
árainak csökkenése. Az olyan magas 
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értékű, piacvezérelt termék mint a sajt 
esetében az állandó és az opcionális 
magántárolási támogatás a továbbiakban 
sem közgazdasági, sem piacirányítási 
szempontból nem indokolt, és azokat el
kell törölni.

értékű, piacvezérelt termék mint a sajt 
esetében az állandó és az opcionális 
magántárolási támogatás a továbbiakban 
sem közgazdasági, sem piacirányítási 
szempontból nem elengedhetetlen 
jelenleg, de azokat fenn kell tartani mint 
biztonsági hálót. A felszabadult 
előirányzatokat a tejalapba kellene 
átcsoportosítani.

Or. de

Indokolás

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.

Módosítás 66
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A vajra vonatkozó magántárolási 
támogatást nem alkalmazzák széles körben.
A közösségi tejtermelés szezonális 
szerkezetére tekintettel azonban a 
vajtermelés is mindig szezonális 
szerkezetet mutat majd. Ennélfogva a 
vajpiacra időlegesen nyomás nehezedhet, 
amely szezonális tárolással enyhíthető. A 
Bizottságnak mindazonáltal inkább 
megfelelő piacelemzés, mint a támogatási 
rendszer évenkénti megnyitásának 
kötelezettsége alapján kell döntenie, a 
rendszernek tehát opcionálissá kell válnia.

(10) A vajra vonatkozó magántárolási 
támogatást nem alkalmazzák széles körben.
A közösségi tejtermelés szezonális 
szerkezetére tekintettel azonban a 
vajtermelés is mindig szezonális 
szerkezetet mutat majd. Ennélfogva a 
vajpiacra időlegesen nyomás nehezedhet, 
amely szezonális tárolással enyhíthető.
Ezért szükséges, hogy a piacnak nyújtott 
támogatás megfelelő mértékére vonatkozó 
határozat a piac közvetlen szükségleteire 
vonatkozó összehangolt elemzésen 
alapuljon.

Or. en
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Módosítás 67
Albert Deß 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A cukrászati termékek és a jégkrémek 
előállításához használt, valamint a 
közvetlen fogyasztásra szánt vaj 
értékesítési támogatását a vaj intervenciós 
árának 2004-től kezdődő csökkentésével 
összhangban csökkentették, majd összege 
elérte a nullát, még mielőtt a pályázati 
eljárásokat a kedvező piaci körülmények 
miatt felfüggesztették volna. Az 
értékesítési támogatási rendszerekre már 
nincs szükség a piac intervenciós árak 
szintjén történő támogatása érdekében, 
ezért azokat ajánlatos megszüntetni.

törölve

Or. de

Indokolás

Die Möglichkeit, Absatzbeihilfen für Butter zu gewähren, soll beibehalten werden.

Módosítás 68
Elisabeth Jeggle 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A cukrászati termékek és a jégkrémek 
előállításához használt, valamint a 
közvetlen fogyasztásra szánt vaj 
értékesítési támogatását a vaj intervenciós 
árának 2004-től kezdődő csökkentésével 
összhangban csökkentették, majd összege 
elérte a nullát, még mielőtt a pályázati 
eljárásokat a kedvező piaci körülmények 
miatt felfüggesztették volna. Az 
értékesítési támogatási rendszerekre már 

(12) A cukrászati termékek és a jégkrémek 
előállításához használt, valamint a 
közvetlen fogyasztásra szánt vaj 
értékesítési támogatását a vaj intervenciós 
árának 2004-től kezdődő csökkentésével 
összhangban csökkentették, majd összege 
elérte a nullát, még mielőtt a pályázati 
eljárásokat a kedvező piaci körülmények 
miatt felfüggesztették volna.
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nincs szükség a piac intervenciós árak 
szintjén történő támogatása érdekében, 
ezért azokat ajánlatos megszüntetni.

Or. de

Indokolás

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für Absatzbeihilfen bei 
Butter erhalten bleiben.

Módosítás 69
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A cukrászati termékek és a jégkrémek 
előállításához használt, valamint a 
közvetlen fogyasztásra szánt vaj 
értékesítési támogatását a vaj intervenciós 
árának 2004-től kezdődő csökkentésével 
összhangban csökkentették, majd összege 
elérte a nullát, még mielőtt a pályázati 
eljárásokat a kedvező piaci körülmények 
miatt felfüggesztették volna. Az 
értékesítési támogatási rendszerekre már 
nincs szükség a piac intervenciós árak 
szintjén történő támogatása érdekében,
ezért azokat ajánlatos megszüntetni.

(12) A cukrászati termékek és a jégkrémek 
előállításához használt, valamint a 
közvetlen fogyasztásra szánt vaj 
értékesítési támogatását a vaj intervenciós 
árának 2004-től kezdődő csökkentésével 
összhangban csökkentették, majd összege 
elérte a nullát, még mielőtt a pályázati 
eljárásokat a kedvező piaci körülmények 
miatt felfüggesztették volna. Az éves 
automatikus értékesítési támogatási 
rendszerekre már nincs szükség a piac árak 
szintjén történő támogatása érdekében,
hanem arra van szükség, hogy az Európai 
Bizottság fenntartsa a lehetőséget a 
fogyasztói támogatásokhoz való 
visszatérésre.

Or. en
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Módosítás 70
Constantin Dumitriu 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12)A cukrászati termékek és a jégkrémek 
előállításához használt, valamint a 
közvetlen fogyasztásra szánt vaj 
értékesítési támogatását a vaj intervenciós 
árának 2004-től kezdődő csökkentésével 
összhangban csökkentették, majd összege 
elérte a nullát, még mielőtt a pályázati 
eljárásokat a kedvező piaci körülmények 
miatt felfüggesztették volna. Az 
értékesítési támogatási rendszerekre már 
nincs szükség a piac intervenciós árak 
szintjén történő támogatása érdekében, 
ezért azokat ajánlatos megszüntetni.

(12)A cukrászati termékek és a jégkrémek 
előállításához használt, valamint a 
közvetlen fogyasztásra szánt vaj 
értékesítési támogatását a vaj intervenciós 
árának 2004-től kezdődő csökkentésével 
összhangban csökkentették, majd összege 
elérte a nullát, még mielőtt a pályázati 
eljárásokat a kedvező piaci körülmények 
miatt felfüggesztették volna. Az 
értékesítési támogatási rendszerekre
jelenleg már nincs szükség a piac 
intervenciós árak szintjén történő 
támogatása érdekében, ezért azokat
„biztonsági háló” szintjén kell megőrizni.

Or. ro

Indokolás

Uniunea Europeană trebuie să îşi păstreze pârghii de control prin care să poată proteja 
producătorii.

Módosítás 71
Kyösti Virrankoski 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Már a közös agrárpolitika 2003-as 
reformja esetében is helytálló volt, hogy a 
közösségi mezőgazdaság 
versenyképességének javítása, valamint a 
piacorientáltabb és fenntarthatóbb 
mezőgazdaság elősegítése érdekében
folytatni kell a termelés támogatásáról a 
termelő támogatására való áttérést, 

(13) Már a közös agrárpolitika 2003-as 
reformja esetében is helytálló volt, hogy a 
közösségi mezőgazdaság 
versenyképességének javítása, valamint a 
piacorientáltabb és fenntarthatóbb 
mezőgazdaság elősegítése érdekében 
folytatni kell a termelés támogatásáról a 
termelő támogatására való áttérést, 
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eltörölve a mezőgazdasági piacok közös 
szervezésének létrehozásáról, valamint 
egyes mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 
2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi 
rendeletben („az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendelet”) szereplő 
támogatásokat a szárított takarmány, a len,
a kender és a burgonyakeményítő
esetében, és e termékek támogatását 
minden egyes mezőgazdasági üzem 
esetében a termeléstől függetlenített 
jövedelemtámogatási rendszerbe építeni.
Hasonlóképpen a 2003-as KAP-reform 
esetéhez, bár a támogatásoknak a 
termeléstől való függetlenítése a 
termelőknek ténylegesen kifizetett 
összegeken nem változtat, mégis jelentősen 
növeli a jövedelemtámogatás 
hatékonyságát.

eltörölve a mezőgazdasági piacok közös 
szervezésének létrehozásáról, valamint 
egyes mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 
2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi 
rendeletben („az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendelet”) szereplő 
támogatásokat a szárított takarmány, a len
és a kender esetében, és e termékek 
támogatását minden egyes mezőgazdasági 
üzem esetében a termeléstől függetlenített 
jövedelemtámogatási rendszerbe építeni.
Hasonlóképpen a 2003-as KAP-reform 
esetéhez, bár a támogatásoknak a 
termeléstől való függetlenítése a 
termelőknek ténylegesen kifizetett 
összegeken nem változtat, mégis jelentősen 
növeli a jövedelemtámogatás 
hatékonyságát.

Or. en

Módosítás 72
Constantin Dumitriu 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Tanács 2000-ben elhatározta a rövid 
lenrost és kenderrost támogatásának 
fokozatos megszüntetését. A fenti döntést a 
2009/2010-es gazdasági évtől kezdődő 
hatállyal az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendeletnek a 
247/2008/EK rendelettel történő 
módosításával hajtották végre, és ezáltal 
megszüntették a hagyományos területeken 
termelt lenrost feldolgozóinak nyújtott 
kiegészítő feldolgozási támogatást. A 
hosszú lenrost esetében a támogatást 
függetleníteni kell a termeléstől. Lehetővé 
téve azonban az ipar alkalmazkodását, az 
egységes támogatási rendszerre való 

(14)A Tanács 2000-ben elhatározta a rövid 
lenrost és kenderrost támogatásának 
fokozatos megszüntetését. A fenti döntést a 
2009/2010-es gazdasági évtől kezdődő 
hatállyal az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendeletnek a 
247/2008/EK rendelettel történő 
módosításával hajtották végre, és ezáltal 
megszüntették a hagyományos területeken 
termelt lenrost feldolgozóinak nyújtott 
kiegészítő feldolgozási támogatást. A 
hosszú lenrost esetében a támogatást 
függetleníteni kell a termeléstől. Lehetővé 
téve azonban az ipar alkalmazkodását, a 
jelenlegi rendszert legalább a 2012/2013-
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áttérés első felét 2011-ben, a fennmaradó 
részét pedig 2013-ban kell végrehajtani.

as gazdasági évig– sőt, Bulgária és 
Románai esetében 2014/2015-ig – fenn
kell tartani.

Or. ro

Indokolás

Termenul propus iniţial era prea strâns. România şi Bulgaria vor trece la SPU abia din 2014.

Módosítás 73
Lutz Goepel

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Tanács 2000-ben elhatározta a rövid 
lenrost és kenderrost támogatásának 
fokozatos megszüntetését. A fenti döntést a 
2009/2010-es gazdasági évtől kezdődő 
hatállyal az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendeletnek a 
247/2008/EK rendelettel történő 
módosításával hajtották végre, és ezáltal 
megszüntették a hagyományos területeken 
termelt lenrost feldolgozóinak nyújtott 
kiegészítő feldolgozási támogatást. A 
hosszú lenrost esetében a támogatást 
függetleníteni kell a termeléstől. Lehetővé 
téve azonban az ipar alkalmazkodását, az 
egységes támogatási rendszerre való
áttérés első felét 2011-ben, a fennmaradó 
részét pedig 2013-ban kell végrehajtani.

(14) A Tanács 2000-ben elhatározta a rövid 
lenrost és kenderrost támogatásának 
fokozatos megszüntetését. A fenti döntést a 
2009/2010-es gazdasági évtől kezdődő 
hatállyal az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendeletnek a 
247/2008/EK rendelettel történő 
módosításával hajtották végre, és ezáltal 
megszüntették a hagyományos területeken 
termelt lenrost feldolgozóinak nyújtott 
kiegészítő feldolgozási támogatást. A 
hosszú lenrost esetében a támogatást 
függetleníteni kell a termeléstől. Lehetővé 
téve azonban az ipar alkalmazkodását, az 
egységes támogatási rendszerre való
áttérést legkésőbb 2013-ig végre kell
hajtani.

Or. de

Indokolás

 In seiner Entschließung vom  12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.
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Módosítás 74
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A szárított takarmány támogatási 
rendszerének reformjára 2003-ban került 
sor, a támogatás egy részét függetlenítették 
a termeléstől, és odaítélték a termelőknek.
Az állapotfelmérés általános irányultsága a 
fokozottabb piacorientáltság felé és a 
takarmánypiac jelenlegi kilátásai fényében, 
az ágazat összes támogatásának a 
termeléstől való teljes mértékű 
függetlenítéséhez vezető átmeneti 
folyamatot a fennmaradó támogatások 
függetlenítésével célszerű lezárni. A 
feldolgozóknak fizetendő támogatások 
megszüntetésének hatásait minden 
valószínűséggel enyhíteni lehet a 
termelőknek fizetett nyersanyagárak 
megfelelő kiigazításával, mely utóbbiak –
a támogatásoknak a termeléstől való 
függetlenítése révén – megemelt összegű 
közvetlen támogatási jogosultságokat 
kapnak majd. A feldolgozóknak járó 
támogatás megszüntetését a piaci 
feltételek és a fehérjenövények általános 
kilátásai is indokolják. Tekintettel arra, 
hogy az ágazat szerkezetátalakítása a 
2003-as reform óta folyik, és nemrégiben 
fény derült a szárított takarmány 
előállítása folytán a környezetre gyakorolt 
különösen kedvezőtlen hatásra, a 
támogatást oly módon kell függetleníteni 
a termeléstől, hogy az ágazat 
alkalmazkodásának lehetővé tétele 
érdekében egy kétéves, rövid átmeneti 
időszakot célszerű biztosítani.

(15) A szárított takarmány támogatási 
rendszerének reformjára 2003-ban került 
sor, a támogatás egy részét függetlenítették 
a termeléstől, és odaítélték a termelőknek.
Az állapotfelmérés általános irányultsága a 
fokozottabb piacorientáltság felé és a 
takarmánypiac jelenlegi kilátásai fényében, 
az ágazat összes támogatásának a 
termeléstől való teljes mértékű 
függetlenítéséhez vezető átmeneti 
folyamatot a fennmaradó támogatások 
függetlenítésével legkésőbb 2013-ig
célszerű lezárni.

Or. de
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Indokolás

Die Trockenfutterbranche benötigt noch einen längeren Übergangszeitraum mit 
Teilkopplung.

Módosítás 75
Lutz Goepel

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A szárított takarmány támogatási 
rendszerének reformjára 2003-ban került 
sor, a támogatás egy részét függetlenítették 
a termeléstől, és odaítélték a termelőknek.
Az állapotfelmérés általános irányultsága a 
fokozottabb piacorientáltság felé és a 
takarmánypiac jelenlegi kilátásai fényében, 
az ágazat összes támogatásának a 
termeléstől való teljes mértékű 
függetlenítéséhez vezető átmeneti 
folyamatot a fennmaradó támogatások 
függetlenítésével célszerű lezárni. A 
feldolgozóknak fizetendő támogatások 
megszüntetésének hatásait minden 
valószínűséggel enyhíteni lehet a 
termelőknek fizetett nyersanyagárak 
megfelelő kiigazításával, mely utóbbiak – a 
támogatásoknak a termeléstől való 
függetlenítése révén – megemelt összegű 
közvetlen támogatási jogosultságokat 
kapnak majd. A feldolgozóknak járó 
támogatás megszüntetését a piaci feltételek 
és a fehérjenövények általános kilátásai is 
indokolják. Tekintettel arra, hogy az ágazat 
szerkezetátalakítása a 2003-as reform óta 
folyik, és nemrégiben fény derült a szárított 
takarmány előállítása folytán a környezetre 
gyakorolt különösen kedvezőtlen hatásra, a 
támogatást oly módon kell függetleníteni 
a termeléstől, hogy az ágazat 
alkalmazkodásának lehetővé tétele 
érdekében egy kétéves, rövid átmeneti 
időszakot célszerű biztosítani.

(15) A szárított takarmány támogatási 
rendszerének reformjára 2003-ban került 
sor, a támogatás egy részét függetlenítették 
a termeléstől, és odaítélték a termelőknek.
Az állapotfelmérés általános irányultsága a 
fokozottabb piacorientáltság felé és a 
takarmánypiac jelenlegi kilátásai fényében, 
az ágazat összes támogatásának a 
termeléstől való teljes mértékű 
függetlenítéséhez vezető átmeneti 
folyamatot a fennmaradó támogatások 
függetlenítésével célszerű lezárni. A 
feldolgozóknak fizetendő támogatások 
megszüntetésének hatásait minden 
valószínűséggel enyhíteni lehet a 
termelőknek fizetett nyersanyagárak 
megfelelő kiigazításával, mely utóbbiak – a 
támogatásoknak a termeléstől való 
függetlenítése révén – megemelt összegű 
közvetlen támogatási jogosultságokat 
kapnak majd. A feldolgozóknak járó 
támogatás megszüntetését a piaci feltételek 
és a fehérjenövények általános kilátásai is 
indokolják. Tekintettel arra, hogy az ágazat 
szerkezetátalakítása a 2003-as reform óta 
folyik, és nemrégiben fény derült a szárított 
takarmány előállítása folytán a környezetre 
gyakorolt különösen kedvezőtlen hatásra, 
az ágazat alkalmazkodásának lehetővé 
tétele érdekében a támogatást legkésőbb 
2013-ig függetleníteni kell a termeléstől.
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Or. de

Indokolás

 In seiner Entschließung vom  12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Módosítás 76
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A belső és a nemzetközi gabona- és 
keményítőpiacokon zajló változások miatt 
a keményítőre vonatkozó termelési 
visszatérítés többé nem felel meg eredeti 
célkitűzéseinek, következésképpen 
indokolt annak eltörlése. A piaci feltételek 
és kilátások oly módon alakultak, hogy a 
támogatás mértékét egy bizonyos 
időszakra nulla értékben határozták meg, 
és ez várhatóan a jövőben is így lesz, 
ennélfogva a támogatás hirtelen eltörlése 
az ágazat hátrányos befolyásolása nélkül 
végrehajtható.

törölve

Or. fr

Indokolás

Le système de la restitution à la production doit non seulement être maintenu mais la 
Commission devrait être invitée à présenter des propositions d’amélioration de ses modalités 
de fonctionnement.
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Módosítás 77
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az állatbetegségekhez kapcsolódó 
rendkívüli piactámogatási intézkedésekre 
vonatkozó szabályokat horizontális 
kockázatkezelési rendelkezésekbe kell 
foglalni, ezért azokat az 1234/2007/EK 
rendeletből el kell hagyni.

törölve

Or. de

Módosítás 78
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Mivel a hatékony kockázatkezelés 
jelentősége egyre nő, lehetővé kell tenni, 
hogy a tagállamok pénzügyileg 
hozzájárulhassanak a mezőgazdasági 
termelők vagy a termelői szervezetek által 
fizetett mezőgazdasági biztosítás díjához, 
és pénzügyi kompenzációt nyújtsanak az 
állat- vagy növénybetegségekkel 
kapcsolatos bizonyos gazdasági 
veszteségek után.

Or. es
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Módosítás 79
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A Bizottság 2013-ig eltöröl minden 
exportvisszatérítést.

Or. en

Indokolás

European export subsidies have enabled the EU for years to sell its goods on the world 
market at prices below the costs of production. This dumping of agricultural products 
depresses world prices for agricultural products, undermining local production in developing 
countries. The EU should commit itself to eliminating all export subsidies in line with the 
Commission's commitments, outlined in its November Communication on the CAP Health 
Check.

Módosítás 80
Paulo Casaca

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – -1 pont (új)
247/2006/EK rendelet
4 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  –1) A 247/2006/EK rendelet 4. cikkének 
(3) bekezdése a következőképpen 
módosul:
„A (2) bekezdés a) pontjától eltérve a 
következő években legfeljebb az alábbi 
mennyiségű cukor (1701 KN-kód) 
szállítható az Azori-szigetekről a Közösség 
többi részébe:
– 2008: 3000 tonna,
– 2009: 2 285 tonna,
– 2010: 1 570 tonna,
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– 2011:    855 tonna.”

Or. pt

Indokolás

Esta alteração visa adiar por dois anos o calendário relativo à expedição de açúcar previsto 
no Regulamento 247/2006, adaptando-o à data real da entrada em vigor do regulamento. Os 
apoios consagrados no citado regulamento só foram vertidos em lei e aplicados a partir de 
Abril de 2007, não foi por isso sido possível beneficiar dos incentivos à produção de 
beterrada de 2006 e de 2007, isto porque as sementeiras referentes ao ano agrícola de 2007 
foram anteriores a Abril.

Módosítás 81
Duarte Freitas

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 pont (új)
247/2006/EK rendelet
4 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1) A 247/2006/EK rendelet 4. cikkének 
(3) bekezdése a következőképpen 
módosul:
„A (2) bekezdés a) pontjától eltérve a 
következő években legfeljebb az alábbi 
mennyiségű cukor (1701 KN-kód) 
szállítható az Azori-szigetekről a Közösség 
többi részébe:

Or. pt

Módosítás 82
Paulo Casaca

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 a pont (új)
1234/2007/EK rendelet
5 cikk – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 247/2006/EK rendelet 5. cikkének 
(1) bekezdése a következőképpen 
módosul:
„Az 1260/2001/EK rendelet 10. cikkének 
(1) bekezdésében említett időtartam alatt, 
az említett rendelet 13. cikke szerinti C 
cukor – amelyet a kvótán felüli 
cukortermelésre vonatkozó részletes 
végrehajtási szabályok megállapításáról 
szóló, 1981. szeptember 14-i 2670/81/EGK 
bizottsági rendelet [18] megfelelő 
rendelkezéseivel összhangban 
exportálnak, és amelyet fogyasztás 
céljából az 1701 KN-kód alá tartozó fehér 
cukorként léptetnek be Madeirára és a 
Kanári-szigetekre, valamint finomítás és 
fogyasztás céljából az 17011210 KN-kód 
alá tartozó nyerscukorként az Azori-
szigetekre – az e rendelet feltételeiben 
foglaltak szerint, az e rendelet 2. cikkében 
említett előzetes ellátási mérleg keretében 
mentesül az importvám alól.”

Or. pt

Indokolás

A exemplo do que já acontece nas Canárias e na Madeira a alteração proposta permite que 
possa ser incluído nos produtos abrangidos pelo regime específico de abastecimento o açúcar 
em bruto de cana quando importado de países terceiros, o que alarga as possibilidades de 
abastecimento para as empresas trasnformadoras das regiões ultraperiféricas.

Módosítás 83
Duarte Freitas

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 a pont (új)
247/2006/EK rendelet
5 cikk – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 247/2006/EK rendelet 5. cikkének 
(1) bekezdése a következőképpen 
módosul:
„Az 1260/2001/EK rendelet 10. cikkének 
(1) bekezdésében említett időtartam alatt, 
az említett rendelet 13. cikke szerinti C 
cukor – amelyet a kvótán felüli 
cukortermelésre vonatkozó részletes 
végrehajtási szabályok megállapításáról 
szóló, 1981. szeptember 14-i 2670/81/EGK 
bizottsági rendelet [18] megfelelő 
rendelkezéseivel összhangban 
exportálnak, és amelyet fogyasztás 
céljából az 1701 KN-kód alá tartozó fehér 
cukorként léptetnek be Madeirára és a 
Kanári-szigetekre, valamint finomítás és 
fogyasztás céljából az 17011210 KN-kód 
alá tartozó nyerscukorként az Azori-
szigetekre – az e rendelet feltételeiben 
foglaltak szerint, az e rendelet 2. cikkében 
említett előzetes ellátási mérleg keretében 
mentesül az importvám alól.”

Or. pt

Módosítás 84
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 1 pont
1234/2007/EK rendelet
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontját el 
kell hagyni.

törölve

Or. es
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Indokolás

Esta enmienda restablece el precio de referencia para la intervención del arroz.

Módosítás 85
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 1 pont
1234/2007/EK rendelet
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontját el 
kell hagyni.

törölve

Or. es

Indokolás

La intervención del arroz debe continuar en la situación actual como red de seguridad

Módosítás 86
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 1 pont 
1234/2007/EK rendelet
8 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontját el 
kell hagyni.

törölve

Or. hu

Indokolás

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
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intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából.

Módosítás 87
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 pont
1234/2007/EK rendelet
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) A 10. cikk a következőképpen módosul: törölve
a) Az (1) bekezdés a következőképpen 
módosul:
i) Az a) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„a) közönséges búza, árpa, kukorica és 
cirok;”
ii) A b) pontot el kell hagyni; 

Or. es

Indokolás

Es necesario mantener la intervención para los productos incluidos actualmente en la OCM 
única.

Módosítás 88
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 pont
1234/2007/EK rendelet
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) A 10. cikk a következőképpen módosul: törölve
a) Az (1) bekezdés a következőképpen 
módosul:
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i) Az a) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„a) közönséges búza, árpa, kukorica és 
cirok;”
ii) A b) pontot el kell hagyni;
b) A (2) bekezdést el kell hagyni.

Or. es

Indokolás

La intervención de cereales y arroz no debe modificarse y mantenerse como una red de 
seguridad

Módosítás 89
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 pont
1234/2007/EK rendelet
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1. cikk a következőképpen módosul: törölve
a) Az (1) bekezdés a következőképpen 
módosul:
i) Az a) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„a) közönséges búza, árpa, kukorica és 
cirok;”
ii) A b) pontot el kell hagyni;
b) A (2) bekezdést el kell hagyni.

Or. de

Indokolás

Die Interventionen sollten als Sicherheitsnetze weiterhin erhalten werden.
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Módosítás 90
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 pont
1234/2007/EK rendelet
10 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 10. cikk a következőképpen módosul:
a) Az (1) bekezdés a következőképpen 
módosul:

törölve

i) Az a) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„a) közönséges búza, árpa, kukorica és 
cirok;”
ii) A b) pontot el kell hagyni;
b) A (2) bekezdést el kell hagyni.

Or. hu

Indokolás

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából.

Módosítás 91
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 2 pont –a pont – ii a pont (új)
1234/2007/EK rendelet
10 cikk – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a cikk a következő ea) ponttal egészül ki:
ea) a Kombinált Nómenklatúra 02031110 
altételszáma alá sorolt hasított sertés vagy 
hasított félsertés, frissen, hűtve vagy 
fagyasztva, az ex 0203 19 15 altételszám 
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alá sorolt oldalas és dagadó és részei, 
frissen, hűtve vagy fagyasztva, valamint az 
ex 209 00 11 altételszám alá sorolt bőr 
alatti sertészsiradék (fedőszalonna), 
frissen, hűtve vagy fagyasztva.

Or. en

Módosítás 92
Czesław Adam Siekierski 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 3 pont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – I fejezet – II szakasz – II alaszakasz – 11 cikk – d a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) sertéshús, bármely gazdasági év.

Or. pl

Módosítás 93
Csaba Sándor Tabajdi 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 3 pont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – I fejezet – II szakasz – II alaszakasz – 12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság – a 195. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottság 
közreműködése nélkül – felfüggesztheti a 
közönséges búza állami intervencióját, ha a
Rouenból származó, legalább 11% 
fehérjetartalmú búza ára meghaladja a 
referenciaárat.

(2) A Bizottság – a 195. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottság 
közreműködése nélkül – felfüggesztheti a 
közönséges búza állami intervencióját, ha a
tagállamban, vagy annak egy régiójában 
a legalább 11% fehérjetartalmú búza ára 
meghaladja a referenciaárat.

Or. hu
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Indokolás

Az intervenció működtetésének a Rouenból származó búza árához kötése hátrányos a tengeri 
kikötővel nem rendelkező országok termelői számára. A 101.31 eurós referenciaár mellett az 
intervenció nem nyújt védelmet a fő piactól távol élő termelők számára. 

Módosítás 94
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 3 pont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – I fejezet – II szakasz – II alaszakasz – 12 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság – a 195. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottság 
közreműködése nélkül – felfüggesztheti a 
közönséges búza állami intervencióját, ha a 
Rouenból származó, legalább 11% 
fehérjetartalmú búza ára meghaladja a 
referenciaárat.

(2) A Bizottság felfüggesztheti a 
közönséges búza állami intervencióját, ha a 
Rouenból származó, legalább 11% 
fehérjetartalmú búza ára meghaladja a 
referenciaárat

A Bizottság – a 195. cikk (1) bekezdésében 
említett bizottság közreműködése nélkül –
újra megnyitja az állami intervenciót, ha az 
e bekezdés első albekezdésében 
meghatározott körülmények többé nem 
állnak fenn.

A Bizottság újra megnyitja az állami 
intervenciót, ha az e bekezdés első 
albekezdésében meghatározott 
körülmények többé nem állnak fenn.

Or. fr

Indokolás

Aucune justification n'est donnée par la Commission pour retirer cette compétence au  comité 
de gestion, qui réunit les experts sectoriels des Etats membres.

Módosítás 95
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 3 pont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – I fejezet – II szakasz – II alaszakasz 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. rész I. címe I. fejezete II. 
szakaszának II. alszakasza helyébe a 
következő szöveg lép:

törölve

„II. alszakasz
FELVÁSÁRLÁS MEGNYITÁSA ÉS 

FELFÜGGESZTÉSE
11 cikk

Állami intervenciós időszakok
Az állami intervencióra az alábbi 
időszakokban van lehetőség:
a) gabonafélékre november 1-jétől május 
31-ig;
b) cukorra a teljes 2008/2009-es és 
2009/2010-es gazdasági évben;
c) marha-és borjúhúsra bármely 
gazdasági év során végig; 
d) vajra és sovány tejporra március 1-jétől 
augusztus 31-ig.

12 cikk
Az állami intervenció megnyitása

(1) A 11. cikkben említett időszakok során 
az állami intervenciót
a) gabonafélék, cukor, vaj és sovány 
tejpor esetében a 13. cikk (1) 
bekezdésében említett intervenciós 
korlátokon belül lehet megnyitni,
b) marhahús esetében a Bizottság – a 195. 
cikk (1) bekezdésében említett bizottság 
közreműködése nélkül – nyitja meg, 
amennyiben egy reprezentatív időszakban, 
egy tagállamban vagy egy tagállam 
valamely régiójában – a 42. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott – a hasított 
testek közösségi osztályozási rendszere 
alapján a marhahús piaci átlagára nem 
éri el a tonnánkénti 1560 eurót.
(2) A Bizottság – a 195. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottság 
közreműködése nélkül – felfüggesztheti a 
közönséges búza állami intervencióját, ha 
a Rouenból származó, legalább 11% 
fehérjetartalmú búza ára meghaladja a 
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referenciaárat.
A Bizottság – a 195. cikk (1) bekezdésében 
említett bizottság közreműködése nélkül –
újra megnyitja az állami intervenciót, ha 
az e bekezdés első albekezdésében 
meghatározott körülmények többé nem 
állnak fenn.
(3) A Bizottság – a 195. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottság 
közreműködése nélkül – lezárja az (1) 
bekezdés b) pontjában említett, 
marhahúsra vonatkozó állami 
intervenciót, ha egy reprezentatív időszak 
során az említett pontban meghatározott 
feltételek többé nem teljesülnek.

13 cikk
Intervenciós korlátok

(1) Az állami intervenció keretében 
felvásárlásra az alábbi mennyiségi 
határokon belül kerülhet sor:
a) árpa, kukorica és cirok esetében 
0 tonna a 11. cikk a) pontjában 
meghatározott összes időszakban,
b) cukor esetében 600 000 tonna (fehér 
cukorban kifejezve) minden egyes 
gazdasági évben,
c) vaj esetében 30 000 tonna a 11. cikk d) 
pontjában említett minden egyes 
időszakban,
d) sovány tejpor esetében 109 000 tonna a 
11. cikk d) pontjában említett minden 
egyes időszakban.
(2) Az adott gazdasági év során az (1) 
bekezdés b) pontjával összhangban tárolt 
cukorra nem vonatkozhat semmilyen 
egyéb, a 32., az 52. vagy a 63. cikk szerinti 
tárolási intézkedés.
(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, az a), c) és 
d) pontban említett termékek esetében a 
Bizottság az említett bekezdésben 
meghatározott mennyiségek túllépése 
esetén is dönthet az állami intervenció 
folytatásáról, amennyiben a piaci helyzet 
és különösen a piaci árak alakulása azt 
szükségessé teszi.

Or. es
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Indokolás

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Módosítás 96
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 3 pont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – I fejezet – II szakasz – II alaszakasz – 13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) árpa, kukorica és cirok esetében 
0 tonna a 11. cikk a) pontjában 
meghatározott összes időszakban,

törölve

Or. pl

Módosítás 97
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 3 pont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – I fejezet – II szakasz – II alaszakasz – 13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) árpa, kukorica és cirok esetében 
0 tonna a 11. cikk a) pontjában 
meghatározott összes időszakban,

törölve

Or. hu

Indokolás

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából.



PE412.017v01-00 52/79 AM\738991HU.doc

HU

Módosítás 98
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 3 pont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – I fejezet – II szakasz – II alaszakasz – 13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) árpa, kukorica és cirok esetében 0 tonna
a 11. cikk a) pontjában meghatározott 
összes időszakban,

a) kukorica és cirok esetében 0 tonna a 11. 
cikk a) pontjában meghatározott összes 
időszakban,

Or. hu

Indokolás

Az elmúlt időszak intervenciós felvásárlásának tapasztalatai nem indokolják az árpa 
intervenciójának a befagyasztását. Ugyanakkor az intervenció fenntartása a gabonapiac 
stabilitását jelentősen segítheti.

Módosítás 99
Esther De Lange 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 4 pont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – I fejezet – II szakasz – III alaszakasz – 18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 10. cikk a), d), e) és f) pontjában 
említett termékek intervenciós árát és az 
intervencióra elfogadott mennyiségeket a 
Bizottság pályázati eljárásokkal határozza 
meg. Különleges körülmények esetén a 
pályázati eljárásokat korlátozni lehet, vagy 
az intervenciós árat és az intervencióra 
elfogadott mennyiségeket tagállamonként 
vagy egy tagállamon belül régiónként a 
regisztrált piaci átlagárak alapján lehet 
megállapítani.

(1)A 10. cikk a), d), e) és f) pontjában 
említett termékek intervenciós árát a 
Bizottság pályázati eljárásokkal határozza 
meg. a 13. cikk (1) bekezdésében említett 
maximumértékek elérése esetében.
Különleges körülmények esetén a 

pályázati eljárásokat korlátozni lehet, vagy 
az intervenciós árat és az intervencióra 
elfogadott mennyiségeket tagállamonként 
vagy egy tagállamon belül régiónként a 
regisztrált piaci átlagárak alapján lehet 
megállapítani.
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Or. nl

Módosítás 100
Csaba Sándor Tabajdi 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 4 pont
1234/2007/EK rendelet 
II rész – I cím – I fejezet – II szakasz – III alaszakasz – 18 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) gabonafélék esetében a vonatkozó 
referenciaárat,

törölve

Or. hu

Indokolás

A gabonára ne vonatkozzon a pályázatos rendszerű, régiókra korlátozható intervenció, mert a 
pályáztatási elv ellentétes a piaci stabilitást célzó egyéb intézkedésekkel.

Módosítás 101
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 4 pont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – I fejezet – II szakasz – III alaszakasz – 18 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c)vaj esetében a vonatkozó referenciaár 
90%-át,

c) a vaj esetében az intervenciós árat az 
intervenció maximális szintjére 
megszabott referenciaár 90%-ában 
állapítják meg, amint azt a 13. cikk (1) 
bekezdésének c) pontja előírja;

Or. nl
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Módosítás 102
Esther De Lange 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 4 pont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – I fejezet – II szakasz – III alaszakasz – 18 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d)sovány tejpor esetében a vonatkozó 
referenciaárat.

c) a sovány tejpor esetében az intervenciós 
árat az intervenció maximális szintjére 
megszabott referenciaárral egyenlő 
mértékben állapítják meg, amint azt a 13.
cikk (1) bekezdésének d) pontja előírja;

Or. nl

Módosítás 103
Constantin Dumitriu 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 4 pont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – I fejezet – II szakasz – III alaszakasz – 18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a sertéshúságazatban a szabvány 
minőségű hasított sertés esetében az 
intervenciós árat a Bizottság állapítja 
meg. Az intervenciós ár nem haladhatja 
meg a referenciaár 92%-át, és nem 
süllyedhet annak 78%-a alá.
b) A hasított sertéstől eltérő, szabvány 
minőségű termékek esetében az 
intervenciós árat az érintett termékek 
kereskedelmi értéke és a hasított sertés 
kereskedelmi értéke közötti viszony 
alapján állapítják meg.
c) A nem szabvány minőségű egyéb 
termékek esetében az intervenciós árat a 
megfeleltethető szabvány minőségekre 
vonatkozó hatályos árak alapján 
állapítják meg, a számítás során 
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figyelembe véve a szabvány minőséghez 
viszonyított minőségbeli eltéréseket. Ez az 
ár meghatározott mennyiségekre 
érvényes.

Or. ro

Indokolás

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Módosítás 104
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 6 pont
1234/2007/EK rendelet
31 cikk – 1 bekezdés – i pont – c b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cba) a búza, árpa, kukorica és cirok 
magántárolására nyújtott támogatás.

Or. hu

Indokolás

A jelenlegi intervenciós felvásárlási árak nem nyújtanak fedezetet a termelők megnövekedett 
költségeire (különös tekintettel a gázolaj, műtrágya, növényvédőszer költségekre), így 
célszerűbb, ha a termelők a magántárolás támogatásával lehetőséget kapnak a kedvezőbb 
piaci ár kivárására.

Módosítás 105
Paulo Casaca

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 4 a pont (új)
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – I fejezet – II szakasz – II alaszakasz – 26 cikk – d a (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a) Az utoljára a 361/2008/EK rendelettel 
módosított 1234/2007/EK rendelet 26. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában a 
következő pont kerül betoldásra:
„iv) a 247/2006/EK rendelet 5. cikkében 
említett egyedi ellátási szabályozás 
keretében felhasználandó.”

Or. pt

Indokolás

A exemplo do que foi autorizado para a indústria química europeia também os organismos de 
intervenção poderão vender o açúcar existente na intervenção comunitária para 
abastecimento das regiões ultraperiféricas, alrgando assim as possibilidades de 
abastecimento em açúcar dessas regiões devido aos fortes constrangimentos que se têm 
verificado no mercado.

Módosítás 106
Duarte Freitas

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 4 a pont (új)
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – I fejezet – II szakasz – IV alaszakasz – 26 cikk – a pont – ii  a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a) Az utoljára a 361/2008/EK rendelettel 
módosított 1234/2007/EK rendelet 26. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában a 
következő pont kerül betoldásra:
„iv) a 247/2006/EK rendelet 5. cikkében 
említett egyedi ellátási szabályozás 
keretében felhasználandó.”

Or. pt

Indokolás

As Regiões Ultraperiféricas (RUPs) têm sofrido importantes constrangimentos ao nível do 
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abastecimento de ramas de beterraba para produção de açúcar, pelo que seria pertinente 
permitir que os organismos de intervenção possam também vender o açúcar que existe na 
intervenção comunitária às RUPs.

Módosítás 107
Ilda Figueiredo

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 4 b pont (új)
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – I fejezet – II szakasz – IV alszakasz – 27 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b) A II. rész I. címében az alábbi IVa. 
alszakasz kerül beillesztésre:

„IVa. alszakasz
Kockázat- és válságkezelés

Biztosítás
1 A Közösség a közösségi alapokból 
finanszírozott mezőgazdasági biztosítást 
hoz létre, amely lehetővé teszi a 
mezőgazdasági termelők 
minimumjövedelmének garantálását 
természeti katasztrófák, úgymint 
szárazság, viharok, jégeső, erdőtüzek, 
járványkitörések esetén.
2. E mezőgazdasági biztosítás formái a 
különböző alosztályokba történő besorolás 
szerint lehetnek növénytermesztői 
biztosítások, jövedelemgarancia-
biztosítások, állatenyésztői biztosítások és 
kompenzációs alapok.

Or. pt

Indokolás

A sequência de calamidades que tem vindo a afectar os agricultores e que os poderá voltar a 
afectar no futuro exige a criação de um seguro agrícola público, financiado por fundos 
comunitários, que lhes permita garantir um rendimento mínimo em casos de calamidades 
públicas como a seca, temporais, granizo, incêndios, epizootias, etc.
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Módosítás 108
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 4 b pont (új)
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – I fejezet – II szakasz – IV alaszakasz – 27 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a) A II. rész I. címében az alábbi szöeg 
kerül beillesztésre: 
IVa FEJEZET
Kockázatkezelés
I. Szakasz
Mezőgazdasági biztosítások
112a. cikk
Mezőgazdasági biztosítások
1.  A tagállamok pénzügyi hozzájárulást 
biztosíthatnak a természeti katasztrófák, a 
kedvezőtlen éghajlati jelenségek, illetve az 
állat- és növénybetegségek által okozott 
pénzügyi veszteségek ellen kötött 
mezőgazdasági biztosítás biztosítási 
díjaihoz. 
E cikk alkalmazásában: 
a „kedvezőtlen éghajlati jelenségek” a 
természeti csapáshoz hasonlítható olyan 
időjárási körülmények – így például fagy, 
jégeső, jég, eső vagy aszály –, amelyek a 
megelőző három évben vagy a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlagában az adott 
mezőgazdasági termelő szokásos éves 
termésének több mint 30%-át elpusztítják.
„gazdasági veszteségek”: a mezőgazdasági 
termelő kivételes intézkedései miatt általa 
viselt többletköltségek, amely 
intézkedéseket a mezőgazdasági termelő 
az érintett piaci kínálat csökkentése vagy 
a jelentős termeléskiesés csökkentése 
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érdekében hozott. Azok a költségek 
azonban, amelyekért az egyéb közösségi 
rendelkezésekkel összhangban 
kompenzáció nyújtható, valamint az 
egészségvédelmi és állat- vagy növény-
egészségügyi intézkedések alkalmazásából 
eredő költségek nem tekinthetők 
gazdasági veszteségnek.
2. A mezőgazdasági termelőnként 
nyújtható pénzügyi támogatást a köteles 
biztosítási díj 80%-ában vagy 50%-ában 
állapítják meg, az 1857/2007/EK 
bizottsági rendelet 12. cikkének 2. 
pontjával összhangban.
A tagállamok megfelelő felső határok 
alkalmazásával korlátozhatják a 
biztosítási díj pénzügyi hozzájárulással 
támogatható összegét.
3. A kifizetett biztosítási összegnek az (1) 
bekezdésben említett veszteségek teljes 
pótlási költségével megegyező összeget 
meg nem haladó mértékű kártalanítás 
összegét kell fedeznie, és annak nyújtását 
nem szabad feltételként jövőbeli termelési 
tevékenység végzéséhez kötni, sem pedig 
azzal kapcsolatosan sajátos termelési 
módszereket vagy mennyiségeket kikötni.
4. Minden pénzügyi hozzájárulást 
közvetlenül az érintett mezőgazdasági 
termelőnek kell kifizetni.
5. A tagállamok pénzügyi hozzájárulásra 
fordított kiadásait a Közösség a 68. cikk 
(1) bekezdésében említett pénzeszközökből 
társfinanszírozza a biztosítási díj e cikk (2) 
bekezdésével összhangban megállapított 
támogatható összegének 40%-áig.
Az első albekezdés nem érinti a 
tagállamok arra vonatkozó jogát, hogy a 
pénzügyi hozzájárulásban való részvételük 
egy részét vagy egészét az érintett 
ágazatokban működő kötelező kollektív 
felelősségvállalási rendszereken keresztül 
finanszírozzák. 
6. A pénzügyi hozzájárulás nem 
akadályozhatja a biztosítási szolgáltatások 
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belső piacának működését. A pénzügyi 
hozzájárulás nem korlátozódhat egyetlen 
biztosítótársaság vagy biztosítótársaságok 
csoportja által nyújtott biztosításra, és 
nem köthető olyan feltételhez, hogy a 
biztosítási szerződést az érintett 
tagállamban székhellyel rendelkező 
társaságnál kell megkötni.
2. szakasz
Segélyalap
112b. cikk
1. A tagállamok segélyalapokhoz való 
pénzügyi hozzájárulás formájában 
rendelkezhetnek a természeti katasztrófák, 
a kedvezőtlen éghajlati jelenségek, illetve 
az állat- vagy növénybetegségek kitörése 
által okozott gazdasági veszteségek 
enyhítésére a mezőgazdasági termelőknek 
fizetendő pénzügyi kompenzációról.
E cikk alkalmazásában:
- „segélyalap”: a tagsági viszonnyal 
rendelkező mezőgazdasági termelők 
biztosítása céljából a tagállam által a 
nemzeti joggal összhangban elismert 
rendszer, amelynek keretében a természeti 
katasztrófák, kedvezőtlen éghajlati 
jelenségek, illetve az állat- vagy 
növénybetegségek kitörése által 
gazdaságukban okozott gazdasági 
veszteségek enyhítésére a mezőgazdasági 
termelők kompenzációs kifizetésben 
részesülhetnek;
- a „kedvezőtlen éghajlati jelenségek” a 
természeti csapáshoz hasonlítható olyan 
időjárási körülmények – így például fagy, 
jégeső, jég, eső vagy aszály –, amelyek a 
megelőző három évben vagy a megelőző 
ötéves időszaknak a legmagasabb és a 
legalacsonyabb érték kizárásával képzett 
hároméves átlagában az adott 
mezőgazdasági termelő szokásos éves 
termésének több mint 30%-át elpusztítják.
-- „gazdasági veszteségek”: a 
mezőgazdasági termelő kivételes 
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intézkedései miatt általa viselt 
többletköltségek, amely intézkedéseket a 
mezőgazdasági termelő az érintett piaci 
kínálat csökkentése vagy a jelentős 
termeléskiesés csökkentése érdekében 
hozott.  Azok a költségek azonban, 
amelyekért az egyéb közösségi 
rendelkezésekkel összhangban 
kompenzáció nyújtható, valamint az 
egészségvédelmi és állat- vagy növény-
egészségügyi intézkedések alkalmazásából 
eredő költségek nem tekinthetők 
gazdasági veszteségnek.
3. A segélyalapok a pénzügyi 
kompenzációt közvetlenül a gazdasági 
veszteséget elszenvedő, tagsági viszonnyal 
rendelkező mezőgazdasági termelőknek 
fizetik ki.
A segélyalapból fizetett pénzügyi 
kompenzációt a következő forrásokból kell 
biztosítani:
a) az alapokba a tagsági viszonnyal 
rendelkező mezőgazdasági termelők által 
befizetett tőke, és/vagy
b) az alapok által üzleti feltételekkel 
felvett kölcsönök. A kezdő 
tőkeállományhoz közpénzből nem 
nyújtható hozzájárulás.
4. Az (1) bekezdésben említett pénzügyi 
hozzájárulások a következőkkel lehetnek 
kapcsolatosak:
a) a segélyalap létrehozásával kapcsolatos 
adminisztratív költségek legfeljebb három 
évre elosztva,
b) a mezőgazdasági termelőknek 
nyújtandó pénzügyi kompenzáció céljára 
a segélyalap által üzleti feltételekkel
felvett kölcsönökre fizetendő kamat, illetve 
a tőke visszafizetése,
c) a segélyalap által az alap tőkéjéből a 
mezőgazdasági termelők számára 
pénzügyi kompenzációként kifizetett 
összegek.
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A Bizottság a 128. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban 
meghatározza a pénzügyi hozzájárulás 
szempontjából támogatható üzleti 
kölcsönök minimális és maximális 
időtartamát.
Ha az alap a pénzügyi hozzájárulást az 
első albekezdés c) pontjával összhangban 
fizeti, a közpénzekből származó 
hozzájárulás a minimális időtartamú 
üzleti alapú kölcsön esetére meghatározott 
ütemmel megegyező ütemben valósul meg.  
5. A pénzügyi hozzájárulások nem 
haladhatják meg a (4) bekezdésben 
említett költségek 80%-át.  A pénzügyi 
hozzájárulások által nem fedezett 
költségeket a tagsági viszonnyal 
rendelkező mezőgazdasági termelőknek 
kell viselniük.
A tagállamok korlátozhatják a pénzügyi 
hozzájárulás szempontjából támogatható 
költségeket a következők alkalmazásával:
a) alaponként meghatározott felső 
határok, 
b) megfelelő egységenkénti felső határok.
6. A tagállamok által a pénzügyi 
hozzájárulásokra fordított összegeket a 
Közösség a 68. cikk (1) bekezdésében 
említett pénzeszközökből finanszírozza a 
(4) bekezdés szerinti támogatható 
összegek 40%-áig.
Az első albekezdés nem érinti a 
tagállamok arra vonatkozó jogát, hogy a 
pénzügyi hozzájárulásban való részvételük 
egy részét vagy egészét az érintett 
ágazatokban működő kötelező kollektív 
felelősségvállalási rendszereken keresztül 
finanszírozzák.
7. A tagállamok meghatározzák a 
segélyalapok létrehozásának és 
irányításának szabályait, különösen a 
mezőgazdasági termelőknek válsághelyzet 
esetén nyújtott kompenzációs kifizetések 
tekintetében, illetve az említett szabályok 
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igazgatása és ellenőrzése vonatkozásában. 
Alkalmazásuk előtt a tagállamok 
tájékoztatják az egységes KPSZ 
irányítóbizottságát az intézkedések 
közösségi szintű összehangolása céljából. 

Or. es

Indokolás

La gestión de riesgos debe formar parte de la OCM única, mediante seguros agrícolas ( de 
cultivo y/o ganaderos) y mutualidades.

Módosítás 109
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 5 pont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – I fejezet – III szakasz – I alaszakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5) A II. rész I. címe I. fejezete III. 
szakaszának I. alszakaszát el kell hagyni.

törölve

Or. fr

Indokolás

Le beurre constitue le produit d'excédent le plus sensible, et sur lequel le maintien d'outils 
d'intervention est le plus important. A ce titre, il convient d'améliorer la proposition de la 
Commission en maintenant le caractère obligatoire de l'aide au stockage privé, et les aides à 
l'écoulement pour le beurre, tout en acceptant une simplification de ces oeuvres, dont la 
gestion est fort complexe.
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Módosítás 110
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 5 pont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – I fejezet – III szakasz – I alaszakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5)A II. rész I. címe I. fejezete III. 
szakaszának I. alszakaszát el kell hagyni.

törölve

Or. it

Módosítás 111
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 5 a pont (új)
1234/2007/EK rendelet
28 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a) Az 28. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

„28. cikk
Szubvencióval támogatható termékek

1. Az e cikkben foglalt feltételek mellett, 
továbbá a Bizottság által a 43. cikk 
értelmében meghatározott további 
feltételek sérelme nélkül magántárolási 
támogatás nyújtható a következő 
termékekre: 
i) a legalább kilenc hónapos korú Grana 
Padano sajt;
ii) a legalább 15 hónapos korú 
Parmigiano Reggiano sajt;
iii) a legalább három hónapos korú 
Provolone sajt.”
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Or. it

Indokolás

L'emendamento tende a mantenere in vigore l’aiuto obbligatorio per l’ammasso privato dei 
formaggi mantenuto nella riforma del settore del 2003. L’aiuto in questione è finalizzato a far 
fronte a situazioni di crisi contingenti che possono essere risolte tramite un ritiro temporaneo 
dal mercato di una parte della produzione.

Módosítás 112
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 5 b pont (új)
1234/2007/EK rendelet
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b) A 1234/2007/EK rendelet 29. cikkét el 
kell hagyni.

Or. it

Módosítás 113
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 6 pont
1234/2007/EK rendelet
31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6) A 31. cikk a következőképpen módosul: törölve
a) Az (1) bekezdés a következőképpen 
módosul:
i) A c) pontot követően a bekezdés a 
következő pontokkal egészül ki:
„ca) sózatlan vaj, amely a Közösség 
területén lévő, jóváhagyott vállalkozásban 
tejszínből vagy tejből készült, és amelynek 
minimális vajzsírtartalma 82 



PE412.017v01-00 66/79 AM\738991HU.doc

HU

tömegszázalék, maximális zsírmentes 
tejszárazanyag-tartalma 2 tömegszázalék, 
maximális víztartalma pedig 16 
tömegszázalék;
cb) sózott vaj, amely a Közösség területén 
lévő, jóváhagyott vállalkozásban tejszínből 
vagy tejből készült, és amelynek minimális 
vajzsírtartalma 80 tömegszázalék, 
maximális zsírmentes tejszárazanyag-
tartalma 2 tömegszázalék, maximális 
víztartalma 16 tömegszázalék, maximális 
sótartalma pedig 2 tömegszázalék;”
ii) az e) pontot el kell hagyni;
b) A (2) bekezdésben a második 
albekezdést el kell hagyni. 

Or. fr

Indokolás

Un amendement précédent maintient les aides au stockage obligatoires. Elles n'ont donc plus 
à figurer parmi les aides facultatives.

Módosítás 114
Giuseppe Castiglione

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 6 pont
1234/2007/EK rendelet
31 cikk – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) az e) pontot el kell hagyni; törölve

Or. it
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Módosítás 115
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 6 pont
1234/2007/EK rendelet
31 cikk – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) az e) pontot el kell hagyni; törölve

Or. it

Indokolás

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Módosítás 116
Giuseppe Castiglione

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 6 pont
1234/2007/EK rendelet
31 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A (2) bekezdésben a második 
albekezdést el kell hagyni.

törölve

Or. it

Módosítás 117
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 6 pont
1234/2007/EK rendelet
31 cikk – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A (2) bekezdésben a második 
albekezdést el kell hagyni.

törölve

Or. it

Indokolás

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Módosítás 118
Giuseppe Castiglione

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 8 pont
1234/2007/EK rendelet
36 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8) A 36. cikket el kell hagyni. törölve

Or. it

Indokolás

E’ necessario mantenere l’art. 36 del reg. 1234/2007 che prevede la concessione dell’aiuto 
per i formaggi tramite l’ammasso privato qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte dei 
formaggi di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), evidenzi un grave squilibrio del 
mercato che potrebbe essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale. Tale 
misura costituisce uno strumento competitivo per le aziende e favorisce l’aumento della 
qualità dei prodotti.

Módosítás 119
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 8 pont
1234/2007/EK rendelet
36 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 36. cikket el kell hagyni. törölve

Or. de

Indokolás

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.

Módosítás 120
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 8 pont
1234/2007/EK rendelet
36 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8) A 36. cikket el kell hagyni. törölve

Or. it

Indokolás

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Módosítás 121
María Isabel Salinas García

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 10 pont
1234/2007/EK rendelet
43 cikk – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„a) a 10. cikkben említett, állami 
intervenció keretében felvásárlandó, vagy 
a 31. cikkben említett magántárolási 
támogatásra jogosult termékek által 
teljesítendő követelmények és feltételek, 
különös tekintettel a minőségre, a 
minőségi csoportokra, a minőségi 
osztályokra, a kategóriákra, a 
mennyiségekre, a csomagolásra a 
címkézéssel együtt, a korhatárokra, a 
tartósításra, a termékek azon állapotára, 
amelyre az intervenciós ár vonatkozik, és 
a magántárolás időtartamára;” 

törölve

Or. es

Indokolás

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Módosítás 122
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 11 pont
1234/2007/EK rendelet
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 44. cikket el kell hagyni. törölve

Or. en
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Módosítás 123
Ilda Figueiredo

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 14 pont
1234/2007/EK rendelet
55 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a)A tanács 2003. júniusi határozatát 
módosítják, és 2015 utánra 
meghosszabbítják a nemzeti tejkvóták 
hatályos rendszerét.

Or. pt

Indokolás

É necessário defender os direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção 
representam no sector do leite, embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais 
justo, pois considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais 
frágil e os pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector,  à 
concentração e intensificação da produção.

Módosítás 124
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 14 pont
1234/2007/EK rendelet
55 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a)A Bizottság 2010. június 31. előtt 
hatástanulmányt terjeszt elő a tejpiacnak 
a kereslet függvényében történő 
mennyiségi szabályozására vonatkozó 
különböző lehetőségekről.
A tejágazatra vonatkozó módosításokat 
különleges jogalkotási javaslat keretében 
határozzák el;

Or. de
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Indokolás

Módosítás 125
Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 14 a pont (új)
1234/2007/EK rendelet
66 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a)Az 1234/2007/EK rendelet 66. cikke a 
következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
(1a) Az egyes tagállamok számára előírt 
kvóták általános növelését a 2009/2010-es 
gazdasági évtől a 2014/2015-ös gazdasági 
évig terjedő időszakban megelőlegezett 
módon használják fel 2009. április 1-jétől 
kezdődően, amennyiben a IX. melléklet 1. 
pontjában említett nemzeti kvóta esetleges 
túllépésének fedezéséhez ez szükséges.

Or. it

Indokolás

Appare necessario consentire che gli aumenti già previsti dalla Commissione nella propria 
proposta possano essere utilizzati in via anticipata, fin dal 1° aprile 2009, qualora si renda 
necessario per uno stato Membro, coprire gli esuberi produttivi.

Módosítás 126
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 14 a pont (új)
1234/2007/EK rendelet
66 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a) Az 1234/2007/EK rendelet 66. 
cikkének (3) bekezdése a következő 
bekezdéssel egészül ki:
(3a) az ágazat kiigazításával kapcsolatban 
egyedi igényekkel rendelkező tagállamok 
meghatározzák azokat a 
kvótanövekedéseket, amelyek 
meghaladják az EU számára az ágazatuk 
helyzetének függvényében előírt 5%-os 
növekedést.

Or. es

Módosítás 127
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 14 a pont (új)
1234/2007/EK rendelet
66 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a) Az 1234/2007/EK rendelet 66. cikke 
a következő bekezdéssel egészül ki:
(5a) A kvóták eltörléséig tartó időszakban 
a nemzeti kvóta az I. mellékletben foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően minden 
évben 3%-kal emelkedik.

Or. en

Módosítás 128
Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 14 a pont (új)
1234/2007/EK rendelet
66 cikk – 5 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a) A 1234/2007/EK rendelet 66. cikke a 
következő bekezdéssel egészül ki:
(5a) A kvóták eltörléséig tartó időszakban 
a nemzeti kvóta az I. mellékletben foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően minden 
évben 2%-kal emelkedik.

Or. en

Módosítás 129
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 14 a pont (új)
1234/2007/EK rendelet
66 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a) A 1234/2007/EK rendelet 66. cikke a 
következő bekezdéssel egészül ki:
(5b) A tagállamok ideiglenes 
kvótaemeléseket alkalamzhatnak a többi 
tagállam tejkvótáinak kihasználatlansága 
alapján, amennyiben bizonyítékot képesek 
szolgáltatni arra, hogy tejpiacuk az 
általános szabályozás keretében nem 
képes a zökkenőmentes átmenetre. A 
Bizottság e célból minden évben 
kiszámítja a tejkvóták 
kihasználatlanságát. A Bizottság értékeli a 
tagállamok potenciális keresletét a kvóták 
kiegészítő emelései tekintetében, és 
javaslatot terjeszt elő a termelési kvóták 
átmeneti megosztására vonatkozóan 
minden gazdasági év elején. Ezeknek az 
egy adott gazdasági évre szóló átmeneti 
kvótáknak mindig alacsonyabbnak kell 
lenniük az érintett gazdasági évet 
megelőző gazdasági év kvótáinak 
kihasználatlansági szintjénél.  A Bizottság 
munkáját segítheti a 195. cikk (1) 
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bekezdésében említett bizottság.

Or. en

Módosítás 130
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 14 b pont (új)
1234/2007/EK rendelet
78 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tejre és az egyéb tejtermékekre 
vonatkozóan a II. alszakasznak 
megfelelően megállapított nemzeti kvótán 
felül értékesített mennyiségek után 
többletilletéket kell fizetni, amennyiben a 
közösségi szintű kompenzációt követően is 
nettó többlet marad fenn. 
A többletilletéket a tej 100 
kilogrammjaként 27,83 EUR értékben 
állapítják meg a 2008/2009-es és a 
2009/2010-es gazdasági évekre,
23,19 EUR értékben a 2010/2011-es 
gazdasági évre,
18,55 EUR értékben a 2011/2012-es 
gazdasági évre,
13,91 EUR értékben a 2012/2013-as 
gazdasági évre,
9,27 EUR értékben a 2013/2014-es 
gazdasági évre,
és 4,64 EUR értékben a 2014/2015-ös 
gazdasági évre,

Or. en
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Módosítás 131
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 14 b pont (új)
1234/2007/EK rendelet
78 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14b) Az 1234/2007/EK rendelet 78. 
cikkének (1) bekezdése helyébe a
következő szöveg lép:
(1) A tejre és az egyéb tejtermékekre 
vonatkozóan a II. alszakasznak 
megfelelően megállapított nemzeti kvótán 
felül értékesített mennyiségek után 
többletilletéket kell fizetni.
A többletilletéket a tej 100 
kilogrammjaként és gazdasági évenként  
állapítják 2015 -ig, az alábbiak szerint::
a) 2009/2010: 20,00 euró,
b) 2010/2011: 18,00 euró,
c) 2011/2012: 16,00 euró,
d) 2012/2013: 14,00 euró,
e) 2013/2014: 12,00 euró,
f) 2014/2015: 10,00 euró;
A Bizottság azonban a 195. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottság 
segítségével a piaci helyzet függvényében 
határozhat a jelen cikkben előírt szintű 
többletilleték csökkentéséről.

Or. en

Indokolás

The DG AGRI report ´Agricultural Commodity Markets Outlook 2008 - 2017´, concludes that 
for the next decades the world trade volume of most dairy products is outpacing the world's 
production and that the ´EU is set to loose ground´ in the world dairy market. European 
farmers should be given the chance to fulfil the demand on the international dairy market.
Therefore, the super levy should be reduced annually. This will also guarantee a soft landing 
of the dairy sector in all Member States.
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Módosítás 132
Carmen Fraga Estévez

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 14 b pont (új)
1234/2007/EK rendelet
78 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezt az arányt a 195. cikkben előírt 
eljárás alapján lefelé igazítják azokban az 
országokban, ahol a termelési kvóta a 
belső fogyasztáshoz viszonyítva 
hagyományosan deficites.

Or. es

Módosítás 133
Vincenzo Lavarra, Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 14 b pont (új)
1234/2007/EK rendelet
78 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14b) A 78. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2)A tagállamok – az Európai Unió 
szintjén fel nem használt 
referenciamennyiségek révén keletkezett 
többlet arányos szétosztásának 
fenntartásával – többletilletéket kötelesek 
fizetni a Közösség számára a nemzeti 
szinten és a szállításokat a közvetlen 
eladásoktól különválasztva meghatározott 
nemzeti kvóta túllépéséből fakadó többlet 
után, és a befizetendő összeg 99%-át az 
adott 12 hónapos időszakot követő október 
16-a és november 30-a között kötelesek 
megfizetni az EMGA számára.”
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Or. it

Indokolás

Si propone una compensazione tra le maggiori e minori quantità prodotte dai differenti Stati 
Membri perche si ritiene iniquo che alcuni Stati Membri debbano essere assoggettati a 
penalizzazioni anche quando non viene superato il quantitativo globale di produzione di latte 
a livello dell'Unione.

Módosítás 134
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 14 b pont (új)
1234/2007/EK rendelet
78 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14b) AAz 1234/2007/EK rendelet 78. cikke 
(2) bekezdésének helyébe a következő 
bekezdés lép
„3a. Az Európai Unió számára a 
többletilleték jogcímén végrehajtott 
befizetésekből, valamint a mezőgazdasági 
költségvetésben elért megtakarításokból 
származó teljes bevételnek a tejalapba 
kellene befolynia annak érdekében, hogy 
a tejágazatban kísérőintézkedéseket 
lehessen végrehajtani.
A […]/2008/EK rendelet [a közvetlen 
kifizetésekről szóló új rendelet] 68. 
cikkével [Általános szabályok] 
összhangban a finanszírozás tárgyát 
képező intézkedéseket nem a jelen 
rendszer szerint kell fianszírozni.”

Or. de

Indokolás

Der Milchsektor ist eine sensible Branche. Geld, das im Agrarhaushalt und speziell im 
Milchsektor eingespart wird, sollte zur Entlastung und zur Umstrukturierung dieses Sektors 
verwendet werden.
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