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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közös agrárpolitika módosítása céljából a 320/2006/EK, az 1234/2007/EK, a 3/2008/EK 
és a(z) […]/2008/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2008)0306  – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0306),

– tekintettel az EK-Szerződés 36. és 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált 
a Parlamenttel (C6-0241/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 
250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha 
lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

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 

(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 
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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 
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.

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 
intervenciót csak a gazdasági év utolsó 
hónapjaiban kell megkezdeni.

Or. fr



PR\727830HU.doc 7/37 PE407.828v01-00

HU

Indokolás

Az intervenciónak a gazdasági év vége előtt néhány hónappal való megkezdése biztosítja a 
spekuláció elkerülését, miközben megőrzi az intervenció biztonsági hálóként betöltött 
szerepét.

Módosítás 2

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, 
ezért a piaci helyzet és a kilátások 
ismeretében a biztonsági háló megőrzése 
érdekében indokolt az intervenció elvének 
fenntartása – soha nem kizárható a piaci 
helyzet közegészségügyi vagy egyéb 
okokból való hirtelen romlása –, azonban 
az intervenciót nulla tonnára kell 
visszaállítani.

Or. fr

Módosítás 3

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 

törölve
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2009-ben intervenció ezekre a termékekre 
semmilyen esetben sem lesz 
alkalmazandó. 

Or. fr

Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Agenda 2000 2,4%-os növekedést 
írt elő a tejre vonatkozó teljes uniós 
referenciamennyiség tekintetében. Ez 
egyrészt a 2000/2001-től 2001/2002-ig 
tartó kétéves időszakra Olaszország, 
Spanyolország, Görögország, az Ír 
Köztársaság és Észak-Írország számára 
biztosított külön országonkénti növelések, 
másrészt a 2006/2007-től 2008/2009-ig 
tartó hároméves időszakra külön 
kvótanövelésben nem részesülő 
valamennyi tagállam számára biztosított  
1,5%-os lineáris tejkvótaemelés 
formájában valósult meg. A Tanács 2003. 
júniusi kompromisszumában 
megállapodás született arról, hogy a 
meglévő tejkvótarendszert kiterjesztik 
2014/2015-ig. Ezenkívül 2005/2006-tól 
Görögország 120 000 tonnás, az Azori-
szigetek pedig 50 000 tonnás 
kvótaemelésben részesült (a 2003/2004-es 
73 000 tonnás és a 2004/2005-ös 61 500 
tonnás emelés után). A 2008/2009-es 
tejkvótaévre további 2%-os növekedésről 
született megállapodás az EU–27-re 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás
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A javasolt kvótaemelések olyan történelmi fejlemény részét képezik, amelyről említést kell 
tenni az állapotfelmérésről szóló javaslat preambulumbekezdései között.

Módosítás 5

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 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 
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kiigazításokat.

Or. en

Indokolás
EU-szerte a tejkvóták kihasználatlansága tapasztalható. A 2006/2007-es tejkvóta számai 
uniós szinten nettó 1,9 millió tonnás kihasználatlanságot mutatnak, a 27 tagállamból 18 
termel a nemzeti kvótája alatt. A 2007/2008-as évre vonatkozó ideiglenes adatok hasonló 
helyzetet tükröznek. A vélemény előadója azt javasolja, hogy a 2008/2009-es évre elfogadott 
2%-os növelés mellett támogassák a tejkvóta 1%-os növelését a 2009/2010-es és a 
2010/2011-es gazdasági évre vonatkozóan. A vélemény előadója szeretné újra felmérni a 
piaci helyzetet a későbbi kvótaévekre, mivel a tejpiac gyorsan változik.

Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A tejkvótákat uniós szinten nem 
használják ki.

Or. en

Indokolás

EU-szerte a tejkvóták kihasználatlansága tapasztalható. A 2006/2007-es tejkvóta számai 
uniós szinten nettó 1,9 millió tonnás kihasználatlanságot mutatnak, a 27 tagállamból 18 
termel a nemzeti kvótája alatt. Az Európai Bizottság a jelenlegi 2007/2008-as kvótaévre 3 
millió tonnás kihasználatlanságra számít (pontos adatok csak 2008 szeptemberében állnak 
majd rendelkezésre.

Módosítás 7

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 

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

versenyképességének javítása, valamint a 
piacorientáltabb és fenntarthatóbb 
mezőgazdaság elősegítése érdekében 
folytatni kell a termelés támogatásáról a 
termelő támogatására való áttérést, 
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 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.

Or. fr

Módosítás 8

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 

(14) A Bizottság által az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, a 
len- és kenderágazatról szóló jelentés 
(COM(2008)0307) megerősíti, hogy a len 
és a kender feldolgozásához nyújtott 
támogatási eszköz helyénvaló, és 
hatékonyan működik. A Bizottság 
megerősíti a len- és kendertermesztés 
rendkívül pozitív hatását, melyet – többek 
között a vetésforgó előnyben részesítése 
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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.

révén – a környezetvédelemre és a 
biodiverzitás védelmére, illetve a nehéz 
helyzetben lévő térségekben a 
munkahelyteremtésre és a munkahelyek 
megőrzésére, valamint az új ipari piacok, 
különösen a bioanyagok piacának 
fejlődésére gyakorol. Végezetül a 
Bizottság hangsúlyozza a támogatási 
eszköz megszüntetésének alapvető 
veszélyeit. Következésképpen indokolt a 
jelenlegi eszközt legalább a 2012/2013-as 
gazdasági évig fenntartani.

Or. fr

Módosítás 9

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 

törölve
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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.

Or. fr

Módosítás 10

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. fr

Módosítás 11

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 terménybiztosítás díjához, valamint 
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az állat- vagy növénybetegségek miatt 
felmerülő egyes gazdasági veszteségek 
kompenzációjához.

Or. fr

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A termelői szervezetek hasznos
szerepet játszhatnak a kínálat 
csoportosításában azokban az
ágazatokban, ahol a termelők és a vevők 
koncentrációjában egyensúlyhiány 
tapasztalható. A tagállamoknak ezért 
minden ágazat vonatkozásában képeseknek 
kell lenniük a termelői szervezetek 
elismerésére.

(19) Jóllehet a terménybiztosítás vagy a 
segélyalapok hozzájárulhatnak az 
utólagos kockázatkezeléshez, az rendkívül 
költségesnek bizonyulhat gazdasági és 
társadalmi szempontból, ezért ezzel 
párhuzamosan ösztönözni kell a megelőző 
kockázatkezelést lehetővé tevő eszközök 
kialakítását. A termelői szervezetek a 
szakmaközi szervezetekhez hasonlóan
fontos szerepet játszhatnak e megelőző 
kockázatkezelésben, többek között a 
kínálat azon ágazatokban történő 
csoportosítása révén, ahol a termelők és a 
vevők koncentrációjában egyensúlyhiány 
tapasztalható, vagy a piacok ismeretének 
javítása révén. A tagállamoknak ezért 
minden ágazat vonatkozásában képeseknek 
kell lenniük a termelői szervezetek és a 
szakmai szervezetek elismerésére.

Or. fr

Indokolás

A kockázatkezelés terén az anticipációnak elsődleges célkitűzéssé kell válnia, mivel a pusztán 
utólagos megközelítés rendkívül költségesnek bizonyulhat gazdasági és foglalkoztatási 
szempontból.
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Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Érdemes kihasználni a jelenlegi 
konjunktúrát arra, hogy pozitív jelzést 
küldjünk különösen azon fejlődő 
országoknak, amelyek hosszú ideje kérik a 
gabonát exportáló fejlett országok nagy 
része által alkalmazott exporttámogatások 
eltörlését.

Or. fr

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A (2) bekezdést el kell hagyni. törölve

Or. fr

Indokolás

Noha nagyon régóta nem került sor a sertéshús vonatkozásában intervenciós felvásárlásra, 
nem ésszerű annak eltörlése egyrészt a piacon súlyos problémákat okozó újabb állatjárványok 
felbukkanásának lehetősége, másrészt pedig a gabonapiacokon tapasztalható legújabb helyzet 
miatt.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 3 pont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – I fejezet – II szakasz – II alszakasz – 11 cikk – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) gabonafélékre november 1-jétől május 
31-ig;

a) gabonafélékre március 1-jétől május 31-
ig;

Or. fr

Indokolás

Egy olyan pályázati rendszer kialakítása helyett, amely az árak esését okozhatja, érdemesebb 
az intervenciós időszakot módosítani, mégpedig a gazdasági év vége előtti néhány napra 
korlátozni azt, ami lehetővé tehetné a rendszer számára, hogy valóban betöltse biztonsági 
háló szerepét, elkerülve a spekulációt.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 3 pont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – I fejezet – II szakasz – II alszakasz – 11 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) marha- és borjúhúsra bármely 
gazdasági év során végig;

c) marha-, borjú- és sertéshúsra bármely 
gazdasági év során végig;

Or. fr

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 3 pont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – I fejezet – II szakasz – II alszakasz – 12 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) sertéshús esetében a Bizottság – a 195. 
cikk (1) bekezdésében említett bizottság 
közreműködése nélkül – nyitja meg, 
amennyiben egy reprezentatív időszakban 
a hasított sertések – a Közösség 
reprezentatív piacain az egyes 
tagállamokban regisztrált és az egyes 
tagállamok sertésállományának relatív 
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nagyságát tükröző együtthatóval súlyozott 
árak alapján megállapított – piaci 
átlagára alacsonyabb, mint a referenciaár 
103%-a, és várhatóan alacsonyabb is 
marad.

Or. fr

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a sertéshús esetében 0 tonna a 11. 
cikk a) pontjában meghatározott 
időszakban.

Or. fr

Indokolás

A sertéshúsra vonatkozó intervenció visszaállítása esetén indokolt azt 0 tonnában 
meghatározni, ami költségvetési következmények nélküli, biztonsági hálóul szolgáló 
eszközként működik mindaddig, amíg az ágazat helyzete normális.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 4 pont
1234/2007/EK rendelet
II. rész – I cím – I fejezet –II szakasz - III alszakasz – 18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

„III. alszakasz
Intervenciós árak

18. cikk
Intervenciós árak
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(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.
(2) Az (1) bekezdéssel összhangban 
meghatározott intervenciós ár nem 
haladhatja meg:
a) gabonafélék esetében a vonatkozó 
referenciaárat,
b) marhahús esetén a Bizottság által 
objektív kritériumok alapján 
meghatározott összeggel megnövelt, 
valamely tagállamban vagy valamely 
tagállam egy régiójában regisztrált piaci 
átlagárat,
c) vaj esetében a vonatkozó referenciaár 
90%-át,

d) sovány tejpor esetében a vonatkozó 
referenciaárat. (3)

(3) A cukor intervenciós ára az 
ajánlattétel gazdasági évét követő 
gazdasági évre megállapított referenciaár 
80%-a. Ha azonban a kifizető 
ügynökségnek felkínált cukor minősége 
eltér a IV. melléklet B. pontjában 
meghatározott szabványos minőségtől, 
amelyre a referenciaárat rögzítették, az 
intervenciós árat ennek megfelelően 
növelni vagy csökkenteni kell.

Or. fr

Indokolás

Egy általános pályázati rendszer kedvezőtlen hatást gyakorolhat az árakra és jelentős negatív 
következményekkel járhat.
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Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- i) a c) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„c) legfeljebb 12 hónapos 
szarvasmarhafélék friss vagy hűtött húsa 
a XI. melléklet fogalommeghatározásának 
és osztályozásának megfelelően, valamint 
kifejlett szarvasmarhafélék friss vagy 
hűtött húsa, hasított test, hasított féltest, 
kompenzált testnegyed, elülső vagy 
hátulsó negyed formájában, a 42. cikk (1) 
bekezdése szerinti, a hasított kifejlett 
marhákra vonatkozó közösségi 
osztályozási rendszerrel összhangban 
osztályozva;”

Or. fr

Indokolás

A borjúhús esetében nem engedélyezett a magántárolás, jóllehet ugyanolyan veszélyeknek van 
kitéve, mint a többi húsfajta. Amennyiben e húsféle a jövőben beazonosított és 
nyomonkövethetősége biztosított, úgy kizárása nem indokolt.

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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„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;” 

„a) a 10. cikkben említett, állami 
intervenció keretében felvásárlandó, vagy a 
31. cikkben említett magántárolási 
támogatásra jogosult termékek által 
teljesítendő követelmények és feltételek, 
illetve a sertéshús esetében az említett 
termékek jegyzéke, 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;” 

Or. fr

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11) A 44. cikket el kell hagyni. törölve

Or. fr

Indokolás

Ez a rendelkezés már olyan pusztító válsághelyzetekben is bizonyította hatékonyságát, mint a 
2001-es száj- és körömfájásjárvány. A Bizottság ennek ellenére törölni akarja és ezt az állat-
és növénybetegségek esetére létrehozott segélyalap bevezetésével indokolja. Ám nem azonos, 
hanem kiegészítő intézkedésekről van szó. Az olyan új fertőző állatbetegségek felbukkanása 
idején, mint például a kéknyelv betegség, az elővigyázatosság elvének megfelelően meg kell 
őrizni a 44. cikket.
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 12 pont – a pont
1234/2007/EK rendelet
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép: „(3) törölve

„(1) A 45. cikkben említett kivételes 
támogatási intézkedésekhez a Közösség a 
tagállamok által viselt kiadások 50%-ának 
megfelelő mértékben társfinanszírozást 
nyújt.”

Or. fr

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az 1234/2007/EK rendelet 78. cikke 
a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az EU-nak fizetett kiegészítő 
illetékekből származó teljes jövedelemnek, 
valamint a tejjel kapcsolatos meglévő 
piaci intézkedések megszüntetéséhez 
kapcsolódó megtakarításoknak az EU 
tejágazatának szerkezetátalakítási 
folyamatát segítő alapba kell kerülniük.
A [...]/2008/EK rendelet [a közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó új rendelet] 68. 
cikke [Általános szabályok] alapján 
finanszírozott intézkedések nem 
finanszírozhatók ebből a rendszerből.”

Or. en
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Indokolás

A tejágazat érzékeny ágazat. A tejágazatban beszedett és megtakarított pénzeket a tejágazat 
előmozdítására és szerkezetátalakítására kell felhasználni.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 17 pont
1234/2007/EK rendelet
II rész – I cím – IV fejezet – I szakasz – I alszakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17) A II. rész I. címe IV. fejezete I. 
szakaszának I. alszakaszát el kell hagyni.

törölve

Or. fr

Indokolás

Az 1782/2003/EK rendelethez fűzött módosítások kapcsán már pontosan kifejtett indokok 
miatt nem helyénvaló e támogatások törlése.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 18 a pont (új)
1234/2007/EK rendelet
91 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a) A 91. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:
„A 2009/2010-től 2012/2013-ig terjedő 
gazdasági években ugyanezen feltételekkel 
a rövid rostok előállítására alkalmas len 
és kender szalmájának feldolgozásához is 
nyújtható támogatás.”

Or. fr
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Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 19 pont
1234/2007/EK rendelet
92 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(1) A 91. cikkben meghatározott 
feldolgozási támogatás összege a hosszú 
lenrost esetében a következők szerint 
alakul: 

„(1) A 91. cikkben meghatározott 
feldolgozási támogatás összege a hosszú 
lenrost esetében a következők szerint 
alakul:

a) a 2009/2010-es és a 2010/2011-es
gazdasági évre 200 EUR; és

a) a hosszú lenrost esetében: a 2009/2010-
től 2012/2013-ig terjedő gazdasági évekre
tonnánként 160 EUR;

b) tonnánként 100 EUR a 2011/2012-es és 
a 2012/2013-as gazdasági évre.”

b) a legfeljebb 7,5% szennyeződést és 
szilánkot tartalmazó rövid lenrost és 
kenderrost esetében: a 2009/2010-től 
2012/2013-ig terjedő gazdasági évekre
tonnánként 90 EUR.
A tagállamok azonban – a hagyományos 
felvevőpiacokra tekintettel –
határozhatnak támogatás nyújtásáról a 
következő esetekben is:
a) 7,5–15% szennyeződést és szilánkot 
tartalmazó rövid lenrost,
b) 7,5–25% szennyeződést és szilánkot 
tartalmazó kenderrost.
A második albekezdésben említett 
esetekben a tagállamok a támogatást az 
előállított mennyiséget meg nem haladó 
mennyiség után adják, 7,5% 
szennyeződéssel és szilánkkal számolva.”

Or. fr

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 20 a pont (új)
1234/2007/EK rendelet
94 cikk – 1 a bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a) A 94. cikk (1) bekezdésének helyébe 
a következő szöveg lép:
„(1a) A támogatható rövid lenrost és 
kenderrost maximális garantált 
mennyisége a 2009/2010-es gazdasági 
évtől a 2012/2013-as gazdasági évig 
gazdasági évenként 147 265 tonna. Ezt a 
mennyiséget a XI. melléklet A.II. 
pontjával összhangban, garantált nemzeti 
mennyiségek formájában szét kell osztani 
egyes tagállamok között.”

Or. fr

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 20 b pont (új)
1234/2007/EK rendelet
94 a cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20b) A 94a. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:
A 2009/2010-től 2012/2013-ig terjedő 
gazdasági évek során kiegészítő 
támogatást kell nyújtani az engedéllyel 
rendelkező elsődleges feldolgozók részére 
a XI. melléklet A.III. pontjában 
ismertetett I. és II. területen található, 
lennel bevetett területek után, amelyek 
szalmatermelése

a) a 91. cikk (1) bekezdésében említett 
adásvételi szerződés vagy 
kötelezettségvállalás tárgyát képezi, és

b) hosszú rosttá történő feldolgozási 
támogatásban részesül.

A kiegészítő támogatás összege az I. 
területen 120 EUR/hektár, a II. területen 
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pedig 50 EUR/hektár.”

Or. fr

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 24 pont
1234/2007/EK rendelet
101 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24) A 101. cikket el kell hagyni. 24) A 101. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

„101. cikk
Tejtermékek nonprofit szervezetek általi 

beszerzéséhez nyújtott támogatás

Amennyiben tejterméktöbbletek 
halmozódnak fel, vagy várható, hogy ilyen 
többletek halmozódnak fel, a Bizottság az 
általa meghatározandó feltételek mellett 
dönthet úgy, hogy támogatás nyújtható a 
tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum 
nonprofit intézmények és társaságok 
általi, csökkentett áron történő 
beszerzéséhez.”

Or. fr

Indokolás

Ha egyet is értünk a kereskedelmi célú felhasználáshoz nyújtott támogatások 
megszüntetésével, szociális okokból fenn kell tartani e támogatásokat a nonprofit szervezetek 
számára. 

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 26 a pont (új)
1234/2007/EK rendelet
104 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a) A 104. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

„2. Az alap finanszírozása a 2010-es, 
2011-es és 2012-es naptári év 
vonatkozásában a [...]/2008/EK rendelet 
[a közvetlen kifizetésekről szóló új 
rendelet] [...]. cikkében [A dohányra 
vonatkozó támogatás] foglaltaknak 
megfelelően történik.”

Or. fr

Indokolás

A közvetlen kifizetésekről szóló rendelethez az Európai Parlamentben májusban tartott 
szavazás során elfogadott módosítás következménye.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 27 a pont (új)
1234/2007/EK rendelet
IV a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a) A II. rész I. címe a következő IV. 
fejezettel egészül ki:

IVa. FEJEZET

Kockázatkezelés

I. szakasz

Terménybiztosítás

112a. cikk

Terménybiztosítás

(1) A tagállamok pénzügyi hozzájárulást 
biztosíthatnak a kedvezőtlen éghajlati 
jelenségek által okozott veszteségek ellen 
kötött terménybiztosítás biztosítási 
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díjaihoz.
E cikk alkalmazásában „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.
(2) E pénzügyi hozzájárulás az egyénileg 
vagy adott esetben – ha a biztosítási 
szerződést termelői szervezet kötötte –
együttesen fizetendő biztosítási díj 60%-a. 
A tagállamok az éghajlati viszonyokra 
vagy az érintett ágazat helyzetére való 
tekintettel dönthetnek a pénzügyi 
hozzájárulás 70%-ra történő emeléséről.
A tagállamok megfelelő felső határok 
alkalmazásával korlátozhatják a 
biztosítási díj pénzügyi hozzájárulással 
támogatható összegét.

(3) A terménybiztosítás csak abban az 
esetben fedezi a felmerült károkat, ha a 
szóban forgó kedvezőtlen éghajlati 
jelenségeket az érintett tagállam illetékes 
hatósága hivatalosan elismeri. 
(4) 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.
(5) Minden pénzügyi hozzájárulást 
közvetlenül az érintett mezőgazdasági 
termelőnek vagy adott esetben a szerződést 
aláíró termelői szervezetnek – tagjai 
számának függvényében – kell kifizetni.
(6) A tagállamok pénzügyi hozzájárulásra 
fordított kiadásait a Közösség a 
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[...]/2008/EK rendelet [a közvetlen 
kifizetésekről szóló új rendelet] [...]. 
cikkében [Az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendelet keretében 
nyújtott támogatások] említett 
pénzeszközökből társfinanszírozza a 
biztosítási díj e cikk (2) bekezdésével 
összhangban megállapított támogatható 
összegének 40%-áig.
Az új tagállamok esetében azonban az 
első albekezdésben említett arány 70%-ig 
emelhető.
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 pénzügyi hozzájárulás nem 
akadályozhatja a biztosítási szolgáltatások 
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.

II. szakasz

Állat- és növénybetegségek esetére 
létrehozott segélyalapok

112b. cikk

Állat- és növénybetegségek esetére 
létrehozott segélyalapok

(1) A tagállamok rendelkezhetnek az állat-
vagy növénybetegségek kitörése által 
okozott gazdasági veszteségek enyhítésére 
a mezőgazdasági termelőknek fizetendő 
pénzügyi kompenzációról segélyalapokhoz
való pénzügyi hozzájárulás formájában. 
Ezeket az alapokat termelői szervezetek 
és/vagy ágazati szervezetek irányíthatják a 
122. és 123. cikkben megállapított 
feltételeknek megfelelően.
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(2) E cikk alkalmazásában:

a) „segélyalap”: a tagsági viszonnyal 
rendelkező mezőgazdasági termelők 
biztosítása céljából a tagállam által a 
nemzeti joggal összhangban akkreditált 
rendszer, amelynek keretében az állat-
vagy növénybetegségek kitörése által 
okozott gazdasági veszteségek enyhítésére 
a mezőgazdasági termelők kompenzációs 
kifizetésben részesülhetnek; 
b) „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 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,
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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.
A Bizottság a 195. cikk (1) 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 60%-át. A tagállamok 
az érintett ágazat helyzetére való 
tekintettel dönthetnek a pénzügyi 
hozzájárulás 70%-ra emeléséről. 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 pénzügyi 
hozzájárulásokra fordított kiadásait a 
Közösség a [...]/2008/EK rendelet [a 
közvetlen kifizetésekről szóló új rendelet] 
[...]. cikkében [Az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendelet keretében 
nyújtott támogatások] említett 
pénzeszközökből társfinanszírozza (4) 
bekezdés szerinti támogatható összegek 
40%-áig.
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Az új tagállamok esetében azonban az 
első albekezdésben említett arány 70%-ig 
emelhető.
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 
igazgatása és ellenőrzése vonatkozásában.
(8) E cikk végrehajtásáról a tagállamok 
évente jelentést küldenek a Bizottságnak. 
A Bizottság a 195. cikk (1) bekezdésében 
említett eljárással összhangban 
megállapítja a jelentés formájára, 
tartalmára, illetve benyújtásának 
időzítésére és határidejére vonatkozó 
követelményeket.

Or. fr

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a) A 122. cikk c) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
c) meghatározott céllal rendelkeznek, 
amely többek között a következő célok 
valamelyikét foglalhatja magában, illetve 
– a gyümölcs- és zöldségágazat esetében –
foglalja magában:
i) a termelés ütemezésének, illetve a 
termelés kereslethez való mennyiségi és 
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minőségi szempontú igazításának 
biztosítása révén a megelőző 
kockázatkezelés biztosítása;
ii) a mezőgazdasági kínálat 
megszervezésének javítása;
iii) a kínálati oldal koncentrációja és a 
tagok által előállított termékek 
forgalomba hozatala;
iv) a termelési költségek optimalizálása és 
a termelői árak szabályozása.

Or. fr

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 29 a pont (új)
1234/2007/EK rendelet
123 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29a) A 123. cikk (1) bekezdésében a c) 
pont helyébe a következő rendelkezés lép:
c) meghatározott céllal rendelkeznek, 
amely különösen az alábbiakra 
vonatkozhat:
i) megelőző kockázatkezelés biztosítása a 
piacok ismeretének javítása révén 
különösen a kínálat és a kereslet 
statisztikai elemzésének, illetve szakmai 
felhasználásra szánt adatbázisok 
létrehozásának segítségével;
ii) a kínálat koncentrálása és 
koordinációja, valamint a tagok 
termékeinek forgalmazása, különösen a 
szerződéses eljárások meghatározása és 
előnyben részesítése révén;
iii. a termelés és a feldolgozás közös 
hozzáigazítása a piaci követelményekhez, 
valamint a termék fejlesztése;
iv) a termelés és a feldolgozás 
ésszerűsítésének és fejlesztésének 
előmozdítása;
v) az egyeztetés és az információáramlás 
biztosítása az adott vertikum valamennyi 
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szereplője között, többek között a 
kockázatokat csökkenteni képes (kollektív 
vagy egyéni) technikai lehetőségekre 
vonatkozó ismeretek átadása révén;
vii) kutatások lefolytatása a fenntartható 
termelési módszerekkel és a piaci 
fejleményekkel kapcsolatban;
viii) a minőségi innováció és a 
termékbiztonság támogatása;
ix) a környezetvédelem előmozdítása 
többek között a mezőgazdaságban 
használt műanyagok (silózáshoz használt 
ponyvák, szalagfólia), illetve az állatorvosi 
hulladékok gyűjtése, a szerves trágya 
kezelése, valamint az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodást segítő stratégiák 
megvalósítása révén;
x) a termékről szóló tájékoztatás és a 
termék promóciójának biztosítása;
xi) a vertikumhoz tartozó szakmák jobb 
megismerésének előmozdítása.

Or. fr

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 29 b pont (új)
1234/2007/EK rendelet
123 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29b) A 123. cikk a következõ (3a) 
bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A tagállamok az 1. cikk első 
bekezdésének b) és c) pontjában 
meghatározott feltételek mellett szintén 
elismerhetik az 1. cikkben említett 
bármely ágazatban – kivéve az említett 
bekezdés a) pontjában megnevezett 
ágazatokban – tevékenykedő szervezetek 
vagy egyesületek összességének vagy egy 
részének kezdeményezésére létrehozott 
szakmaközi szervezeteket.”
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Or. fr

Indokolás
A mezőgazdasági kínálat strukturálása mindig a piacszabályozás eszközein alapult. Ezzel 
szemben a termelés szervezése és a vertikumokon belül a kapcsolatok fejlődése igen eltérő 
módon alakult tagállamonként és/vagy termékenként. A Bizottság javasolja, hogy a 
tagállamok elismerhessék a termelői szervezeteket valamennyi ágazatban – ezt ki kell 
terjeszteni a szakmaközi szervezetekre is.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 30 a pont (új)
1234/2007/EK rendelet
162 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a) A 162. cikk (1) bekezdése a) 
pontjának i) alpontját el kell hagyni. *
* Az 1234/2007/EK rendelet cikkeit és 
mellékleteit ennek megfelelően ki kell 
igazítani.

Or. fr

Indokolás

Az EU export-visszatérítései mindig is komoly kritikát kaptak a fejlődő országok részéről. 
Tekintettel a jelenlegi konjunktúrára, helyénvalónak tűnik megszüntetni az export-
visszatérítéseket a gabonafélék és a rizs esetében, annál is inkább, mivel a Bizottság a dohai 
tárgyalások keretében már javasolni akarta az export-visszatérítések eltörlését.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 30 b pont (új)
1234/2007/EK rendelet
162 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30b) A 162. cikk (1) bekezdése a) 
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pontjának ii) alpontját el kell hagyni. *
* Az 1234/2007/EK rendelet cikkeit és 
mellékleteit ennek megfelelően ki kell 
igazítani.

Or. fr

Indokolás

Az EU export-visszatérítései mindig is komoly kritikát kaptak a fejlődő országok részéről. 
Tekintettel a jelenlegi konjunktúrára, helyénvalónak tűnik megszüntetni az export-
visszatérítéseket a gabonafélék és a rizs esetében, annál is inkább, mivel a Bizottság a dohai 
tárgyalások keretében már javasolni akarta az export-visszatérítések eltörlését.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 cikk – 32 pont
1234/2007/EK rendelet
184 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„5. 2011. június 30-ig az Európai 
Parlament és a Tanács részére a tejre 
vonatkozó kvótarendszer zökkenőmentes, 
fokozatos megszüntetésének feltételeiről, 
beleértve különösen a kvóták esetleges 
további növelését vagy a kiegészítő illeték 
esetleges csökkentését.”

„5. 2010. december 31-ig az Európai 
Parlament és a Tanács részére a tejpiac 
helyzetéről. A jelentéshez szükség esetén 
megfelelő javaslatokat kell csatolni.”

Or. en

Indokolás
Javasoljuk, hogy a Bizottságtól korábbi időpontban kérjük a jelentéstételt. A vélemény 
előadója egyetért a 2009/2010-es és a 2010/2011-es gazdasági évre javasolt 1%-os 
tejkvótaemeléssel, a későbbi kvótaévekre azonban szeretné újra felmérni a piaci helyzetet, 
mivel a tejpiac gyorsan változik.
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Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg
Tagállam 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Belgium 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244 3 531 139,016 3 566 450,406 3 602 114,910 3 602 114,910
Bulgária 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458 1 028 837,973 1 039 126,352 1 049 517,616 1 049 517,616
Cseh Köztársaság 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681 2 877 310,908 2 906 084,017 2 935 144,857 2 935 144,857
Dánia 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172 4 752 386,504 4 799 910,369 4 847 909,473 4 847 909,473
Németország 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541 29 721 526,076 30 018 741,337 30 318 928,750 30 318 928,750
Észtország 659 295,360 665 888,314 672 547,197 679 272,669 686 065,395 692 926,049 692 926,049
Írország 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234 5 670 446,266 5 727 150,729 5 784 422,236 5 784 422,236
Görögország 836 923,260 845 292,493 853 745,418 862 282,872 870 905,700 879 614,757 879 614,757
Spanyolország 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709 6 428 345,696 6 492 629,153 6 557 555,445 6 557 555,445
Franciaország 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266 25 851 613,839 26 110 129,977 26 371 231,277 26 371 231,277
Olaszország 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490 11 066 113,975 11 176 775,115 11 288 542,866 11 288 542,866
Ciprus 148 104,000 149 585,040 151 080,890 152 591,699 154 117,616 155 658,792 155 658,792
Lettország 743 220,960 750 653,170 758 159,701 765 741,298 773 398,711 781 132,698 781 132,698
Litvánia 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389 1 791 627,273 1 809 543,546 1 827 638,981 1 827 638,981
Luxemburg 278 545,680 281 331,137 284 144,448 286 985,893 289 855,752 292 754,310 292 754,310
Magyarország 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410 2 091 368,024 2 112 281,704 2 133 404,521 2 133 404,521
Málta 49 671,960 50 168,680 50 670,366 51 177,070 51 688,841 52 205,729 52 205,729
Hollandia 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449 11 813 050,343 11 931 180,847 12 050 492,655 12 050 492,655
Ausztria 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786 2 933 759,914 2 963 097,513 2 992 728,488 2 992 728,488
Lengyelország 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552 9 857 658,127 9 956 234,709 10 055 797,056 10 055 797,056
Portugália 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172 2 047 744,874 2 068 222,323 2 088 904,546 2 088 904,546
Románia 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614 3 212 622,760 3 244 748,988 3 277 196,478 3 277 196,478
Szlovénia 588 170,760 594 052,468 599 992,992 605 992,922 612 052,851 618 173,380 618 173,380
Szlovákia 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996 1 093 771,416 1 104 709,130 1 115 756,221 1 115 756,221
Finnország 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517 2 567 438,702 2 593 113,089 2 619 044,220 2 619 044,220
Svédország 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778 3 523 213,075 3 558 445,206 3 594 029,658 3 594 029,658
Egyesült 
Királyság 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836 15 583 476,684 15 739 311,451 15 896 704,566 15 896 704,566

A Parlament módosítása
Tagállam 2008/09 2009/10 2010/11

Belgium 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244
Bulgária 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458
Cseh Köztársaság 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681
Dánia 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172
Németország 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541
Észtország 659 295,360 665 888,314 672 547,197
Írország 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234
Görögország 836 923,260 845 292,493 853 745,418
Spanyolország 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709
Franciaország 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266
Olaszország 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490
Ciprus 148 104,000 149 585,040 151 080,890
Lettország 743 220,960 750 653,170 758 159,701
Litvánia 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389
Luxemburg 278 545,680 281 331,137 284 144,448
Magyarország 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410
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Málta 49 671,960 50 168,680 50 670,366
Hollandia 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449
Ausztria 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786
Lengyelország 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552
Portugália 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172
Románia 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614
Szlovénia 588 170,760 594 052,468 599 992,992
Szlovákia 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996
Finnország 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517
Svédország 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778
Egyesült 
Királyság 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836

Or. en

Indokolás
Az I. melléklet a nemzeti tejkvótákat tartalmazza: mennyiségben (tonnában) kifejezve 
tagállamonként. Az I. melléklet e rendelet 4. cikkének (14) bekezdéséhez, valamint az 
1234/2007/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdéséhez és 65. cikkéhez kapcsolódik. A 
vélemény előadója azt javasolja, hogy a 2008/2009-es évre elfogadott 2%-os növelés mellett 
támogassák a tejkvóta 1%-os növelését a 2009/2010-es és a 2010/2011-es gazdasági évre 
vonatkozóan. A vélemény előadója szeretné újra felmérni a piaci helyzetet a későbbi 
kvótaévekre, mivel a tejpiac gyorsan változik.
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