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Módosítás 48
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3/2008/EK tanácsi rendelet15

értelmében az Unió tájékoztatási és 
promóciós intézkedéseket hajthat végre a 
belső piacon és a harmadik országokban a 
mezőgazdasági termékekre és előállításuk 
módjára, valamint egyes, mezőgazdasági 
termékekből előállított élelmiszerekre 
vonatkozóan.

(1) A 3/2008/EK tanácsi rendelet15

értelmében az Unió tájékoztatási és 
promóciós intézkedéseket hajthat végre a 
belső piacon és a harmadik országokban a 
mezőgazdasági termékekre és előállításuk 
módjára, valamint egyes, uniós eredetű 
mezőgazdasági termékekből előállított 
élelmiszerekre vonatkozóan.

__________________ __________________
15 A Tanács 2007. december 17-i 
3/2008/EK rendelete a mezőgazdasági 
termékek belső piacon és harmadik 
országokban történő megismertetésével és 
promóciójával kapcsolatos intézkedésekről 
(HL L 3., 2008.1.5., 1. o.).

15 A Tanács 2007. december 17-i 
3/2008/EK rendelete a mezőgazdasági 
termékek belső piacon és harmadik 
országokban történő megismertetésével és 
promóciójával kapcsolatos intézkedésekről 
(HL L 3., 2008.1.5., 1. o.).

Or. it

Módosítás 49
Sandra Kalniete

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3/2008/EK tanácsi rendelet15

értelmében az Unió tájékoztatási és 
promóciós intézkedéseket hajthat végre a 
belső piacon és a harmadik országokban a 
mezőgazdasági termékekre és előállításuk 
módjára, valamint egyes, mezőgazdasági 
termékekből előállított élelmiszerekre
vonatkozóan.

(1) A 3/2008/EK tanácsi rendelet15

értelmében az Unió tájékoztatási és 
promóciós intézkedéseket hajthat végre a 
belső piacon és a harmadik országokban a 
mezőgazdasági termékekre és előállításuk 
módjára, valamint a mezőgazdasági 
termékekből előállított feldolgozott 
termékekre vonatkozóan.

__________________ __________________
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15 A Tanács 2007. december 17-i 
3/2008/EK rendelete a mezőgazdasági 
termékek belső piacon és harmadik 
országokban történő megismertetésével és 
promóciójával kapcsolatos intézkedésekről 
(HL L 3., 2008.1.5., 1. o.).

15 A Tanács 2007. december 17-i 
3/2008/EK rendelete a mezőgazdasági 
termékek belső piacon és harmadik 
országokban történő megismertetésével és 
promóciójával kapcsolatos intézkedésekről 
(HL L 3., 2008.1.5., 1. o.).

Or. en

Módosítás 50
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3/2008/EK tanácsi rendelet15

értelmében az Unió tájékoztatási és 
promóciós intézkedéseket hajthat végre a 
belső piacon és a harmadik országokban a 
mezőgazdasági termékekre és előállításuk 
módjára, valamint egyes, mezőgazdasági 
termékekből előállított élelmiszerekre 
vonatkozóan.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

__________________
15 A Tanács 2007. december 17-i 
3/2008/EK rendelete a mezőgazdasági 
termékek belső piacon és harmadik 
országokban történő megismertetésével és 
promóciójával kapcsolatos intézkedésekről 
(HL L 3., 2008.1.5., 1. o.).

Or. es

Módosítás 51
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen intézkedések célja az, hogy a
belső piacon és a harmadik országbeli 
piacokon egyaránt megerősítsék az 
európai uniós mezőgazdaság 
versenyképességét azáltal, hogy 
gyarapítják a fogyasztóknak az uniós 
mezőgazdasági termékek és az ilyen 
termékekből készült élelmiszerek 
előnyeivel kapcsolatos ismereteit, valamint 
továbbfejlesztik a meglévő piacokat és új 
piacokat nyitnak meg. A szóban forgó 
intézkedések eredményesen egészítik ki a 
tagállami intézkedéseket és erősítik fel 
azok hatásait.

(2) Ezen intézkedések célja az, hogy 
megerősítsék az európai uniós 
mezőgazdaság versenyképességét, és 
hozzájáruljanak a termékek 
jövedelmezőségének növeléséhez, a 
verseny méltányosabbá tételéhez – a belső 
piacon és a harmadik országbeli piacokon 
egyaránt –, az uniós mezőgazdasági 
termékek és az ilyen termékekből készült 
élelmiszerek előnyeivel kapcsolatos 
fogyasztói ismeretek gyarapításához, 
valamint hogy továbbfejlesszék a meglévő 
piacokat és új piacokat nyitnak meg. A 
szóban forgó intézkedések eredményesen 
egészítik ki a tagállami intézkedéseket és 
erősítik fel azok hatásait, egyenlő 
hozzáférést biztosítva valamennyi 
tagállam számára, és előmozdítva a 
legkülső régiókkal szembeni, az EUMSZ 
349. cikke szerinti pozitív 
megkülönböztetést.

Or. pt

Módosítás 52
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen intézkedések célja az, hogy a 
belső piacon és a harmadik országbeli 
piacokon egyaránt megerősítsék az európai 
uniós mezőgazdaság versenyképességét 
azáltal, hogy gyarapítják a fogyasztóknak 
az uniós mezőgazdasági termékek és az 
ilyen termékekből készült élelmiszerek 
előnyeivel kapcsolatos ismereteit, valamint 
továbbfejlesztik a meglévő piacokat és új 
piacokat nyitnak meg. A szóban forgó 
intézkedések eredményesen egészítik ki a 

(2) Ezen intézkedések célja az, hogy a 
belső piacon és a harmadik országbeli 
piacokon egyaránt megerősítsék az európai 
uniós mezőgazdaság versenyképességét 
azáltal, hogy gyarapítják a fogyasztóknak 
az uniós mezőgazdasági termékek és az 
ilyen termékekből készült élelmiszerek 
előnyeivel kapcsolatos ismereteit, valamint 
továbbfejlesztik a meglévő piacokat és új 
piacokat nyitnak meg. A szóban forgó 
intézkedések eredményesen egészítik ki a 
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tagállami intézkedéseket és erősítik fel 
azok hatásait.

tagállami intézkedéseket és erősítik fel 
azok hatásait. Ezek az intézkedések nem 
akadályozhatják, illetve nem gyengíthetik 
a nemzeti minőségrendszereket a 
tagállamokban.

Or. en

Indokolás

Az európai promóciós intézkedések nem vonhatnak le a nemzeti minőségrendszereken 
keresztül közvetített pozitív üzenetek értékéből. A nemzeti és az európai rendszereknek 
egyidejű működés esetén kölcsönösen összeegyeztethetőnek kell lenniük.

Módosítás 53
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen intézkedések célja az, hogy a 
belső piacon és a harmadik országbeli 
piacokon egyaránt megerősítsék az európai 
uniós mezőgazdaság versenyképességét 
azáltal, hogy gyarapítják a fogyasztóknak 
az uniós mezőgazdasági termékek és az 
ilyen termékekből készült élelmiszerek 
előnyeivel kapcsolatos ismereteit, valamint 
továbbfejlesztik a meglévő piacokat és új 
piacokat nyitnak meg. A szóban forgó 
intézkedések eredményesen egészítik ki a 
tagállami intézkedéseket és erősítik fel 
azok hatásait.

(2) Ezen intézkedések célja az, hogy a 
belső piacon és a harmadik országbeli 
piacokon egyaránt megerősítsék az európai 
uniós mezőgazdaság versenyképességét és 
piaci részesedését azáltal, hogy gyarapítják 
a fogyasztóknak az uniós mezőgazdasági 
termékek és az ilyen termékekből készült 
élelmiszerek előnyeivel kapcsolatos 
ismereteit, valamint továbbfejlesztik a 
meglévő piacokat és új piacokat nyitnak 
meg. A szóban forgó intézkedések 
eredményesen egészítik ki a tagállami 
intézkedéseket és erősítik fel azok hatásait.

Or. pl

Indokolás

A globalizálódó piacok arra kényszerítik az európai agrár-élelmiszeripari termelőket, hogy az 
Unión kívüli piacokon való versengés mellett az EU piacán is pozícióharcot folytassanak. 
Ezért a promóciós intézkedések hatókörét az EU belső piacára is ki kell terjeszteni.
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Módosítás 54
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar Ayuso, Carlo Fidanza, Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
2a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Unió mezőgazdasági és 
élelmiszeripari-termékeinek lényegi 
tulajdonságaival kapcsolatos információk 
mellett a támogatható intézkedéseknek ki 
kell terjedniük a fogyasztók számára 
hasznos üzenetek – például a tápértékre, 
ízre, hagyományra és kultúrára vonatkozó 
információk – közlésére, különösen a 
harmadik országokban.

Or. en

Indokolás

A tápértékkel, ízzel, hagyománnyal és kultúrával kapcsolatos információk az uniós 
mezőgazdasági termékek és élelmiszerek alapvető fontosságú jellemzői, amelyeket érdemes 
kiemelni a világszerte folytatott promóciós kampányokban.

Módosítás 55
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) E tájékoztatási és promóciós politikák 
nem pusztán a fogyasztói bizalom 
válsághelyzeteket követő helyreállítására 
korlátozódnak, hanem kiterjednek a 
termékek jövedelmezőségének javítására, 
a foglalkoztatottság növelésére, a 
méltányosabb verseny megteremtésére a 
külső piacokon, valamint a fogyasztóknak 
nyújtott információk mennyiségének 
növelésére és minőségének javítására.
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Or. pt

Módosítás 56
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A versenyszabályok betartása 
érdekében a belső piacot megcélzó 
intézkedéseknek az uniós mezőgazdasági 
termelési módok sajátosságaival vagy 
uniós érdekű témákkal – például az 
1151/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet16 útján létrehozott 
európai uniós minőségrendszerekkel –
kapcsolatos tájékoztatási intézkedésekre 
kell korlátozódniuk.

törölve

__________________
16 Az Európai Parlament és a Tanács 
1151/2012/EU rendelete (2012. november 
21.) a mezőgazdasági termékek és az 
élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 
343., 2012.12.14., 1. o.).

Or. pt

Módosítás 57
Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A versenyszabályok betartása 
érdekében a belső piacot megcélzó 
intézkedéseknek az uniós mezőgazdasági 
termelési módok sajátosságaival vagy 
uniós érdekű témákkal – például az 
1151/2012/EU európai parlamenti és 

törölve
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tanácsi rendelet16 útján létrehozott 
európai uniós minőségrendszerekkel –
kapcsolatos tájékoztatási intézkedésekre 
kell korlátozódniuk.

__________________
16 Az Európai Parlament és a Tanács 
2012. november 21-i 1151/2012/EU 
rendelete a mezőgazdasági termékek és az 
élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 
343., 2012.12.14., 1. o.).

Or. it

Indokolás

Mivel néhány tagállamban még szükség van promóciós intézkedésekre, e rendelettel 
összhangban nem lehet különbséget tenni a belső, valamint a külső piacra irányuló 
intézkedések között. A promóciós és tájékoztatási intézkedések nem veszélyeztetik az európai 
vállalkozások közötti versenyt nagyobb mértékben, mint az uniós jog alapján a 
mezőgazdasági vállalkozásoknak nyújtott más támogatási formák. A promóciónak 
támogathatónak kell lennie a belső piacon.

Módosítás 58
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A versenyszabályok betartása 
érdekében a belső piacot megcélzó 
intézkedéseknek az uniós mezőgazdasági 
termelési módok sajátosságaival vagy 
uniós érdekű témákkal – például az 
1151/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet16 útján létrehozott 
európai uniós minőségrendszerekkel –
kapcsolatos tájékoztatási intézkedésekre 
kell korlátozódniuk.

törölve

__________________
16 Az Európai Parlament és a Tanács 
1151/2012/EU rendelete (2012. november 
21.) a mezőgazdasági termékek és az 
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élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 
343., 2012.12.14., 1. o.).

Or. pt

Módosítás 59
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A versenyszabályok betartása 
érdekében a belső piacot megcélzó 
intézkedéseknek az uniós mezőgazdasági 
termelési módok sajátosságaival vagy 
uniós érdekű témákkal – például az 
1151/201216/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet16 útján létrehozott európai 
uniós minőségrendszerekkel – kapcsolatos 
tájékoztatási intézkedésekre kell 
korlátozódniuk.

(4) A versenyszabályok betartása 
érdekében a belső piacot megcélzó 
intézkedéseknek magukban kell 
foglalniuk olyan intézkedéseket, amelyek 
tájékoztatást nyújtanak az uniós 
mezőgazdasági termelési módok 
sajátosságaival vagy uniós érdekű 
témákkal – például az 1151/201216/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet16

útján létrehozott európai uniós 
minőségrendszerekkel – kapcsolatban, 
valamint promotálják azokat.

__________________ __________________
16 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 
november 21-i 1151/2012/EU rendelete a 
mezőgazdasági termékek és az 
élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 
343., 2012.12.14., 1. o.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2012.
november 21-i 1151/2012/EU rendelete a 
mezőgazdasági termékek és az 
élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 
343., 2012.12.14., 1. o.).

Or. pl

Indokolás

A mezőgazdasági piacok – így többek között az uniós piac – globalizálódása jelenleg is 
folyamatban van, és számítanunk kell e folyamat fokozódására, különösen a transzatlanti 
kereskedelmi és beruházási partnerséggel kapcsolatos tárgyalások várt megkezdésével. Ezért 
biztosítanunk kell, hogy az európai agrár-élelmiszeripari termelők rendelkeznek mindazokkal 
az erőforrásokkal, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy termékeiket népszerűsíteni tudják az 
Unió belső piacán.
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Módosítás 60
George Lyon, Riikka Pakarinen, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A versenyszabályok betartása 
érdekében a belső piacot megcélzó 
intézkedéseknek az uniós mezőgazdasági 
termelési módok sajátosságaival vagy 
uniós érdekű témákkal – például az 
1151/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet16 útján létrehozott európai 
uniós minőségrendszerekkel – kapcsolatos 
tájékoztatási intézkedésekre kell 
korlátozódniuk.

(4) A versenyszabályok betartása 
érdekében a belső piacot megcélzó 
intézkedéseknek az uniós mezőgazdasági 
termelési módok sajátosságaival vagy 
uniós érdekű témákkal – például a 
mezőgazdasági termékek és az
élelmiszerek minőségrendszereiről szóló
1151/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet16 útján létrehozott európai 
uniós minőségrendszerekkel – kapcsolatos 
tájékoztatási intézkedésekre kell 
korlátozódniuk.

__________________ __________________
16 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 
november 21-i 1151/2012/EU rendelete a 
mezőgazdasági termékek és az 
élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 
343., 2012.12.14., 1. o.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 
november 21-i 1151/2012/EU rendelete a 
mezőgazdasági termékek és az 
élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 
343., 2012.12.14., 1. o.).

Or. en

Módosítás 61
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Figyelembe kell venni, hogy az Unió 
egyik erőssége az élelmiszer-termelést 
illetően a termékek különböző földrajzi 
térségekhez, valamint különféle 
hagyományos elkészítési módokhoz 
kapcsolódó sokszínűségében és 
egyediségében rejlik, amelyek az egyedi 
ízek mellett biztosítják a változatosságot és 
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az eredetiséget, amit a vásárlók egyre 
inkább keresnek mind az EU-ban, mind 
azon kívül.

Or. pt

Módosítás 62
Francesca Barracciu

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Kiegészítő támogatást kell nyújtani a 
napjainkban eltűnőben lévő európai 
mezőgazdasági biodiverzitás 
megőrzéséhez, ugyanis az ilyen jellegű 
javak védelmének leghatékonyabb eszköze 
az irántuk való kereslet fokozása.

Or. it

Módosítás 63
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unió főként feldolgozott 
mezőgazdasági termékeket – többek között 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) I. 
mellékletében nem szereplő 
mezőgazdasági termékeket – exportál. 
Ezért indokolt a tájékoztatási és promóciós 
rendszert a mezőgazdasági termékekből 
előállított egyes élelmiszerekre is
kiterjeszteni, összhangban a közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: a KAP) 
egyéb rendszereivel, például az európai 
uniós minőségrendszerekkel, amelyek már 

(6) Az Unió főként feldolgozott 
mezőgazdasági termékeket – többek között 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) I. 
mellékletében nem szereplő 
mezőgazdasági termékeket – exportál. 
Ezért indokolt a tájékoztatási és promóciós 
rendszert az I. mellékletre alkalmazni és a 
Szerződés I. mellékletének hatálya alá 
nem tartozó, feldolgozott élelmiszerekre is 
kiterjeszteni. Ezen élelmiszereknek 
összhangban kell lenniük a közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: a KAP) 
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jelenleg is tartalmaznak e termékekre 
vonatkozó rendelkezéseket.

egyéb rendszereivel, például az európai 
uniós minőségrendszerekkel vagy a 
nemzeti minőségrendszerekkel, amelyek 
már jelenleg is tartalmaznak e termékekre 
vonatkozó rendelkezéseket.

Or. en

Indokolás

A javaslat egyik célkitűzése az, hogy a belső piacra vonatkozó tájékoztatási intézkedések 
növeljék az európai mezőgazdasági élelmiszer-termelés magas szintű előírásaival, valamint 
biztonsági, egészségügyi és állatjóléti szempontjaival kapcsolatos tudatosságot. E célkitűzés 
teljesítése érdekében, valamint az európai mezőgazdasági termékek értékének növelése és 
sokféleségének kihangsúlyozása érdekében a 2. cikk b) pontja és a 3. cikkben által érintett 
témáknak a nemzeti minőségrendszerekre vonatkozó intézkedéseket is magukban kell 
foglalniuk, a hatályos jogi szabályozás által előírtakhoz hasonlóan.

Módosítás 64
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unió főként feldolgozott 
mezőgazdasági termékeket – többek között 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) I. 
mellékletében nem szereplő 
mezőgazdasági termékeket – exportál. 
Ezért indokolt a tájékoztatási és promóciós 
rendszert a mezőgazdasági termékekből 
előállított egyes élelmiszerekre is 
kiterjeszteni, összhangban a közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: a KAP) 
egyéb rendszereivel, például az európai 
uniós minőségrendszerekkel, amelyek már 
jelenleg is tartalmaznak e termékekre 
vonatkozó rendelkezéseket.

(6) Az Unió főként feldolgozott 
mezőgazdasági termékeket – többek között 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) I. 
mellékletében nem szereplő 
mezőgazdasági termékeket – exportál. 
Ezért indokolt a tájékoztatási és promóciós 
rendszert a mezőgazdasági termékekből 
előállított egyes élelmiszerekre is 
kiterjeszteni, összhangban a közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: a KAP) 
egyéb rendszereivel, például az európai 
uniós minőségrendszerekkel, amelyek már 
jelenleg is tartalmaznak e termékekre 
vonatkozó rendelkezéseket, mivel a közös 
agrárpolitika (KAP) rendszerei lehetővé 
teszik az európai mezőgazdasági és agrár-
élelmiszeripari ágazatban rejlő potenciál 
felszabadítását és megvalósítását.
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Or. ro

Módosítás 65
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unió főként feldolgozott 
mezőgazdasági termékeket – többek között 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) I. 
mellékletében nem szereplő 
mezőgazdasági termékeket – exportál. 
Ezért indokolt a tájékoztatási és promóciós 
rendszert a mezőgazdasági termékekből 
előállított egyes élelmiszerekre is 
kiterjeszteni, összhangban a közös 
agrárpolitika (a továbbiakban: a KAP) 
egyéb rendszereivel, például az európai 
uniós minőségrendszerekkel, amelyek már 
jelenleg is tartalmaznak e termékekre 
vonatkozó rendelkezéseket.

(6) Az Unió főként feldolgozott 
mezőgazdasági termékeket – többek között 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) I. 
mellékletében nem szereplő 
mezőgazdasági termékeket – exportál. 
Ezért indokolt a tájékoztatási és promóciós 
rendszert egyes mezőgazdasági termékekre 
és élelmiszerekre is kiterjeszteni, 
összhangban a közös agrárpolitika (a 
továbbiakban: a KAP) egyéb rendszereivel, 
például az európai uniós 
minőségrendszerekkel, amelyek már 
jelenleg is tartalmaznak e termékekre 
vonatkozó rendelkezéseket.

Or. fr

Indokolás

A módosítás célja, hogy a rendelet hatálya teljes egészében kiterjedjen az 1151/2012/EU és a 
834/2007/EK rendeletben említett OEM-, OFJ-, HKT- és ökológiai termékekre. 

Módosítás 66
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az uniós borok megismertetése és 
promóciója az egyik legfontosabb 
intézkedése a KAP által a borászati ágazat 

törölve.
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számára előirányzott támogatási 
programoknak. Következésképpen 
indokolt, hogy bor csak abban az egyetlen 
esetben képezhesse valamely, e rendszer 
keretében megvalósuló tájékoztatási vagy 
promóciós intézkedés tárgyát, ha valamely 
másik mezőgazdasági termékhez vagy 
élelmiszerhez kapcsolódik.

Or. fi

Indokolás

A szeszes italok súlyos közegészségügyi következményeire tekintettel az EU-nak nem kellene 
támogatnia a marketingjüket.

Módosítás 67
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az uniós borok megismertetése és 
promóciója az egyik legfontosabb 
intézkedése a KAP által a borászati ágazat 
számára előirányzott támogatási 
programoknak. Következésképpen 
indokolt, hogy bor csak abban az egyetlen 
esetben képezhesse valamely, e rendszer 
keretében megvalósuló tájékoztatási vagy 
promóciós intézkedés tárgyát, ha valamely 
másik mezőgazdasági termékhez vagy 
élelmiszerhez kapcsolódik.

törölve

Or. en

Indokolás

Az EU ne támogassa az alkohol promócióját. Az nem lenne összeegyeztethető az 
alkoholfogyasztás megelőzése terén végzett uniós tevékenységekkel, és ellentétes lenne az EU 
által tett számos egyéb szakpolitikai intézkedéssel – például az uniós közegészségügyi 
programmal, az EU alkoholstratégiájával, valamint a WHO tevékenységeivel (a WHO 
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globális alkoholstratégiájával) kapcsolatos uniós kötelezettségvállalásokkal.

Módosítás 68
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A 2001–2011-es időszakban a 
3/2008/EK rendelet alapján végrehajtott 
tájékoztatási és promóciós intézkedésekhez 
rendelt költségvetésen belül alig 30 %-ot 
tett ki a harmadik országbeli piacokra 
irányuló intézkedésekre fordított összegek 
aránya, miközben e piacok fontos 
növekedési potenciált rejtenek magukban. 
Abból a célból, hogy ez az arány elérje a 
becsült kiadások 75 %-át, indokolt olyan 
konkrét szabályokat megállapítani, 
amelyek – többek között megerősített 
pénzügyi támogatás révén – elősegítik az 
uniós mezőgazdasági termékekre 
vonatkozóan harmadik országokban 
végrehajtott tájékoztatási és promóciós 
intézkedések számának növelését.

(8) A 2001–2011-es időszakban a 
3/2008/EK rendelet alapján végrehajtott 
tájékoztatási és promóciós intézkedésekhez 
rendelt költségvetésen belül alig 30 %-ot 
tett ki a harmadik országbeli piacokra 
irányuló intézkedésekre fordított összegek 
aránya, miközben e piacok fontos 
növekedési potenciált rejtenek magukban. 
Indokolt olyan konkrét szabályokat 
megállapítani, amelyek – többek között 
megerősített pénzügyi támogatás révén –
elősegítik az uniós mezőgazdasági 
termékekre vonatkozóan harmadik 
országokban végrehajtott tájékoztatási és 
promóciós intézkedések számának 
növelését.

Or. pt

Módosítás 69
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A 2001–2011-es időszakban a 
3/2008/EK rendelet alapján végrehajtott 
tájékoztatási és promóciós intézkedésekhez 
rendelt költségvetésen belül alig 30 %-ot 
tett ki a harmadik országbeli piacokra 
irányuló intézkedésekre fordított összegek 

(8) A 2001–2011-es időszakban a 
3/2008/EK rendelet alapján végrehajtott 
tájékoztatási és promóciós intézkedésekhez 
rendelt költségvetésen belül alig 30 %-ot 
tett ki a harmadik országbeli piacokra 
irányuló intézkedésekre fordított összegek 
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aránya, miközben e piacok fontos 
növekedési potenciált rejtenek magukban. 
Abból a célból, hogy ez az arány elérje a 
becsült kiadások 75 %-át, indokolt olyan 
konkrét szabályokat megállapítani, 
amelyek – többek között megerősített 
pénzügyi támogatás révén – elősegítik az 
uniós mezőgazdasági termékekre 
vonatkozóan harmadik országokban 
végrehajtott tájékoztatási és promóciós 
intézkedések számának növelését.

aránya, miközben e piacok fontos 
növekedési potenciált rejtenek magukban. 
Indokolt ezért olyan konkrét szabályokat 
megállapítani, amelyek – többek között 
megerősített pénzügyi támogatás révén –
elősegítik az uniós mezőgazdasági 
termékekre vonatkozóan harmadik 
országokban végrehajtott tájékoztatási és 
promóciós intézkedések számának 
növelését.

Or. pt

Módosítás 70
Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A 2001–2011-es időszakban a 
3/2008/EK rendelet alapján végrehajtott 
tájékoztatási és promóciós intézkedésekhez 
rendelt költségvetésen belül alig 30%-ot 
tett ki a harmadik országbeli piacokra 
irányuló intézkedésekre fordított összegek 
aránya, miközben e piacok fontos 
növekedési potenciált rejtenek magukban. 
Abból a célból, hogy ez az arány elérje a 
becsült kiadások 75%-át, indokolt olyan 
konkrét szabályokat megállapítani, 
amelyek – többek között megerősített 
pénzügyi támogatás révén – elősegítik az 
uniós mezőgazdasági termékekre 
vonatkozóan harmadik országokban 
végrehajtott tájékoztatási és promóciós 
intézkedések számának növelését.

(8) A 2001–2011-es időszakban a 
3/2008/EK rendelet alapján végrehajtott 
tájékoztatási és promóciós intézkedésekhez 
rendelt költségvetésen belül alig 30%-ot 
tett ki a harmadik országbeli piacokra 
irányuló intézkedésekre fordított összegek 
aránya, miközben e piacok fontos 
növekedési potenciált rejtenek magukban. 
Indokolt olyan konkrét szabályokat 
megállapítani, amelyek – többek között 
megerősített pénzügyi támogatás révén –
elősegítik az uniós mezőgazdasági 
termékekre vonatkozóan harmadik 
országokban végrehajtott tájékoztatási és 
promóciós intézkedések számának 
növelését.

Or. it

Módosítás 71
Carlo Fidanza, Giovanni La Via
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Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A 2001–2011-es időszakban a 
3/2008/EK rendelet alapján végrehajtott 
tájékoztatási és promóciós intézkedésekhez 
rendelt költségvetésen belül alig 30%-ot 
tett ki a harmadik országbeli piacokra 
irányuló intézkedésekre fordított összegek 
aránya, miközben e piacok fontos 
növekedési potenciált rejtenek magukban. 
Abból a célból, hogy ez az arány elérje a 
becsült kiadások 75%-át, indokolt olyan 
konkrét szabályokat megállapítani, 
amelyek – többek között megerősített 
pénzügyi támogatás révén – elősegítik az 
uniós mezőgazdasági termékekre 
vonatkozóan harmadik országokban 
végrehajtott tájékoztatási és promóciós 
intézkedések számának növelését.

(8) A 2001–2011-es időszakban a 
3/2008/EK rendelet alapján végrehajtott 
tájékoztatási és promóciós intézkedésekhez 
rendelt költségvetésen belül alig 30%-ot 
tett ki a harmadik országbeli piacokra 
irányuló intézkedésekre fordított összegek 
aránya, miközben e piacok fontos 
növekedési potenciált rejtenek magukban. 
Indokolt olyan szabályokat megállapítani, 
amelyek – többek között megerősített 
pénzügyi támogatás révén – elősegítik az 
uniós mezőgazdasági termékekre 
vonatkozóan harmadik országokban 
végrehajtott tájékoztatási és promóciós 
intézkedések számának növelését.

Or. it

Módosítás 72
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A 2001–2011-es időszakban a 
3/2008/EK rendelet alapján végrehajtott 
tájékoztatási és promóciós intézkedésekhez 
rendelt költségvetésen belül alig 30 %-ot 
tett ki a harmadik országbeli piacokra 
irányuló intézkedésekre fordított összegek 
aránya, miközben e piacok fontos 
növekedési potenciált rejtenek magukban. 
Abból a célból, hogy ez az arány elérje a 
becsült kiadások 75 %-át, indokolt olyan 
konkrét szabályokat megállapítani, 
amelyek – többek között megerősített 

(8) A 2001–2011-es időszakban a 
3/2008/EK rendelet alapján végrehajtott 
tájékoztatási és promóciós intézkedésekhez 
rendelt költségvetésen belül alig 30 %-ot 
tett ki a harmadik országbeli piacokra 
irányuló intézkedésekre fordított összegek 
aránya, miközben e piacok fontos 
növekedési potenciált rejtenek magukban. 
Indokolt olyan konkrét szabályokat 
megállapítani, amelyek – többek között 
megerősített pénzügyi támogatás révén –
elősegítik az uniós mezőgazdasági 
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pénzügyi támogatás révén – elősegítik az 
uniós mezőgazdasági termékekre 
vonatkozóan harmadik országokban 
végrehajtott tájékoztatási és promóciós 
intézkedések számának növelését.

termékekre vonatkozóan harmadik 
országokban végrehajtott tájékoztatási és 
promóciós intézkedések számának 
növelését.

Or. en

Indokolás

Meg kell őrizni az egyensúlyt az intézkedések között. A jól működő és hatékony európai piac 
megvalósítása érdekében a tájékoztatási intézkedéseknek támogatniuk kell a fejlesztést, ezért a 
harmadik országokra irányuló programok ne részesüljenek kiemelt elbánásban a belső 
piaccal szemben.

Módosítás 73
George Lyon, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A 2001–2011-es időszakban a 
3/2008/EK rendelet alapján végrehajtott 
tájékoztatási és promóciós intézkedésekhez 
rendelt költségvetésen belül alig 30 %-ot 
tett ki a harmadik országbeli piacokra 
irányuló intézkedésekre fordított összegek 
aránya, miközben e piacok fontos 
növekedési potenciált rejtenek magukban. 
Abból a célból, hogy ez az arány elérje a 
becsült kiadások 75 %-át, indokolt olyan 
konkrét szabályokat megállapítani, 
amelyek – többek között megerősített 
pénzügyi támogatás révén – elősegítik az 
uniós mezőgazdasági termékekre 
vonatkozóan harmadik országokban 
végrehajtott tájékoztatási és promóciós 
intézkedések számának növelését.

(8) A 2001–2011-es időszakban a 
3/2008/EK rendelet alapján végrehajtott 
tájékoztatási és promóciós intézkedésekhez 
rendelt költségvetésen belül alig 30 %-ot 
tett ki a harmadik országbeli piacokra 
irányuló intézkedésekre fordított összegek 
aránya, miközben e piacok fontos 
növekedési potenciált rejtenek magukban. 
Ezért annak érdekében, hogy ösztönözzék 
az uniós mezőgazdasági termékekre 
vonatkozóan harmadik országokban 
végrehajtott tájékoztatási és promóciós 
intézkedések számának növelését, a 
tájékoztatási és promóciós intézkedésekre 
előirányozott költségvetés legalább 75%-át 
a harmadik országokban megvalósuló 
intézkedésekre kell fordítani.

Or. en
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Indokolás

Figyelembe véve az uniós kereskedelmi megállapodások nagy számát, a fejlődő piacok és a 
harmadik országok gazdaságai az uniós agrárkivitel tekintetében óriási potenciállal bírnak. 
Nem a jövedelem Unión belüli újraelosztását, hanem azt kell célul kitűzni, hogy további 
jövedelem kerüljön be az EU-ba. Azáltal, hogy a promóciós intézkedésekkel kifejezetten a 
harmadik országokat célozzuk meg, ösztönözhetjük a kivitelt, a gazdasági növekedést és a 
foglalkoztatást. Ezért növelni fogjuk a belső jövedelmet.

Módosítás 74
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A 2001–2011-es időszakban a 
3/2008/EK rendelet alapján végrehajtott 
tájékoztatási és promóciós intézkedésekhez 
rendelt költségvetésen belül alig 30 %-ot 
tett ki a harmadik országbeli piacokra 
irányuló intézkedésekre fordított összegek 
aránya, miközben e piacok fontos 
növekedési potenciált rejtenek magukban. 
Abból a célból, hogy ez az arány elérje a 
becsült kiadások 75 %-át, indokolt olyan 
konkrét szabályokat megállapítani, 
amelyek – többek között megerősített 
pénzügyi támogatás révén – elősegítik az 
uniós mezőgazdasági termékekre 
vonatkozóan harmadik országokban 
végrehajtott tájékoztatási és promóciós 
intézkedések számának növelését.

(8) A 2001–2011-es időszakban a 
3/2008/EK rendelet alapján végrehajtott 
tájékoztatási és promóciós intézkedésekhez 
rendelt költségvetésen belül alig 30 %-ot 
tett ki a harmadik országbeli piacokra 
irányuló intézkedésekre fordított összegek 
aránya, miközben e piacok fontos 
növekedési potenciált rejtenek magukban. 
Abból a célból, hogy ez az arány elérje a 
becsült kiadások 85%-át, indokolt olyan 
konkrét szabályokat megállapítani, 
amelyek – többek között megerősített 
pénzügyi támogatás révén – elősegítik az 
uniós mezőgazdasági termékekre 
vonatkozóan harmadik országokban 
végrehajtott tájékoztatási és promóciós 
intézkedések számának növelését.

Or. en

Indokolás

Nyilvánvaló, hogy a legnagyobb növekedési potenciál a külső piacokon érvényesíthető. A 
200 millió eurós költségvetéssel megtehetjük, hogy fenntartjuk a belső tájékoztatás és 
promóció jelenlegi elfogadható szintjét, és külső kiadásainkat legalább 85%-ra növeljük.
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Módosítás 75
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A 2001–2011-es időszakban a 
3/2008/EK rendelet alapján végrehajtott 
tájékoztatási és promóciós intézkedésekhez 
rendelt költségvetésen belül alig 30 %-ot 
tett ki a harmadik országbeli piacokra 
irányuló intézkedésekre fordított összegek 
aránya, miközben e piacok fontos 
növekedési potenciált rejtenek magukban. 
Abból a célból, hogy ez az arány elérje a 
becsült kiadások 75 %-át, indokolt olyan 
konkrét szabályokat megállapítani, 
amelyek – többek között megerősített 
pénzügyi támogatás révén – elősegítik az 
uniós mezőgazdasági termékekre 
vonatkozóan harmadik országokban 
végrehajtott tájékoztatási és promóciós 
intézkedések számának növelését.

(8) A 2001–2011-es időszakban a 
3/2008/EK rendelet alapján végrehajtott 
tájékoztatási és promóciós intézkedésekhez 
rendelt költségvetésen belül alig 30 %-ot 
tett ki a harmadik országbeli piacokra 
irányuló intézkedésekre fordított összegek 
aránya, miközben e piacok fontos 
növekedési potenciált rejtenek magukban. 
Abból a célból, hogy ez az arány 2020-ig 
fokozatosan elérje a becsült kiadások 70%-
át, indokolt olyan konkrét szabályokat 
megállapítani, amelyek – többek között 
megerősített pénzügyi támogatás révén –
elősegítik az uniós mezőgazdasági 
termékekre vonatkozóan harmadik 
országokban végrehajtott tájékoztatási és 
promóciós intézkedések számának 
növelését.

Or. es

Módosítás 76
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A 2001–2011-es időszakban a 
3/2008/EK rendelet alapján végrehajtott 
tájékoztatási és promóciós intézkedésekhez 
rendelt költségvetésen belül alig 30 %-ot 
tett ki a harmadik országbeli piacokra 
irányuló intézkedésekre fordított összegek 
aránya, miközben e piacok fontos 
növekedési potenciált rejtenek magukban. 
Abból a célból, hogy ez az arány elérje a 

(8) A 2001–2011-es időszakban a 
3/2008/EK rendelet alapján végrehajtott 
tájékoztatási és promóciós intézkedésekhez 
rendelt költségvetésen belül alig 30 %-ot 
tett ki a harmadik országbeli piacokra 
irányuló intézkedésekre fordított összegek 
aránya, miközben e piacok fontos 
növekedési potenciált rejtenek magukban. 
Abból a célból, hogy ez az arány elérje a 
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becsült kiadások 75%-át, indokolt olyan 
konkrét szabályokat megállapítani, 
amelyek – többek között megerősített 
pénzügyi támogatás révén – elősegítik az 
uniós mezőgazdasági termékekre 
vonatkozóan harmadik országokban 
végrehajtott tájékoztatási és promóciós 
intézkedések számának növelését.

becsült kiadások 50%-át, indokolt olyan 
konkrét szabályokat megállapítani, 
amelyek – többek között megerősített 
pénzügyi támogatás révén – elősegítik az 
uniós mezőgazdasági termékekre 
vonatkozóan harmadik országokban 
végrehajtott tájékoztatási és promóciós 
intézkedések számának növelését.

Or. pl

Indokolás

Az európai termékek promóciója az uniós piacon és a harmadik országokban egyaránt 
alapvető fontosságú. A statisztikák szerint az európaiaknak csak egy kis része ismeri fel az 
oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) 
ellátott termékek logóit. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy az e logókat használó cégek sok 
esetben olyan kisvállalkozások vagy akár mikrovállalkozások, amelyek igen korlátozott 
erőforrásokkal rendelkeznek, ha a termékeikkel kapcsolatos tájékoztatásról vagy azok 
népszerűsítéséről van szó.

Módosítás 77
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A Bizottság a tagállami promóciós 
programoknak az adott tagállam 
mezőgazdasági termelésének a teljes uniós 
mezőgazdasági termeléshez viszonyított 
aránya alapján történő finanszírozására 
törekszik.

Or. en

Módosítás 78
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak biztosítására, hogy a bevezetett 
tájékoztatási és promóciós intézkedések 
elérjék a kívánt hatást, azokat tájékoztatási 
és promóciós programok keretében kell 
megvalósítani. Ilyen programokat ezidáig
szakmai vagy szakmaközi szervezetek 
nyújtottak be. A javasolt intézkedések 
számának növelése és minőségének 
javítása érdekében indokolt a 
kedvezményezettek körét a termelői 
szervezetekre is kiterjeszteni. Ezen 
túlmenően indokolt úgy rendelkezni, hogy 
a Bizottságnak módjában álljon 
kiegészíteni e programokat oly módon, 
hogy saját kezdeményezésű intézkedéseket 
hajt végre, többek között abból a célból, 
hogy hozzájáruljon új piacok 
megnyitásához.

(9) Annak biztosítására, hogy a bevezetett 
tájékoztatási és promóciós intézkedések 
elérjék a kívánt hatást, azokat tájékoztatási 
és promóciós programok keretében kell 
megvalósítani. Ilyen programokat ez idáig
szakmai vagy szakmaközi szervezetek 
nyújtottak be. A javasolt intézkedések 
számának növelése és minőségének 
javítása érdekében indokolt a 
kedvezményezettek körét a termelői 
szervezetekre is kiterjeszteni, és 
rendelkezni kell a tagállamokkal való 
konzultációkról. Ezen túlmenően indokolt 
úgy rendelkezni, hogy a Bizottságnak 
módjában álljon kiegészíteni e 
programokat oly módon, hogy saját 
kezdeményezésű intézkedéseket hajt végre, 
többek között abból a célból, hogy 
hozzájáruljon új piacok megnyitásához.

Or. pt

Módosítás 79
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak biztosítására, hogy a bevezetett 
tájékoztatási és promóciós intézkedések 
elérjék a kívánt hatást, azokat tájékoztatási 
és promóciós programok keretében kell 
megvalósítani. Ilyen programokat ezidáig
szakmai vagy szakmaközi szervezetek 
nyújtottak be. A javasolt intézkedések 
számának növelése és minőségének 
javítása érdekében indokolt a 
kedvezményezettek körét a termelői 
szervezetekre is kiterjeszteni. Ezen 
túlmenően indokolt úgy rendelkezni, hogy 
a Bizottságnak módjában álljon 

(9) Annak biztosítására, hogy a bevezetett 
tájékoztatási és promóciós intézkedések 
elérjék a kívánt hatást, azokat tájékoztatási 
és promóciós programok keretében kell 
megvalósítani. Ilyen programokat ez idáig
szakmai vagy szakmaközi szervezetek 
nyújtottak be. A javasolt intézkedések 
számának növelése és minőségének 
javítása érdekében indokolt a 
kedvezményezettek körét a termelői 
szervezetekre, többek között a 
szövetkezetekre és a kis- és 
középvállalkozásokra is kiterjeszteni. Ezen 
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kiegészíteni e programokat oly módon, 
hogy saját kezdeményezésű intézkedéseket 
hajt végre, többek között abból a célból, 
hogy hozzájáruljon új piacok 
megnyitásához.

túlmenően indokolt úgy rendelkezni, hogy 
a Bizottságnak módjában álljon 
kiegészíteni e programokat oly módon, 
hogy saját kezdeményezésű intézkedéseket 
hajt végre, többek között abból a célból, 
hogy hozzájáruljon új piacok 
megnyitásához.

Or. pt

Módosítás 80
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak biztosítására, hogy a bevezetett 
tájékoztatási és promóciós intézkedések 
elérjék a kívánt hatást, azokat tájékoztatási 
és promóciós programok keretében kell 
megvalósítani. Ilyen programokat ezidáig
szakmai vagy szakmaközi szervezetek 
nyújtottak be. A javasolt intézkedések 
számának növelése és minőségének 
javítása érdekében indokolt a 
kedvezményezettek körét a termelői 
szervezetekre is kiterjeszteni. Ezen 
túlmenően indokolt úgy rendelkezni, hogy 
a Bizottságnak módjában álljon 
kiegészíteni e programokat oly módon,
hogy saját kezdeményezésű intézkedéseket 
hajt végre, többek között abból a célból, 
hogy hozzájáruljon új piacok 
megnyitásához.

(9) Annak biztosítására, hogy a bevezetett 
tájékoztatási és promóciós intézkedések 
elérjék a kívánt hatást, azokat tájékoztatási
és promóciós programok keretében kell 
megvalósítani. Ilyen programokat ez idáig
az érdekelt ágazato(ka)t képviselő szakmai 
vagy szakmaközi szervezetek nyújtottak 
be. A javasolt intézkedések számának 
növelése és minőségének javítása 
érdekében indokolt a kedvezményezettek 
körét a termelői szervezetekre is 
kiterjeszteni. Ezen túlmenően indokolt úgy 
rendelkezni, hogy a Bizottságnak 
módjában álljon kiegészíteni e 
programokat oly módon, hogy saját 
kezdeményezésű intézkedéseket hajt végre, 
többek között abból a célból, hogy 
hozzájáruljon új piacok megnyitásához.

Or. it

Módosítás 81
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Unió által társfinanszírozott 
tájékoztatási és promóciós intézkedéseknek 
konkrét uniós dimenzióval kell 
rendelkezniük. Ebből a célból, valamint 
annak érdekében, hogy ne aprózódjanak 
szét a finanszírozási eszközök, és hogy 
ezeken a mezőgazdasági termékek 
megismertetésére és promóciójára irányuló 
intézkedéseken keresztül fokozódjon az 
Európai Unió láthatósága, indokolt 
kidolgozni egy munkaprogramot, amely 
meghatározza az intézkedések stratégiai 
prioritásait a megcélzandó közönség, 
termékek, témák és piacok tekintetében, 
valamint a tájékoztatási és promóciós 
üzenetek jellemzőit. A Bizottságnak szem 
előtt kell tartania többek között a kis- és 
középvállalkozásoknak az agrár-
élelmiszeripari ágazatban játszott 
meghatározó szerepét, [a mezőgazdasági 
termékpiacok közös szervezésének 
létrehozásáról szóló, ...-i XXX/20../EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet („az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet”, COM(2011) 626] 154., 155. és 
156. cikkében előírt rendkívüli 
intézkedések előnyeiből részesülő 
ágazatokat, valamint – a harmadik 
országokat megcélzó intézkedések 
esetében – az Európai Unió 
kereskedelempolitikájának keretében 
megkötött szabadkereskedelmi 
megállapodásokat.

(10) Az Unió által társfinanszírozott 
tájékoztatási és promóciós intézkedéseknek 
konkrét uniós dimenzióval kell 
rendelkezniük, és ugyanolyan figyelmet 
kell fordítaniuk a belső és a külső piacra, 
a belső piac tekintetében elismerve a helyi 
és a regionális szint jelentőségét, a külső 
piac tekintetében pedig a világ növekvő 
piacainak fontosságát. Ebből a célból, 
valamint annak érdekében, hogy ne 
aprózódjanak szét a finanszírozási 
eszközök, és hogy ezeken a mezőgazdasági 
termékek megismertetésére és 
promóciójára irányuló intézkedéseken 
keresztül fokozódjon az Európai Unió 
láthatósága, indokolt kidolgozni egy 
munkaprogramot, amely meghatározza az 
intézkedések stratégiai prioritásait a 
megcélzandó közönség, termékek, témák 
és piacok tekintetében, valamint a 
tájékoztatási és promóciós üzenetek 
jellemzőit. A Bizottságnak szem előtt kell 
tartania többek között a nemzeti stratégiai 
érdekeket, a kis- és középvállalkozásoknak 
az agrár-élelmiszeripari ágazatban játszott 
meghatározó szerepét, [a mezőgazdasági 
termékpiacok közös szervezésének 
létrehozásáról szóló, ...-i XXX/20../EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet („az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet”, COM(2011) 626] 154., 155. és 
156. cikkében előírt rendkívüli 
intézkedések előnyeiből részesülő 
ágazatokat, valamint – a harmadik 
országokat megcélzó intézkedések 
esetében – az Európai Unió 
kereskedelempolitikájának keretében 
megkötött szabadkereskedelmi 
megállapodásokat és a helyi és regionális 
gazdaságokra gyakorolt várható 
hatásukat.

Or. pt



PE529.733v01-00 26/158 AM\1019268HU.doc

HU

Módosítás 82
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Unió által társfinanszírozott 
tájékoztatási és promóciós intézkedéseknek 
konkrét uniós dimenzióval kell 
rendelkezniük. Ebből a célból, valamint 
annak érdekében, hogy ne aprózódjanak 
szét a finanszírozási eszközök, és hogy 
ezeken a mezőgazdasági termékek 
megismertetésére és promóciójára irányuló 
intézkedéseken keresztül fokozódjon az 
Európai Unió láthatósága, indokolt 
kidolgozni egy munkaprogramot, amely 
meghatározza az intézkedések stratégiai 
prioritásait a megcélzandó közönség, 
termékek, témák és piacok tekintetében, 
valamint a tájékoztatási és promóciós 
üzenetek jellemzőit. A Bizottságnak szem 
előtt kell tartania többek között a kis- és 
középvállalkozásoknak az agrár-
élelmiszeripari ágazatban játszott 
meghatározó szerepét, [a mezőgazdasági 
termékpiacok közös szervezésének 
létrehozásáról szóló, ...-i XXX/20../EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet („az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet”, COM(2011) 626] 154., 155. és 
156. cikkében előírt rendkívüli 
intézkedések előnyeiből részesülő 
ágazatokat, valamint – a harmadik 
országokat megcélzó intézkedések 
esetében – az Európai Unió 
kereskedelempolitikájának keretében 
megkötött szabadkereskedelmi 
megállapodásokat.

(10) Az Unió által társfinanszírozott 
tájékoztatási és promóciós intézkedéseknek 
konkrét uniós dimenzióval kell 
rendelkezniük. Ebből a célból, valamint 
annak érdekében, hogy ne aprózódjanak 
szét a finanszírozási eszközök, és hogy 
ezeken a mezőgazdasági termékek 
megismertetésére és promóciójára irányuló 
intézkedéseken keresztül fokozódjon az 
Európai Unió láthatósága, indokolt 
kidolgozni egy munkaprogramot, amely 
meghatározza az intézkedések stratégiai 
prioritásait a megcélzandó közönség, 
termékek, témák és piacok tekintetében, 
valamint a tájékoztatási és promóciós 
üzenetek jellemzőit. A Bizottságnak szem 
előtt kell tartania többek között a kis- és 
középvállalkozásoknak az agrár-
élelmiszeripari ágazatban játszott 
meghatározó szerepét, [a mezőgazdasági 
termékpiacok közös szervezésének 
létrehozásáról szóló, ...-i XXX/20../EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet („az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet”, COM(2011) 626] 154., 155. és 
156. cikkében előírt rendkívüli 
intézkedések előnyeiből részesülő 
ágazatokat, valamint – a harmadik 
országokat megcélzó intézkedések 
esetében – az Európai Unió 
kereskedelempolitikájának keretében 
megkötött szabadkereskedelmi
megállapodásokat. E programnak ki kell 
egészítenie a tagállamok és a gazdasági 
szereplők által végrehajtott egyéb 
intézkedéseket és koherensnek kell lennie 
azokkal. Az agrár-élelmiszeripari kis- és 
középvállalkozásokat, valamint a 
szövetkezeteket kiemelten kell kezelni, és a 
Bizottságnak nagyobb arányú 
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társfinanszírozást kell biztosítania 
számukra.

Or. pt

Módosítás 83
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Unió által társfinanszírozott 
tájékoztatási és promóciós intézkedéseknek 
konkrét uniós dimenzióval kell 
rendelkezniük. Ebből a célból, valamint 
annak érdekében, hogy ne aprózódjanak 
szét a finanszírozási eszközök, és hogy 
ezeken a mezőgazdasági termékek 
megismertetésére és promóciójára 
irányuló intézkedéseken keresztül 
fokozódjon az Európai Unió láthatósága, 
indokolt kidolgozni egy munkaprogramot, 
amely meghatározza az intézkedések 
stratégiai prioritásait a megcélzandó 
közönség, termékek, témák és piacok 
tekintetében, valamint a tájékoztatási és 
promóciós üzenetek jellemzőit. A 
Bizottságnak szem előtt kell tartania 
többek között a kis- és 
középvállalkozásoknak az agrár-
élelmiszeripari ágazatban játszott 
meghatározó szerepét, [a mezőgazdasági 
termékpiacok közös szervezésének 
létrehozásáról szóló, ...-i XXX/20../EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet („az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet”, COM(2011) 626] 154., 155. és 
156. cikkében előírt rendkívüli 
intézkedések előnyeiből részesülő 
ágazatokat, valamint – a harmadik 
országokat megcélzó intézkedések 
esetében – az Európai Unió 
kereskedelempolitikájának keretében 
megkötött szabadkereskedelmi 

(10) Az Unió által társfinanszírozott 
tájékoztatási és promóciós intézkedéseknek 
konkrét uniós dimenzióval kell 
rendelkezniük. Ebből a célból, valamint 
annak érdekében, hogy ne aprózódjanak 
szét a finanszírozási eszközök, és hogy 
ezeken a tájékoztatási és promóciós
intézkedéseken keresztül fokozódjon az 
európai mezőgazdasági termékek
láthatósága, indokolt kidolgozni egy 
munkaprogramot, amely meghatározza az 
intézkedések stratégiai prioritásait a 
megcélzandó közönség, termékek, témák 
és piacok tekintetében, valamint a 
tájékoztatási és promóciós üzenetek 
jellemzőit. A Bizottságnak szem előtt kell 
tartania többek között a 
mikrovállalkozásoknak és a kis- és 
középvállalkozásoknak az agrár-
élelmiszeripari ágazatban játszott 
meghatározó szerepét, [a mezőgazdasági 
termékpiacok közös szervezésének 
létrehozásáról szóló, ...-i XXX/20../EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet („az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet”, COM(2011) 626] 154., 155. és 
156. cikkében előírt rendkívüli 
intézkedések előnyeiből részesülő 
ágazatokat, valamint – a harmadik 
országokat megcélzó intézkedések 
esetében – az Európai Unió 
kereskedelempolitikájának keretében 
megkötött szabadkereskedelmi 
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megállapodásokat. megállapodásokat.

Or. en

Indokolás

Az agrár-élelmiszeripari ágazat jelentős részét mikrovállalkozások teszik ki, és kiemelt 
figyelmet kell fordítani azokra a javaslattevő szervezetekre, amelyek erőfeszítéseket tesznek a 
tájékoztatási és promóciós intézkedésekhez kevesebb erőforrással rendelkező 
mikrovállalkozások integrálására.

Módosítás 84
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Unió által társfinanszírozott 
tájékoztatási és promóciós intézkedéseknek 
konkrét uniós dimenzióval kell 
rendelkezniük. Ebből a célból, valamint 
annak érdekében, hogy ne aprózódjanak 
szét a finanszírozási eszközök, és hogy 
ezeken a mezőgazdasági termékek 
megismertetésére és promóciójára irányuló 
intézkedéseken keresztül fokozódjon az 
Európai Unió láthatósága, indokolt 
kidolgozni egy munkaprogramot, amely 
meghatározza az intézkedések stratégiai 
prioritásait a megcélzandó közönség, 
termékek, témák és piacok tekintetében, 
valamint a tájékoztatási és promóciós 
üzenetek jellemzőit. A Bizottságnak szem 
előtt kell tartania többek között a kis- és 
középvállalkozásoknak az agrár-
élelmiszeripari ágazatban játszott 
meghatározó szerepét, [a mezőgazdasági 
termékpiacok közös szervezésének 
létrehozásáról szóló, ...-i XXX/20../EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet („az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet”, COM(2011) 626] 154., 155. és 
156. cikkében előírt rendkívüli 

(10) Az Unió által társfinanszírozott 
tájékoztatási és promóciós intézkedéseknek 
konkrét uniós dimenzióval kell 
rendelkezniük. Ebből a célból, valamint 
annak érdekében, hogy ne aprózódjanak 
szét a finanszírozási eszközök, és hogy az 
agrár-élelmiszeripari termékek 
megismertetésére és promóciójára irányuló 
ezen intézkedéseken keresztül fokozódjon 
az Európai Unió láthatósága, indokolt 
kidolgozni egy munkaprogramot, amely 
meghatározza az intézkedések stratégiai 
prioritásait a megcélzandó közönség, 
termékek, témák és piacok tekintetében, 
valamint a tájékoztatási és promóciós 
üzenetek jellemzőit. A Bizottságnak szem 
előtt kell tartania többek között a kis- és 
középvállalkozásoknak az agrár-
élelmiszeripari ágazatban játszott 
meghatározó szerepét, [a mezőgazdasági 
termékpiacok közös szervezésének 
létrehozásáról szóló, ...-i XXX/20../EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet („az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet”, COM(2011) 626] 154., 155. és 
156. cikkében előírt rendkívüli 
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intézkedések előnyeiből részesülő 
ágazatokat, valamint – a harmadik 
országokat megcélzó intézkedések 
esetében – az Európai Unió 
kereskedelempolitikájának keretében 
megkötött szabadkereskedelmi 
megállapodásokat.

intézkedések előnyeiből részesülő 
ágazatokat, valamint – a harmadik 
országokat megcélzó intézkedések 
esetében – az Európai Unió 
kereskedelempolitikájának keretében 
megkötött szabadkereskedelmi 
megállapodásokat.

Or. es

Módosítás 85
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A Bizottság által kidolgozott 
munkaprogramnak az e rendeletben 
meghatározott célkitűzéseken kell 
alapulnia, amelyek magukban foglalják 
az európai termékek piaci részesedésének 
növelését, versenyképességük fokozását és 
új piacok megnyitását, különösen a 
kereskedelmi megállapodások által 
leginkább érintett ágazatokban, továbbá a 
fogyasztók tájékoztatását az uniós 
jogszabályok által az uniós termékek 
vonatkozásában előírt magas szintű 
előírásokról, és az európai 
minőségrendszerek (OFJ, OEM, HKT, 
ökológiai termelés) elismertségének és 
ismertségének növelését.

Or. en

Módosítás 86
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) E tájékoztatási és promóciós 
politikának négy fő célkitűzésen kell 
alapulnia: több hozzáadott érték 
létrehozása az európai élelmiszer-
ágazatban; nagyobb vonzóerő és 
fokozottabb hatás; egyszerűbb irányítás; 
és nagyobb szinergia a különböző 
promóciós eszközök között.

Or. pt

Módosítás 87
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tájékoztatási és promóciós 
intézkedéseken túlmenően szükség van 
arra, hogy a Bizottság uniós szintű 
technikai segítségnyújtási szolgáltatásokat 
fejlesszen ki és koordináljon, abból a 
célból, hogy segítséget nyújtson a 
gazdasági szereplőknek a társfinanszírozott 
programokban való részvételhez, 
eredményes kampányok megvalósításához, 
illetve exporttevékenységeik 
továbbfejlesztéséhez.

(12) A tájékoztatási és promóciós 
intézkedéseken túlmenően szükség van 
arra, hogy a Bizottság uniós szintű 
technikai segítségnyújtási szolgáltatásokat 
fejlesszen ki és koordináljon, abból a 
célból, hogy tájékoztatást nyújtson a 
gazdasági szereplőknek a hozzáférhető 
programokról, valamint segítséget 
nyújtson számukra a társfinanszírozott 
programokban való részvételhez, 
eredményes kampányok megvalósításához, 
illetve exporttevékenységeik 
továbbfejlesztéséhez.

Or. fr

Módosítás 88
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tájékoztatási és promóciós 
intézkedéseken túlmenően szükség van 
arra, hogy a Bizottság uniós szintű 
technikai segítségnyújtási szolgáltatásokat 
fejlesszen ki és koordináljon, abból a 
célból, hogy segítséget nyújtson a 
gazdasági szereplőknek a társfinanszírozott 
programokban való részvételhez, 
eredményes kampányok megvalósításához, 
illetve exporttevékenységeik 
továbbfejlesztéséhez.

(12) A tájékoztatási és promóciós 
intézkedéseken túlmenően szükség van 
arra, hogy a Bizottság, az egyes országok 
sajátosságainak figyelembevételével, uniós 
szintű technikai segítségnyújtási 
szolgáltatásokat fejlesszen ki és 
koordináljon, abból a célból, hogy 
segítséget nyújtson a gazdasági 
szereplőknek a társfinanszírozott 
programokban való részvételhez, 
eredményes kampányok megvalósításához, 
illetve exporttevékenységeik 
továbbfejlesztéséhez. Ezenkívül szükséges 
és kívánatos, hogy a Bizottság kidolgozzon 
egy egyszerű és teljes körű kézikönyvet, 
amely segítséget nyújt a lehetséges 
kedvezményezetteknek az e politikához 
fűződő szabályok és eljárások betartáshoz.

Or. pt

Módosítás 89
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Ezenkívül kiemelkedően fontos, 
hogy nagyobb költségvetés álljon e 
politikák rendelkezésére és a programok 
rugalmasabbá váljanak, hogy a 
végrehajtási szakasz alatt hozzá lehessen 
igazítani azokat a változó piaci 
körülményekhez. Enyhíteni kell emellett a 
programok benyújtásakor szükséges 
információk részletességére vonatkozó 
előírásokat.

Or. pt
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Módosítás 90
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Unió által társfinanszírozott, 
mezőgazdasági termékekre vonatkozó 
tájékoztatási és promóciós intézkedések 
nem helyezhetnek előtérbe egyes 
kereskedelmi márkákat, sem a termékek 
egyedi származását. Mindazonáltal a 
márkára vagy a származásra való utalás 
jelentős mértékben növelheti a promóciós 
intézkedések hatékonyságát, különösen a 
harmadik országokban. Ezért – a még 
ezután megállapítandó konkrét feltételeket 
és különösen az ipari tulajdon oltalmához 
való jogokat tiszteletben tartva – indokolt 
lehetővé tenni, hogy a márkanevek és a 
származás nagyobb mértékben 
megjeleníthetők legyenek, megőrizve 
ugyanakkor a megfelelő egyensúlyt e 
lehetőség, valamint az uniós 
mezőgazdasági termékek és az ilyen 
termékekből előállított élelmiszerek 
lényegi tulajdonságaira összpontosító 
általános üzenetek érvényre juttatása 
között.

(13) Az Unió által társfinanszírozott, 
agrár-élelmiszeripari termékekre 
vonatkozó tájékoztatási és promóciós 
intézkedések nem helyezhetnek előtérbe 
egyes kereskedelmi márkákat, sem a 
termékek egyedi származását. 
Mindazonáltal a márkára vagy a 
származásra való utalás jelentős mértékben 
növelheti a promóciós intézkedések 
hatékonyságát, különösen a harmadik 
országokban. Ezért – a még ezután 
megállapítandó konkrét feltételeket és 
különösen az ipari tulajdon oltalmához 
való jogokat tiszteletben tartva – indokolt 
lehetővé tenni, hogy a márkanevek és a 
származás nagyobb mértékben 
megjeleníthetők legyenek, megőrizve 
ugyanakkor a megfelelő egyensúlyt e 
lehetőség, valamint az uniós 
mezőgazdasági termékek és az ilyen 
termékekből előállított élelmiszerek 
lényegi tulajdonságaira összpontosító 
általános üzenetek érvényre juttatása 
között.

Or. es

Módosítás 91
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az Unió elkötelezett a KAP 
szabályozási környezetének egyszerűsítése 
mellett. Ezt a megközelítést a 

(14) Az Unió elkötelezett a KAP 
szabályozási környezetének egyszerűsítése 
mellett. Ezt a megközelítést a 
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mezőgazdasági termékek megismertetésére 
és promóciójára irányuló intézkedésekre is 
alkalmazni kell. Indokolt különösen 
felülvizsgálni a tájékoztatási és promóciós 
intézkedések adminisztratív irányítására 
vonatkozó elveket abból a célból, hogy 
azok egyszerűbbekké váljanak, és hogy 
lehetővé váljon a Bizottság számára a 
programjavaslatok benyújtására és 
kiválasztására vonatkozó szabályok és 
eljárások megállapítása.

mezőgazdasági termékek megismertetésére 
és promóciójára irányuló intézkedésekre is 
alkalmazni kell. Indokolt különösen 
felülvizsgálni a tájékoztatási és promóciós 
intézkedések adminisztratív irányítására 
vonatkozó elveket abból a célból, hogy 
azok egyszerűbbekké váljanak, és hogy 
lehetővé váljon a Bizottság számára, hogy
a tagállamok sajátos érdekeinek 
figyelembevételét követően megállapítsa a 
programjavaslatok benyújtására és 
kiválasztására vonatkozó szabályokat és 
eljárásokat.

Or. pt

Módosítás 92
Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Meg kell határozni az intézkedések 
finanszírozására vonatkozó szempontokat. 
Indokolt úgy rendelkezni, hogy főszabály 
szerint az Unió a programokhoz 
kapcsolódó költségeknek csupán egy 
részét fedezze, annak érdekében, hogy az 
érdekelt javaslattévő szervezetek is 
osztozzanak a felelősségben. Bizonyos, a 
KAP végrehajtásához nem kapcsolódó, de 
a tájékoztatási és promóciós intézkedések 
szerves részét képező igazgatási és 
személyi költségek esetében indokolt 
biztosítani az uniós finanszírozásra való 
jogosultságot.

(16) Meg kell határozni az intézkedések 
finanszírozására vonatkozó szempontokat. 
Indokolt úgy rendelkezni, hogy főszabály 
szerint az Unió és a tagállam a 
programokhoz kapcsolódó költségeknek 
egy részét társfinanszírozza, de ne fedezze
a költségek teljes összegét, annak 
érdekében, hogy az érdekelt javaslattévő 
szervezetek is osztozzanak a felelősségben.
A mezőgazdasági ágazat válsága esetén 
azonban lehetővé kell tenni az uniós 
társfinanszírozási arány 100%-ra történő 
emelését. Ebben az esetben lehetővé kell 
tenni a válságkezelési intézkedéseknek a 
rendes eljáráson kívüli gyors elfogadását.
Bizonyos, a KAP végrehajtásához nem 
kapcsolódó, de a tájékoztatási és 
promóciós intézkedések szerves részét 
képező igazgatási és személyi költségek 
esetében indokolt biztosítani az uniós 
finanszírozásra való jogosultságot.
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Or. de

Módosítás 93
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Meg kell határozni az intézkedések 
finanszírozására vonatkozó szempontokat. 
Indokolt úgy rendelkezni, hogy főszabály 
szerint az Unió a programokhoz 
kapcsolódó költségeknek csupán egy részét
fedezze, annak érdekében, hogy az érdekelt 
javaslattévő szervezetek is osztozzanak a 
felelősségben. Bizonyos, a KAP 
végrehajtásához nem kapcsolódó, de a 
tájékoztatási és promóciós intézkedések 
szerves részét képező igazgatási és 
személyi költségek esetében indokolt 
biztosítani az uniós finanszírozásra való 
jogosultságot.

(16) Meg kell határozni az intézkedések 
finanszírozására vonatkozó szempontokat. 
Indokolt úgy rendelkezni, hogy főszabály 
szerint az Unió a programokhoz 
kapcsolódó költségeknek csupán egy részét 
fedezze, annak érdekében, hogy az érdekelt 
javaslattévő szervezetek is osztozzanak a 
felelősségben. A tagállamok fedezhetik a 
programok költségeinek egy részét.
Bizonyos, a KAP végrehajtásához nem 
kapcsolódó, de a tájékoztatási és 
promóciós intézkedések szerves részét 
képező igazgatási és személyi költségek 
esetében indokolt biztosítani az uniós 
finanszírozásra való jogosultságot.

Or. pl

Indokolás

Az európai agrárágazat átfogó támogatása érdekében szükség van a tagállamok által nyújtott 
kiegészítő finanszírozásra.

Módosítás 94
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Meg kell határozni az intézkedések 
finanszírozására vonatkozó szempontokat. 
Indokolt úgy rendelkezni, hogy főszabály 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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szerint az Unió a programokhoz 
kapcsolódó költségeknek csupán egy részét 
fedezze, annak érdekében, hogy az érdekelt 
javaslattévő szervezetek is osztozzanak a 
felelősségben. Bizonyos, a KAP 
végrehajtásához nem kapcsolódó, de a 
tájékoztatási és promóciós intézkedések 
szerves részét képező igazgatási és 
személyi költségek esetében indokolt 
biztosítani az uniós finanszírozásra való 
jogosultságot.

Or. en

Módosítás 95
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Meg kell határozni az intézkedések 
finanszírozására vonatkozó szempontokat. 
Indokolt úgy rendelkezni, hogy főszabály 
szerint az Unió a programokhoz 
kapcsolódó költségeknek csupán egy részét 
fedezze, annak érdekében, hogy az érdekelt 
javaslattévő szervezetek is osztozzanak a 
felelősségben. Bizonyos, a KAP 
végrehajtásához nem kapcsolódó, de a 
tájékoztatási és promóciós intézkedések 
szerves részét képező igazgatási és 
személyi költségek esetében indokolt 
biztosítani az uniós finanszírozásra való 
jogosultságot.

(16) Meg kell határozni az intézkedések 
finanszírozására vonatkozó szempontokat. 
Indokolt úgy rendelkezni, hogy főszabály 
szerint az Unió a programokhoz 
kapcsolódó költségeknek csupán egy részét 
fedezze, annak érdekében, hogy az érdekelt 
javaslattévő szervezetek is osztozzanak a 
felelősségben. Bizonyos, a KAP 
végrehajtásához nem kapcsolódó, de a 
tájékoztatási és promóciós intézkedések 
szerves részét képező igazgatási és 
személyi költségek esetében indokolt 
biztosítani az uniós finanszírozásra való 
jogosultságot. Az uniós társfinanszírozás 
aránya semmilyen körülmények között 
sem érheti el a 100%-ot.

Or. nl

Módosítás 96
Luís Paulo Alves
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Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Meg kell határozni az intézkedések 
finanszírozására vonatkozó szempontokat. 
Indokolt úgy rendelkezni, hogy főszabály 
szerint az Unió a programokhoz 
kapcsolódó költségeknek csupán egy részét 
fedezze, annak érdekében, hogy az érdekelt 
javaslattévő szervezetek is osztozzanak a 
felelősségben. Bizonyos, a KAP 
végrehajtásához nem kapcsolódó, de a 
tájékoztatási és promóciós intézkedések 
szerves részét képező igazgatási és 
személyi költségek esetében indokolt 
biztosítani az uniós finanszírozásra való 
jogosultságot.

(16) Meg kell határozni az intézkedések 
finanszírozására vonatkozó szempontokat. 
Indokolt úgy rendelkezni, hogy főszabály 
szerint az Unió a programokhoz 
kapcsolódó költségeknek csupán egy részét 
fedezze, annak érdekében, hogy az érdekelt 
javaslattévő szervezetek is osztozzanak a 
felelősségben. Bizonyos, a KAP 
végrehajtásához nem kapcsolódó, de a 
tájékoztatási és promóciós intézkedések 
szerves részét képező igazgatási és 
személyi költségek esetében indokolt 
biztosítani az uniós finanszírozásra való 
jogosultságot. A költségek egy részét a 
tagállamok is finanszírozhatják.

Or. pt

Módosítás 97
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Lehetőséget kell biztosítani az 
árumegjelölések alá nem tartozó termékek 
származási helyének feltüntetésére, ami 
kiemeli a termék jellemzőit és 
tulajdonságait.

Or. pt

Módosítás 98
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az e rendeletben előírt intézkedések 
összhangjának és hatékonyságának, 
megfelelő irányításának, valamint az uniós 
pénzeszközök hatékony felhasználásának 
biztosítása érdekében indokolt a 
Bizottságot felhatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a következőkre 
vonatkozóan: a márkanevek láthatóságával 
és a termék származására való utalással 
kapcsolatos konkrét feltételek, a 
javaslattevő szervezetek támogathatósági 
kritériumai, a végrehajtó ügynökségek 
versenyeztetésével kapcsolatos feltételek, a 
javaslattevő szervezet számára a program 
egyes részeinek végrehajtására adható
engedély feltételei, és végezetül a 
tájékoztatási és promóciós programok 
költségeinek elszámolhatóságával 
kapcsolatos, az egyszerű programok 
esetében alkalmazandó konkrét feltételek. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
külső szakértőkkel. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
gondoskodnia kell arról, hogy a releváns 
dokumentumok egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelő módon eljussanak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

(18) Az e rendeletben előírt intézkedések 
összhangjának és hatékonyságának, 
megfelelő irányításának, valamint az uniós 
pénzeszközök hatékony felhasználásának 
biztosítása érdekében indokolt a 
Bizottságot felhatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a következőkre 
vonatkozóan: a márkanevek láthatóságával 
kapcsolatos konkrét feltételek és azon
feltételek, amelyek alapján a javaslattevő 
szervezet számára a program egyes 
részeinek végrehajtására engedély adható. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
külső szakértőkkel. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
gondoskodnia kell arról, hogy a releváns 
dokumentumok egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelő módon eljussanak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

Or. en

Módosítás 99
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az e rendeletben előírt intézkedések (18) Az e rendeletben előírt intézkedések 
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összhangjának és hatékonyságának, 
megfelelő irányításának, valamint az uniós 
pénzeszközök hatékony felhasználásának 
biztosítása érdekében indokolt a 
Bizottságot felhatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a következőkre 
vonatkozóan: a márkanevek láthatóságával 
és a termék származására való utalással 
kapcsolatos konkrét feltételek, a 
javaslattevő szervezetek támogathatósági 
kritériumai, a végrehajtó ügynökségek 
versenyeztetésével kapcsolatos feltételek, a 
javaslattevő szervezet számára a program 
egyes részeinek végrehajtására adható 
engedély feltételei, és végezetül a 
tájékoztatási és promóciós programok 
költségeinek elszámolhatóságával 
kapcsolatos, az egyszerű programok 
esetében alkalmazandó konkrét feltételek. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
külső szakértőkkel. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
gondoskodnia kell arról, hogy a releváns 
dokumentumok egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelő módon eljussanak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

összhangjának és hatékonyságának, 
megfelelő irányításának, valamint az uniós 
pénzeszközök hatékony felhasználásának 
biztosítása érdekében indokolt a 
Bizottságot felhatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a következőkre 
vonatkozóan: a márkanevek láthatóságával 
és a termék származására való utalással 
kapcsolatos konkrét feltételek, a 
javaslattevő szervezetek támogathatósági 
kritériumai, a végrehajtó ügynökségek 
versenyeztetésével kapcsolatos feltételek, a 
javaslattevő szervezet számára a program 
egyes részeinek végrehajtására adható 
engedély feltételei, a stratégiai 
prioritásokat meghatározó 
munkaprogramok, és végezetül a 
tájékoztatási és promóciós programok 
költségeinek elszámolhatóságával 
kapcsolatos, az egyszerű programok 
esetében alkalmazandó konkrét feltételek. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
külső szakértőkkel. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
gondoskodnia kell arról, hogy a releváns 
dokumentumok egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelő módon eljussanak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

Or. en

Módosítás 100
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az e rendeletben előírt intézkedések 
összhangjának és hatékonyságának, 
megfelelő irányításának, valamint az uniós 

(18) Az e rendeletben előírt intézkedések 
összhangjának és hatékonyságának, 
megfelelő irányításának, valamint az uniós 
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pénzeszközök hatékony felhasználásának 
biztosítása érdekében indokolt a 
Bizottságot felhatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a következőkre 
vonatkozóan: a márkanevek láthatóságával 
és a termék származására való utalással 
kapcsolatos konkrét feltételek, a 
javaslattevő szervezetek támogathatósági 
kritériumai, a végrehajtó ügynökségek 
versenyeztetésével kapcsolatos feltételek, a 
javaslattevő szervezet számára a program 
egyes részeinek végrehajtására adható 
engedély feltételei, és végezetül a 
tájékoztatási és promóciós programok 
költségeinek elszámolhatóságával 
kapcsolatos, az egyszerű programok 
esetében alkalmazandó konkrét feltételek. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
külső szakértőkkel. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
gondoskodnia kell arról, hogy a releváns 
dokumentumok egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelő módon eljussanak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

pénzeszközök hatékony felhasználásának 
biztosítása érdekében indokolt a 
Bizottságot felhatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el a következőkre 
vonatkozóan: a márkanevek láthatóságával 
és a termék származására való utalással 
kapcsolatos konkrét feltételek, a 
javaslattevő szervezetek támogathatósági 
kritériumai, a végrehajtó ügynökségek 
versenyeztetésével kapcsolatos feltételek, a 
javaslattevő szervezet számára a program 
egyes részeinek végrehajtására adható 
engedély feltételei, és végezetül a 
tájékoztatási és promóciós programok 
költségeinek elszámolhatóságával 
kapcsolatos, az egyszerű programok 
esetében alkalmazandó konkrét feltételek. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
külső szakértőkkel és a tagállamokkal. 
A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során gondoskodnia kell arról, hogy a 
releváns dokumentumok egyidejűleg, kellő 
időben és megfelelő módon eljussanak az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

Or. pt

Módosítás 101
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az e rendeletben előírt intézkedések 
összhangjának és hatékonyságának, 
megfelelő irányításának, valamint az uniós 
pénzeszközök hatékony felhasználásának 
biztosítása érdekében indokolt a 
Bizottságot felhatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 

(18) Az e rendeletben előírt intézkedések 
összhangjának és hatékonyságának, 
megfelelő irányításának, valamint az uniós 
pénzeszközök hatékony felhasználásának 
biztosítása érdekében indokolt a 
Bizottságot felhatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
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aktusokat fogadjon el a következőkre 
vonatkozóan: a márkanevek láthatóságával 
és a termék származására való utalással 
kapcsolatos konkrét feltételek, a 
javaslattevő szervezetek támogathatósági 
kritériumai, a végrehajtó ügynökségek 
versenyeztetésével kapcsolatos feltételek, a 
javaslattevő szervezet számára a program 
egyes részeinek végrehajtására adható 
engedély feltételei, és végezetül a 
tájékoztatási és promóciós programok 
költségeinek elszámolhatóságával 
kapcsolatos, az egyszerű programok 
esetében alkalmazandó konkrét feltételek. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
külső szakértőkkel. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
gondoskodnia kell arról, hogy a releváns 
dokumentumok egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelő módon eljussanak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

aktusokat fogadjon el a következőkre 
vonatkozóan: a márkanevek láthatóságával 
és a termék származására való utalással 
kapcsolatos konkrét feltételek, a 
javaslattevő szervezetek támogathatósági 
kritériumai, a végrehajtó ügynökségek 
versenyeztetésével kapcsolatos feltételek, a 
javaslattevő szervezet számára a program 
egyes részeinek végrehajtására adható 
engedély feltételei, és végezetül a 
tájékoztatási és promóciós programok 
költségeinek elszámolhatóságával 
kapcsolatos, az egyszerű programok 
esetében alkalmazandó konkrét feltételek. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
külső és tagállami szakértőkkel. 
A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során gondoskodnia kell arról, hogy a 
releváns dokumentumok egyidejűleg, kellő 
időben és megfelelő módon eljussanak az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

Or. en

Módosítás 102
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A 3/2008/EK rendelet által létrehozott 
rendszerről az e rendelet által létrehozott 
rendszerre történő zökkenőmentes áttérés 
elősegítése érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a 3/2008/EK rendelet 
rendelkezéseinek alkalmazásáról e 
rendelet rendelkezéseinek alkalmazására 
való áttéréshez kapcsolódó átmeneti 
rendelkezések megállapítására 

(19) A 3/2008/EK rendelet által létrehozott 
rendszerről az e rendelet által létrehozott 
rendszerre történő zökkenőmentes áttérés 
elősegítése érdekében a Bizottságot 
végrehajtási határkörökkel kell felruházni
a 3/2008/EK rendelet és e rendelet közötti
átmeneti rendelkezések megállapításához.
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vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 103
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni a 
következőkre vonatkozó végrehajtási 
aktusok elfogadása érdekében: a stratégiai 
prioritásokat meghatározó munkaprogram, 
az egyszerű programok kiválasztása, az 
egyszerű programok végrehajtásának, 
nyomon követésének és ellenőrzésének 
részletes szabályai, az e rendelet alapján 
kiválasztott egyszerű programok 
végrehajtására vonatkozó szerződések 
megkötésével kapcsolatos szabályok,
valamint a programok által kifejtett hatások 
értékelésének közös kerete. E hatásköröket 
a 182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek17 megfelelően kell 
gyakorolni.

(20) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni a 
következőkre vonatkozó végrehajtási 
aktusok elfogadása érdekében: a stratégiai 
prioritásokat meghatározó munkaprogram, 
az egyszerű programok kiválasztása, az 
egyszerű programok végrehajtásának, 
nyomon követésének és ellenőrzésének 
részletes szabályai, az e rendelet alapján 
kiválasztott egyszerű programok 
végrehajtására vonatkozó szerződések 
megkötésével kapcsolatos szabályok, a 
termék származásának jelzésével 
kapcsolatos konkrét feltételek, a 
javaslattevő szervezetek támogathatósági 
kritériumai, a végrehajtó ügynökségek 
versenyeztetésével kapcsolatos feltételek, a 
tájékoztatási és promóciós programok 
költségeinek elszámolhatóságával 
kapcsolatos, a programok esetében 
alkalmazandó konkrét feltételek, valamint 
a programok által kifejtett hatások 
értékelésének közös kerete. E hatásköröket 
a 182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek17 megfelelően kell 
gyakorolni.

__________________ __________________
17 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 
február 16-i 182/2011/EU rendelete a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 
február 16-i 182/2011/EU rendelete a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
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ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en

Módosítás 104
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni a 
következőkre vonatkozó végrehajtási 
aktusok elfogadása érdekében: a stratégiai 
prioritásokat meghatározó 
munkaprogram, az egyszerű programok 
kiválasztása, az egyszerű programok 
végrehajtásának, nyomon követésének és 
ellenőrzésének részletes szabályai, az e 
rendelet alapján kiválasztott egyszerű 
programok végrehajtására vonatkozó 
szerződések megkötésével kapcsolatos 
szabályok, valamint a programok által 
kifejtett hatások értékelésének közös 
kerete. E hatásköröket 
a 182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek17 megfelelően kell 
gyakorolni.

(20) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni a 
következőkre vonatkozó végrehajtási 
aktusok elfogadása érdekében: az egyszerű 
programok kiválasztása, az egyszerű 
programok végrehajtásának, nyomon 
követésének és ellenőrzésének részletes 
szabályai, az e rendelet alapján kiválasztott 
egyszerű programok végrehajtására 
vonatkozó szerződések megkötésével 
kapcsolatos szabályok, valamint a 
programok által kifejtett hatások 
értékelésének közös kerete. E hatásköröket 
a 182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek17 megfelelően kell 
gyakorolni.

__________________ __________________
17 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 
február 16-i 182/2011/EU rendelete a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 
február 16-i 182/2011/EU rendelete a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en
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Módosítás 105
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni a 
következőkre vonatkozó végrehajtási 
aktusok elfogadása érdekében: a stratégiai 
prioritásokat meghatározó munkaprogram, 
az egyszerű programok kiválasztása, az 
egyszerű programok végrehajtásának, 
nyomon követésének és ellenőrzésének 
részletes szabályai, az e rendelet alapján 
kiválasztott egyszerű programok 
végrehajtására vonatkozó szerződések 
megkötésével kapcsolatos szabályok, 
valamint a programok által kifejtett hatások 
értékelésének közös kerete. E hatásköröket 
a 182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek17 megfelelően kell 
gyakorolni.

(20) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni a 
következőkre vonatkozó végrehajtási 
aktusok elfogadása érdekében: a 
tagállamok által nyújtott információk 
alapján a stratégiai prioritásokat 
meghatározó munkaprogram, az egyszerű 
programok kiválasztása, az egyszerű 
programok végrehajtásának, nyomon 
követésének és ellenőrzésének részletes 
szabályai, az e rendelet alapján kiválasztott 
egyszerű programok végrehajtására 
vonatkozó szerződések megkötésével 
kapcsolatos szabályok, valamint a 
programok által kifejtett hatások 
értékelésének közös kerete. E hatásköröket 
a 182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek17 megfelelően kell 
gyakorolni.

__________________ __________________
17 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011. február 16-
i 182/2011/EU rendelete a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról (HL L 55., 
2011.2.28., 13. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011. február 16-
i 182/2011/EU rendelete a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról (HL L 55., 
2011.2.28., 13. o.).

Or. pt

Módosítás 106
Maria do Céu Patrão Neves
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A belső piacon vagy harmadik 
országokban megvalósított, mezőgazdasági 
termékek és egyes, mezőgazdasági 
termékekből előállított élelmiszerek 
megismertetésével és promóciójával 
kapcsolatos intézkedések (a továbbiakban: 
tájékoztatási és promóciós intézkedések) az 
e rendeletben előírt feltételek mellett teljes 
egészükben vagy részben finanszírozhatók 
az Unió költségvetéséből.

A belső piacon – európai, nemzeti, 
regionális vagy helyi szinten – és a
harmadik országokban –, többek között a 
világ növekvő piacain – megvalósított, 
mezőgazdasági termékek és egyes, 
mezőgazdasági termékekből előállított 
élelmiszerek megismertetésével és 
promóciójával kapcsolatos intézkedések (a 
továbbiakban: tájékoztatási és promóciós 
intézkedések) egyenlően kezelendők, és az 
e rendeletben előírt feltételek mellett teljes 
egészükben vagy részben finanszírozhatók 
az Unió költségvetéséből.

Or. pt

Módosítás 107
Sandra Kalniete

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A belső piacon vagy harmadik országokban 
megvalósított, mezőgazdasági termékek és 
egyes, mezőgazdasági termékekből 
előállított élelmiszerek megismertetésével 
és promóciójával kapcsolatos intézkedések 
(a továbbiakban: tájékoztatási és 
promóciós intézkedések) az e rendeletben 
előírt feltételek mellett teljes egészükben 
vagy részben finanszírozhatók az Unió 
költségvetéséből.

A belső piacon és harmadik országokban 
megvalósított, mezőgazdasági termékek és 
a mezőgazdasági termékekből előállított 
feldolgozott termékek megismertetésével 
és promóciójával kapcsolatos intézkedések 
(a továbbiakban: tájékoztatási és 
promóciós intézkedések) az e rendeletben 
előírt feltételek mellett teljes egészükben 
vagy részben finanszírozhatók az Unió 
költségvetéséből.

Or. en
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Módosítás 108
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk

Célkitűzések

A 8. cikkben előírt munkaprogram 
célkitűzései az alábbiak:

a) az uniós termékek piaci részesedésének 
növelése és új piacok megnyitása, külön 
figyelmet fordítva a legnagyobb 
növekedési potenciállal rendelkező 
piacokra;

b) az uniós – különösen a globalizálódó 
nemzetközi kereskedelem által leginkább 
veszélyeztetett – termékek 
versenyképességének és ismertségének 
növelése az Európai Unión belül és kívül 
egyaránt;

c) a fogyasztók tájékoztatása azokról a 
magas szintű előírásokról, amelyeknek a 
közös agrárpolitikából (KAP) adódóan az 
uniós termékeknek meg kell felelniük, 
különös tekintettel az élelmiszerek 
biztonságosságával, az eredetiséggel, a 
tápértékkel és az egészséggel, az 
állatjóléttel, illetve a környezet tiszteletben 
tartásával kapcsolatos szempontokra;

d) az európai minőségrendszerek (OFJ, 
OEM, HKT, ökológiai termelés) 
elismertségének és ismertségének 
növelése.

Or. en

Indokolás

A promóciós politika célkitűzéseit egyértelműen meg kell határozni és bele kell foglalni az 
alap-jogiaktusba.
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Módosítás 109
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk

Célkitűzések

A 8. cikkben említett munkaprogram 
célkitűzései az alábbiak:

a) az uniós mezőgazdasági termékek piaci 
részesedésének növelése, különös 
figyelmet fordítva a legnagyobb 
növekedési potenciállal rendelkező 
piacokra;

b) a rendes piaci feltételek visszaállítása 
súlyos piaci zavar, a vásárlói bizalom 
elveszítése vagy egyéb konkrét problémák 
esetén;

c) az uniós – különösen a globalizálódó 
nemzetközi kereskedelem által leginkább 
veszélyeztetett – mezőgazdasági termékek 
versenyképességének és ismertségének 
növelése az Unión belül és kívül egyaránt;

d) a fogyasztók tájékoztatása azokról a 
magas szintű előírásokról, amelyeknek a 
közös agrárpolitika (KAP) alkalmazásából 
adódóan az uniós mezőgazdasági 
termékeknek meg kell felelniük.

Or. pl

Indokolás

A munkaprogram tartalmát részletesebben meg kell határozni, biztosítva, hogy az uniós 
mezőgazdasági és az élelmiszer-ipari termelők részesülhessenek e program előnyeiből, ha az 
agárpiacokon meglévő, erősödő verseny dacára megfelelnek a szigorú minőségi és élelmiszer-
biztonsági előírásoknak. Ezenkívül biztosítani kell, hogy a tájékoztatási és promóciós 
intézkedések tekintetében csak akkor járjon uniós támogatás, ha a vonatkozó mezőgazdasági 
termékek száz százalékban uniós eredetűek. 
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Módosítás 110
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk

Célok

A 8. cikkben említett munkaprogram 
célkitűzései az alábbiak:

a) az uniós termékek piaci részesedésének 
növelése, különösen a nagy növekedési 
potenciállal rendelkező piacokon;

b) az uniós – különösen a globalizálódó 
nemzetközi kereskedelem által leginkább 
veszélyeztetett – termékek 
versenyképességének és ismertségének 
növelése az Unión belül és kívül egyaránt;

c) a fogyasztók tájékoztatása a közös 
agrárpolitika (KAP) alkalmazásának 
köszönhetően az uniós termékekkel 
szemben támasztott magas szintű 
követelményekről.

Or. it

Módosítás 111
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A belső piacra irányuló intézkedések Belső piaci és harmadik országbeli
intézkedések

Or. en
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Indokolás

A promóciós politika kiegyensúlyozottságának biztosítása érdekében a promóciós 
intézkedéseknek a belső piacon és harmadik országokban is rendelkezésre kell állniuk.

Módosítás 112
Sandra Kalniete

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A belső piacra irányuló intézkedések Belső piaci és harmadik országbeli
intézkedések

Or. en

Módosítás 113
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A belső piacra irányuló intézkedések Belső piaci és harmadik országbeli
intézkedések

Or. en

Módosítás 114
Sandra Kalniete

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A belső piac vonatkozásában támogatható 
intézkedések a következők:

A támogatható intézkedések a következők:
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Or. en

Módosítás 115
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A belső piac vonatkozásában támogatható 
intézkedések a következők:

A belső piac és a harmadik országok 
vonatkozásában támogatható intézkedések 
a következők:

Or. en

Indokolás

A promóciós politika kiegyensúlyozottságának biztosítása érdekében a promóciós 
intézkedéseknek a belső piacon és harmadik országokban is rendelkezésre kell állniuk.

Módosítás 116
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Unió mezőgazdasági termelési 
módjainak sajátosságait – különösen az 
élelmiszerek biztonságosságával, az 
eredetiséggel, a tápértékkel és az 
egészséggel, az állatjóléttel, illetve a 
környezet tiszteletben tartásával 
kapcsolatos szempontokat – előtérbe állító 
tájékoztatási intézkedések;

a) a mezőgazdasági termékek és az 
élelmiszerek jellemzőit, többek között az 
Unió mezőgazdasági termelési módjainak 
sajátosságait – különösen az élelmiszerek 
biztonságosságával, az eredetiséggel, a 
tápértékkel és az egészséggel, az 
állatjóléttel, illetve a környezet tiszteletben 
tartásával kapcsolatos szempontokat –
előtérbe állító tájékoztatási intézkedések;

Or. en
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Indokolás

A promóciós politika kiegyensúlyozottságának biztosítása érdekében a promóciós 
intézkedéseknek a belső piacon és harmadik országokban is rendelkezésre kell állniuk.

Módosítás 117
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Unió mezőgazdasági termelési 
módjainak sajátosságait – különösen az 
élelmiszerek biztonságosságával, az 
eredetiséggel, a tápértékkel és az 
egészséggel, az állatjóléttel, illetve a 
környezet tiszteletben tartásával 
kapcsolatos szempontokat – előtérbe állító 
tájékoztatási intézkedések;

a) az Unió mezőgazdasági termelési 
módjainak sajátosságait (az „európai 
termelési modellt”) – különösen a 
termelési módszerekkel, a földrajzi 
eredettel, a sajátos kulturális 
hagyományokkal vagy háttérrel, az 
élelmiszerek biztonságosságával és
eredetiségével, a származásuk 
meghatározásának lehetőségével, a 
tápértékkel és az egészséggel, a 
munkakörülményekkel, az állatjóléttel, 
illetve a környezet tiszteletben tartásával 
kapcsolatos szempontokat – előtérbe állító 
tájékoztatási intézkedések;

Or. pt

Módosítás 118
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Unió mezőgazdasági termelési 
módjainak sajátosságait – különösen az 
élelmiszerek biztonságosságával, az 
eredetiséggel, a tápértékkel és az 
egészséggel, az állatjóléttel, illetve a 
környezet tiszteletben tartásával 

a) az Unió mezőgazdasági termelési 
módjainak sajátosságait – különösen az 
élelmiszerek biztonságosságával, nyomon 
követhetőségével, az élelmiszerlánc 
átláthatóságával, az eredetiséggel, az 
étkezési kultúrával, a tápértékkel és az 
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kapcsolatos szempontokat – előtérbe állító 
tájékoztatási intézkedések;

egészséggel, az állatjóléttel, illetve a 
környezet tiszteletben tartásával 
kapcsolatos szempontokat – előtérbe állító 
tájékoztatási intézkedések;

Or. fi

Indokolás

A tájékoztatási intézkedéseket felsoroló listának széles körűnek és átfogónak kell lennie. A 
nyomon követhetőség és az élelmiszerlánc átláthatósága az élelmiszerbiztonság lényeges 
részét képezik. Ezek az intézkedések a fogyasztói bizalom szempontjából is fontosak.

Módosítás 119
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Unió mezőgazdasági termelési 
módjainak sajátosságait – különösen az 
élelmiszerek biztonságosságával, az 
eredetiséggel, a tápértékkel és az 
egészséggel, az állatjóléttel, illetve a 
környezet tiszteletben tartásával 
kapcsolatos szempontokat – előtérbe állító 
tájékoztatási intézkedések;

a) az Unió mezőgazdasági termelési 
módjainak sajátosságait – különösen az 
élelmiszerek biztonságosságával, a 
nyomon követhetőséggel, az uniós 
címkézési rendszerekkel, az eredetiséggel, 
a címkézéssel, az élelmiszerek 
alakulásával, a tápértékkel és az 
egészséggel, az állatjóléttel, a
fenntarthatósággal, a környezet 
tiszteletben tartásával kapcsolatos 
szempontokat, illetve egyéb gyártási 
szabványokat – előtérbe állító tájékoztatási 
intézkedések;

Or. en

Módosítás 120
Liam Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Unió mezőgazdasági termelési 
módjainak sajátosságait – különösen az 
élelmiszerek biztonságosságával, az 
eredetiséggel, a tápértékkel és az 
egészséggel, az állatjóléttel, illetve a 
környezet tiszteletben tartásával 
kapcsolatos szempontokat – előtérbe állító 
tájékoztatási intézkedések;

a) az Unió mezőgazdasági termelési 
módjainak sajátosságait – különösen az 
élelmiszerek biztonságosságával, a 
garantált magas minőséggel, a nyomon 
követhetőséggel, a fenntarthatósággal, az 
eredetiséggel, a tápértékkel és az 
egészséggel, az állatjóléttel, illetve a 
környezet tiszteletben tartásával 
kapcsolatos szempontokat – előtérbe állító 
tájékoztatási intézkedések;

Or. en

Módosítás 121
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Unió mezőgazdasági termelési 
módjainak sajátosságait – különösen az 
élelmiszerek biztonságosságával, az 
eredetiséggel, a tápértékkel és az 
egészséggel, az állatjóléttel, illetve a 
környezet tiszteletben tartásával 
kapcsolatos szempontokat – előtérbe állító 
tájékoztatási intézkedések;

a) az Unió mezőgazdasági termelési 
módjainak sajátosságait – különösen az 
élelmiszerek biztonságosságával, a 
nyomon követhetőséggel, a 
fenntarthatósággal, az eredetiséggel, a 
tápértékkel és az egészséggel, az 
állatjóléttel, illetve a környezet tiszteletben 
tartásával kapcsolatos szempontokat –
előtérbe állító tájékoztatási intézkedések;

Or. en

Indokolás

Az élelmiszerek nyomon követésére szolgáló, magasan fejlett rendszerek a mezőgazdasági 
termelési módok lényeges jellemzői az uniós tagállamokban. Ezenkívül az általunk előállított 
élelmiszer fenntarthatósága a döntéshozók és a fogyasztók számára is egyre fontosabb kérdés, 
amellyel foglalkozni kell. Ezért mindezeket kifejezetten meg kell említeni az alaprendeletben, 
hogy világos, egyértelmű helyzetet teremtsünk a jogalkotók és a javaslattevő szervezetek 
számára.
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Módosítás 122
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Unió mezőgazdasági termelési 
módjainak sajátosságait – különösen az 
élelmiszerek biztonságosságával, az 
eredetiséggel, a tápértékkel és az 
egészséggel, az állatjóléttel, illetve a 
környezet tiszteletben tartásával 
kapcsolatos szempontokat – előtérbe állító 
tájékoztatási intézkedések;

a) az Unió mezőgazdasági termelési 
módjainak sajátosságait – különösen az 
élelmiszerek biztonságosságával, a 
nyomon követhetőséggel, a 
fenntarthatósággal, az eredetiséggel, a 
tápértékkel és az egészséggel, az 
állatjóléttel, illetve a környezet tiszteletben 
tartásával kapcsolatos szempontokat –
előtérbe állító tájékoztatási intézkedések;

Or. en

Módosítás 123
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Unió mezőgazdasági termelési 
módjainak sajátosságait – különösen az 
élelmiszerek biztonságosságával, az 
eredetiséggel, a tápértékkel és az 
egészséggel, az állatjóléttel, illetve a 
környezet tiszteletben tartásával 
kapcsolatos szempontokat – előtérbe állító 
tájékoztatási intézkedések;

a) az Unió agrár-élelmiszeripari termelési 
módjainak sajátosságait – különösen az 
élelmiszerek biztonságosságával, az 
eredetiséggel, a tápértékkel és az 
egészséggel, az állatjóléttel, illetve a 
környezet tiszteletben tartásával 
kapcsolatos szempontokat – előtérbe állító 
tájékoztatási és promóciós intézkedések;

Or. es

Módosítás 124
Marian-Jean Marinescu
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Unió mezőgazdasági termelési 
módjainak sajátosságait – különösen az 
élelmiszerek biztonságosságával, az 
eredetiséggel, a tápértékkel és az 
egészséggel, az állatjóléttel, illetve a 
környezet tiszteletben tartásával 
kapcsolatos szempontokat – előtérbe állító 
tájékoztatási intézkedések;

a) az Unió mezőgazdasági termelési 
módjainak sajátosságait – különösen az 
élelmiszer-biztonsággal, az eredetiséggel, a 
tápértékkel és az egészséggel, az 
állatjóléttel, illetve a környezet tiszteletben 
tartásával kapcsolatos szempontokat –
előtérbe állító tájékoztatási intézkedések;

Or. fr

Módosítás 125
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 5. cikk (4) bekezdésében említett 
témákkal foglalkozó tájékoztatási 
intézkedések.

b) a mezőgazdasági termékek és az 
élelmiszerek tulajdonságait előtérbe állító, 
valamint az 5. cikk (4) bekezdésében 
említett témákkal foglalkozó tájékoztatási 
intézkedések;

Or. en

Módosítás 126
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a legkülső régiókban előállított 
minőségi mezőgazdasági termékekkel 
kapcsolatos tájékoztatási és promóciós 
intézkedések.
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Or. pt

Módosítás 127
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan promóciós intézkedések, 
amelyek azon túl, hogy ráirányítják a 
figyelmet az Unió mezőgazdasági 
termelési módjainak sajátosságaira – az 
„európai termelési modellre” –, az 
európai helyi és regionális termelésből 
származó mezőgazdasági termékek és 
élelmiszerek értékesítésének növelését 
célozzák; promóciós intézkedéseket kell 
végrehajtani azért is, hogy népszerűsítsük 
a helyi termelésben és a rövid 
élelmiszerellátási láncokban rejlő 
lehetőségeket.

Or. pt

Módosítás 128
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az EU-ból származó mezőgazdasági 
termékek és élelmiszerek értékesítésének 
előmozdítására irányuló promóciós 
intézkedések.

Or. pl
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Indokolás

A (2) és a (4) preambulumbekezdésre vonatkozóan előterjesztett módosításokkal összhangban.

Módosítás 129
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az EU-ból származó mezőgazdasági 
termékek és élelmiszerek értékesítésének 
előmozdítására irányuló promóciós 
intézkedések.

Or. en

Indokolás

A promóciós politika kiegyensúlyozottságának biztosítása érdekében a promóciós 
intézkedéseknek a belső piacon és harmadik országokban is rendelkezésre kell állniuk.

Módosítás 130
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az EU-ban előállított mezőgazdasági 
termékek és élelmiszerek értékesítésének 
előmozdítására irányuló promóciós 
intézkedések.

Or. en

Módosítás 131
Carlo Fidanza, Giovanni La Via
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az EU-ból származó mezőgazdasági 
termékek és élelmiszerek értékesítésének 
előmozdítására irányuló promóciós 
intézkedések.

Or. it

Módosítás 132
Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az EU-ból származó mezőgazdasági 
termékek és élelmiszerek értékesítésének 
előmozdítására irányuló promóciós 
intézkedések.

Or. it

Indokolás

A promóciós és tájékoztatási intézkedések nem veszélyeztetik az európai vállalkozások közötti 
versenyt nagyobb mértékben, mint az uniós szabályozás értelmében a mezőgazdasági 
vállalkozásoknak nyújtott más támogatási formák. A belső piacon a promóciónak azért is 
támogathatónak kell lennie, mert – figyelembe véve az Európán kívülről érkező termékek által 
kiélezettebbé tett versenyt – szükség van a tudás és az Unióból származó termékek belső piaci 
jelenlétének további megszilárdítására.

Módosítás 133
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölések, az oltalom alatt álló 
földrajzi jelzések és a hagyományos 
különleges termékek védelmét és 
eredetiségét garantáló intézkedések.

Or. en

Indokolás

A hamisítás elleni küzdelem érdekében uniós finanszírozásról kell gondoskodni a 
mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU 
rendelet 45. cikkének a) és b) pontjában meghatározott feladatokat ellátó termelői és 
feldolgozói csoportok támogatása érdekében.

Módosítás 134
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a mezőgazdasági termékek és az 
élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 
1151/2012/EU rendelet 45. cikkének a) és 
b) pontjában szereplő intézkedések 
végrehajtására irányuló fellépések.

Or. it

Módosítás 135
Sandra Kalniete

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a mezőgazdasági termékek és az 
ezekből előállított feldolgozott termékek 
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jellemzőit hangsúlyozó tájékoztatási 
intézkedések;

Or. en

Módosítás 136
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a legkülső régiókból származó, így 
korlátozott piacra jutási lehetőségekkel 
rendelkező mezőgazdasági termékek és 
élelmiszerek értékesítésnek növelését célzó 
promóciós intézkedések, feltéve, hogy a 
promóció tárgyát képező termékek nem 
tesznek szert versenyelőnyre a 
kontinentális termékekkel szemben;

Or. pt

Módosítás 137
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) az EU-ból származó mezőgazdasági 
termékek és élelmiszerek értékesítésének 
előmozdítására irányuló promóciós 
intézkedések.

Or. it

Módosítás 138
Sandra Kalniete
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) az EU-ból származó mezőgazdasági 
termékek és az ezekből előállított 
feldolgozott termékek értékesítésének 
előmozdítására irányuló promóciós 
intézkedések.

Or. en

Módosítás 139
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) mezőgazdasági termékekkel és 
mezőgazdasági termékekből előállított 
egyes élelmiszerekkel kapcsolatos 
promóciós intézkedések – amennyiben 
azok rövid élelmiszer-ellátási láncok 
részét képezik – a helyi piacok és a helyi 
termelés támogatása érdekében.

Or. pt

Módosítás 140
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk törölve

Harmadik országokra irányuló 
intézkedések

A harmadik országok vonatkozásában 
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támogatható intézkedések a következők:

a) a mezőgazdasági termékek és az 
élelmiszerek tulajdonságait előtérbe állító, 
valamint az 5. cikk (4) bekezdésében 
említett témákkal foglalkozó tájékoztatási 
intézkedések;

b) az EU-ból származó mezőgazdasági 
termékek és élelmiszerek értékesítésének 
előmozdítására irányuló promóciós 
intézkedések.

Or. en

Indokolás

A promóciós politika kiegyensúlyozottságának biztosítása érdekében a promóciós 
intézkedéseknek a belső piacon és harmadik országokban is rendelkezésre kell állniuk. Ezért a 
3. cikket egyesíteni kell a 2. cikkel.

Módosítás 141
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk törölve

Harmadik országokra irányuló 
intézkedések

A harmadik országok vonatkozásában 
támogatható intézkedések a következők:

a) a mezőgazdasági termékek és az 
élelmiszerek tulajdonságait előtérbe állító, 
valamint az 5. cikk (4) bekezdésében 
említett témákkal foglalkozó tájékoztatási 
intézkedések;

b) az EU-ból származó mezőgazdasági 
termékek és élelmiszerek értékesítésének 
előmozdítására irányuló promóciós 
intézkedések.
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Or. en

Módosítás 142
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a mezőgazdasági termékek és az 
élelmiszerek tulajdonságait előtérbe állító, 
valamint az 5. cikk (4) bekezdésében 
említett témákkal foglalkozó tájékoztatási 
intézkedések;

a) az Unió mezőgazdasági termelési 
módjainak sajátosságait – különösen az 
élelmiszerek biztonságosságával, a 
nyomon követhetőséggel, az uniós 
címkézési rendszerekkel, az eredetiséggel, 
a címkézéssel, az élelmiszerek 
alakulásával, a tápértékkel és az 
egészséggel, az állatjóléttel, a 
fenntarthatósággal, a környezet 
tiszteletben tartásával kapcsolatos 
szempontokat, illetve egyéb gyártási 
szabványokat – előtérbe állító, valamint az 
5. cikk (4) bekezdésében említett témákkal 
foglalkozó tájékoztatási és promóciós 
intézkedések;

Or. en

Módosítás 143
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az 5. cikk (4) bekezdésének a) pontja 
szerinti minőségrendszerek hatálya alá 
tartozó termékek védelmének fokozását 
lehetővé tevő intézkedések;

Or. fr
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Módosítás 144
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a legkülső régiókban előállított 
minőségi mezőgazdasági termékekkel 
kapcsolatos tájékoztatási és promóciós 
intézkedések.

Or. pt

Módosítás 145
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tájékoztatási és promóciós 
intézkedések nem helyezhetnek előtérbe 
egyes kereskedelmi márkákat. 
Mindazonáltal termékbemutatók és 
termékkóstolók alkalmával, valamint a 
tájékoztató és promóciós anyagokon a 6. 
cikk a) pontjának megfelelően 
elfogadandó különleges feltételek mellett 
feltüntethető a termékek márkaneve.

(1) A tájékoztatási és promóciós 
intézkedések nem helyezhetnek előtérbe 
egyes kereskedelmi márkákat. 
Mindazonáltal termékbemutatók és 
termékkóstolók alkalmával, valamint a 
tájékoztató és promóciós anyagokon a
következő feltételek mellett feltüntethető a 
termékek márkaneve:

Or. de

Módosítás 146
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) több márkát kell megnevezni,
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Or. de

Módosítás 147
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a javaslattevő szervezet tagjainak 
valamennyi márkaneve megjelenhet,

Or. de

Módosítás 148
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) valamennyi márkanév ugyanúgy 
látható és 

Or. de

Módosítás 149
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a márkanév grafikai megjelenítésének 
kisebb formátumban kell szerepelnie, mint 
az intézkedés üzenetének.

Or. de
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Módosítás 150
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tájékoztatási intézkedések nem 
ösztönözhetnek valamely termék 
fogyasztására a termék származására való 
hivatkozással. Mindazonáltal a 6. cikk b) 
pontjának megfelelően elfogadandó 
konkrét feltételek mellett a termékek 
származása feltüntethető a tájékoztató és 
promóciós anyagokon.

(2) A 6. cikk b) pontjának megfelelően 
elfogadandó konkrét feltételek mellett a 
termékek származása feltüntethető a 
tájékoztató és promóciós anyagokon.

Or. pt

Módosítás 151
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tájékoztatási intézkedések nem 
ösztönözhetnek valamely termék 
fogyasztására a termék származására való 
hivatkozással. Mindazonáltal a 6. cikk b) 
pontjának megfelelően elfogadandó 
konkrét feltételek mellett a termékek 
származása feltüntethető a tájékoztató és 
promóciós anyagokon.

(2) A tájékoztatási intézkedések nem 
ösztönözhetnek valamely termék 
fogyasztására a termék származására való 
hivatkozással. Mindazonáltal a következő
feltételek mellett a termékek származása 
feltüntethető a tájékoztató és promóciós 
anyagokon:

Or. de

Módosítás 152
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tájékoztatási intézkedések nem 
ösztönözhetnek valamely termék 
fogyasztására a termék származására való 
hivatkozással. Mindazonáltal a 6. cikk b) 
pontjának megfelelően elfogadandó 
konkrét feltételek mellett a termékek 
származása feltüntethető a tájékoztató és 
promóciós anyagokon.

(2) A tájékoztatási intézkedések nem 
ösztönözhetnek valamely termék 
fogyasztására a termék származására való
hivatkozással. Mindazonáltal az 5a.
cikkben említett konkrét feltételek mellett 
a termékek származása feltüntethető a 
tájékoztató és promóciós anyagokon.

Or. en

Indokolás

A termék eredetének említésére vonatkozó szabályok alapvető fontosságúak, amelyeket az 
európai parlamenti és tanácsi rendelet szintjén kell meghatározni.

Módosítás 153
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1151/2011/EU rendelet szerint 
regisztrált termékek esetében az 
eredetmegjelölés abban a formában, 
amelyben oltalomban részesül;

Or. de

Módosítás 154
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) belső piacra vonatkozó intézkedések 
esetén a származás grafikai ábrázolását 
tekintve csak kisebb formátumú lehet, 
mint az európai információ és

Or. de

Módosítás 155
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) harmadik országok piacaira vonatkozó 
intézkedések esetén a származást az 
európai információval egyenlő szinten 
lehet ábrázolni.

Or. de

Módosítás 156
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az olyan termékeket, amelyek 
használata (különösen gyakori használat 
esetén) közegészségügyi szempontból 
ártalmas lehet, ki kell zárni az e rendelet 
szerinti tájékoztatási és promóciós 
intézkedések teljes vagy részleges 
finanszírozása alól.

Or. nl
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Módosítás 157
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) I. 
mellékletében szereplő jegyzékben 
felsorolt mezőgazdasági termékek a(z) 
[COM(2011) 416]/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet19 I. mellékletében 
felsorolt halászati és akvakultúra-
termékek és a dohány kivételével;

a) a gyapot és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (a 
továbbiakban: a Szerződés) I. 
mellékletében szereplő jegyzékben 
felsorolt mezőgazdasági termékek a 
dohány kivételével;

__________________ __________________
19 A ...-i [COM(2011) 416]/EU rendelet a 
halászati és akvakultúra-termékek piacának 
közös szervezéséről (HL ...).

19 A ...-i [COM(2011) 416]/EU rendelet a 
halászati és akvakultúra-termékek piacának 
közös szervezéséről (HL ...).

Or. es

Indokolás

A gyapot, noha nem szerepel az EUMSZ I. mellékletében, olyan mezőgazdasági termék, amely 
nem zárható ki e rendelet hatálya alól.

Módosítás 158
Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) I. 
mellékletében szereplő jegyzékben 
felsorolt mezőgazdasági termékek a(z) 
[COM(2011) 416]/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet19 I. mellékletében 
felsorolt halászati és akvakultúra-
termékek és a dohány kivételével;

a) az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) I. 
mellékletében szereplő jegyzékben 
felsorolt mezőgazdasági termékek a 
dohány kivételével;



AM\1019268HU.doc 69/158 PE529.733v01-00

HU

__________________ __________________
19 A ...-i [COM(2011) 416]/EU rendelet a 
halászati és akvakultúra-termékek 
piacának közös szervezéséről (HL ...).

Or. it

Indokolás

A közösségi programokban szereplő, halászati ágazatra vonatkozó promóciós intézkedések 
olyan tájékoztatási és promóciós intézkedéseket finanszíroznak, amelyek nem egyenértékűek e 
rendelet szervezettebb kedvezményezettjei által javasolt kereskedelmi és tájékoztatási 
fellépésekkel. Figyelembe véve többek között az ágazatot sújtó válságot, a halászati és 
akvakultúra-termékeket is a támogatható termékek körébe kell sorolni.

Módosítás 159
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) I. 
mellékletében szereplő jegyzékben 
felsorolt mezőgazdasági termékek a(z) 
[COM(2011) 416]/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet19 I. mellékletében 
felsorolt halászati és akvakultúra-
termékek és a dohány kivételével;

a) az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) I. 
mellékletében szereplő jegyzékben 
felsorolt mezőgazdasági termékek a 
dohány kivételével;

__________________ __________________
19 A ...-i [COM(2011) 416]/EU rendelet a 
halászati és akvakultúra-termékek piacának 
közös szervezéséről (HL ...).

19 A ...-i [COM(2011) 416]/EU rendelet a 
halászati és akvakultúra-termékek piacának 
közös szervezéséről (HL ...).

Or. en

Indokolás

A halászati és akvakultúra-termékek nem zárhatók ki a rendelet hatálya alól, mivel az EU-ban 
elfogyasztott hal 60%-a importból származik. Ezért alapvető fontosságú, hogy többet tegyünk 
a honos halfajok felhasználásával előállított, fenntartható haltermékek promóciójáért, az EU-
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n belül és kívül egyaránt.

Módosítás 160
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) I. 
mellékletében szereplő jegyzékben 
felsorolt mezőgazdasági termékek a(z) 
[COM(2011) 416]/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet19 I. mellékletében 
felsorolt halászati és akvakultúra-
termékek és a dohány kivételével;

a) az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) I. 
mellékletében szereplő jegyzékben 
felsorolt mezőgazdasági termékek a(z) 
[COM(2011) 416]/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet19 I. mellékletében 
felsorolt halászati termékek és a dohány 
kivételével;

__________________ __________________
19 A ...-i [COM(2011) 416]/EU rendelet a 
halászati és akvakultúra-termékek piacának 
közös szervezéséről (HL ...)..

19 A ...-i [COM(2011) 416]/EU rendelet a 
halászati és akvakultúra-termékek piacának 
közös szervezéséről (HL ...)..

Or. pl

Indokolás

Az akvakultúra-termékek számára további támogatást kell nyújtani, a belső piacon és 
harmadik országokban egyaránt.

Módosítás 161
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) I. 
mellékletében szereplő jegyzékben 
felsorolt mezőgazdasági termékek a(z) 
[COM(2011) 416]/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet19 I. mellékletében 

a) az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) I. 
mellékletében szereplő jegyzékben 
felsorolt mezőgazdasági termékek a(z) 
[COM(2011) 416]/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet19 I. mellékletében 
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felsorolt halászati és akvakultúra-termékek 
és a dohány kivételével;

felsorolt halászati és akvakultúra-termékek 
– amennyiben kizárólag élelmiszer-
összetevőket alkotnak – és a dohány 
kivételével;

__________________ __________________
19 A ...-i [COM(2011) 416]/EU rendelet a 
halászati és akvakultúra-termékek piacának 
közös szervezéséről (HL ...).

19 A ...-i [COM(2011) 416]/EU rendelet a 
halászati és akvakultúra-termékek piacának 
közös szervezéséről (HL ...).

Or. es

Módosítás 162
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) I. 
mellékletében szereplő jegyzékben 
felsorolt mezőgazdasági termékek a(z) 
[COM(2011) 416]/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet19 I. mellékletében 
felsorolt halászati és akvakultúra-
termékek és a dohány kivételével;

a) az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) I. 
mellékletében szereplő jegyzékben 
felsorolt mezőgazdasági termékek és a 
halkonzervek a(z) [COM(2011) 416]/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet19 I. 
mellékletében felsorolt többi halászati és 
akvakultúra-termék, valamint a dohány 
kivételével;

__________________ __________________
19 A ...-i [COM(2011) 416]/EU rendelet a 
halászati és akvakultúra-termékek piacának 
közös szervezéséről (HL ...).

19 A ...-i [COM(2011) 416]/EU rendelet a 
halászati és akvakultúra-termékek piacának 
közös szervezéséről (HL ...).

Or. pt

Módosítás 163
Francesca Barracciu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) I. 
mellékletében szereplő jegyzékben 
felsorolt mezőgazdasági termékek a(z) 
[COM(2011) 416]/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet19 I. mellékletében 
felsorolt halászati és akvakultúra-termékek 
és a dohány kivételével;

a) az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) I. 
mellékletében szereplő jegyzékben 
felsorolt, uniós eredetű mezőgazdasági 
termékek a(z) [COM(2011) 416]/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet19 I. 
mellékletében felsorolt halászati és 
akvakultúra-termékek és a dohány 
kivételével;

__________________ __________________
19 A ...-i [COM(2011) 416]/EU rendelet a 
halászati és akvakultúra-termékek piacának 
közös szervezéséről (HL ...).

19 A ...-i [COM(2011) 416]/EU rendelet a 
halászati és akvakultúra-termékek piacának 
közös szervezéséről (HL ...).

Or. it

Indokolás

A javaslat (2) preambulumbekezdésével és 8. cikkével összhangban, amelyek szerint „a 
tájékoztatási és promóciós intézkedések […] hozzájárulnak az európai uniós mezőgazdaság 
versenyképességének megerősítéséhez”, a promóciós intézkedéseket és azok pénzügyi 
támogatását az uniós eredetű termékekre kell összpontosítani.

Módosítás 164
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) I. 
mellékletében szereplő jegyzékben 
felsorolt mezőgazdasági termékek a(z) 
[COM(2011) 416]/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet19 I. mellékletében 
felsorolt halászati és akvakultúra-termékek 
és a dohány kivételével;

a) az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) I. 
mellékletében szereplő jegyzékben 
felsorolt, uniós eredetű mezőgazdasági 
termékek a(z) [COM(2011) 416]/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet19 I. 
mellékletében felsorolt halászati és 
akvakultúra-termékek és a dohány 
kivételével;

__________________ __________________
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19 A ...-i [COM(2011) 416]/EU rendelet a 
halászati és akvakultúra-termékek piacának 
közös szervezéséről (HL ...).

19 A ...-i [COM(2011) 416]/EU rendelet a 
halászati és akvakultúra-termékek piacának 
közös szervezéséről (HL ...).

Or. it

Módosítás 165
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) I. 
mellékletében szereplő jegyzékben 
felsorolt mezőgazdasági termékek a(z) 
[COM(2011) 416]/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet19 I. mellékletében 
felsorolt halászati és akvakultúra-termékek 
és a dohány kivételével;

a) az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) I. 
mellékletében szereplő jegyzékben 
felsorolt mezőgazdasági termékek a(z) 
[COM(2011) 416]/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet19 I. mellékletében 
felsorolt halászati és akvakultúra-termékek, 
a bor, a szeszes italok és a dohány 
kivételével;

__________________ __________________
19 A ...-i [COM(2011) 416]/EU rendelet a 
halászati és akvakultúra-termékek piacának 
közös szervezéséről (HL ...).

19 A ...-i [COM(2011) 416]/EU rendelet a 
halászati és akvakultúra-termékek piacának 
közös szervezéséről (HL ...).

Or. en

Indokolás

Az EU ne támogassa az alkohol promócióját. Az nem lenne összeegyeztethető az 
alkoholfogyasztás megelőzése terén végzett uniós tevékenységekkel, és ellentétes lenne az EU 
által tett számos egyéb szakpolitikai intézkedéssel – például az uniós közegészségügyi 
programmal, az EU alkoholstratégiájával, valamint a WHO tevékenységeivel (a WHO 
globális alkoholstratégiájával) kapcsolatos uniós kötelezettségvállalásokkal.

Módosítás 166
Michel Dantin
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a Szerződés I. mellékletében nem 
szereplő feldolgozott mezőgazdasági 
termékek;

Or. fr

Módosítás 167
Sandra Kalniete

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 1151/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet I. mellékletének I. 
pontjában felsorolt, mezőgazdasági 
termékekből előállított élelmiszerek;

b) mezőgazdasági termékekből előállított 
feldolgozott termékek;

Or. en

Módosítás 168
Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 1151/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet I. mellékletének I. 
pontjában felsorolt, mezőgazdasági 
termékekből előállított élelmiszerek;

b) az 1151/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet I. mellékletének I. 
pontjában felsorolt, mezőgazdasági 
termékekből előállított élelmiszerek, 
amennyiben a felhasznált mezőgazdasági 
nyersanyagokat a bejelentést tevő 
országban (egyszerű program esetében) 
vagy a bejelentést tevő országokban 
előállított mezőgazdasági 
nyersanyagokból (összetett program 
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esetében) állították elő.

Or. it

Indokolás

A javaslat (2) preambulumbekezdésében és 8. cikkében megfogalmazott elvvel összhangban, 
amely szerint „a tájékoztatási és promóciós intézkedések […] hozzájárulnak az európai uniós 
mezőgazdaság versenyképességének megerősítéséhez”, el kell kerülni a nem uniós eredetű 
nyersanyagokból előállított feldolgozott termékek előmozdítását.

Módosítás 169
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 1151/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet I. mellékletének I. 
pontjában felsorolt, mezőgazdasági 
termékekből előállított élelmiszerek;

b) az 1151/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet I. mellékletének I. 
pontjában felsorolt, mezőgazdasági 
termékekből előállított élelmiszerek, 
függetlenül attól, hogy ezek a termékek 
konkrétan rendelkeznek-e oltalom alatt 
álló földrajzi eredetmegjelöléssel;

Or. en

Módosítás 170
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 1151/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet I. mellékletének I. 
pontjában felsorolt, mezőgazdasági 
termékekből előállított élelmiszerek;

b) az 1151/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt 
vagy a 834/2007/EK rendelet hatálya alá 
tartozó mezőgazdasági termékek és 
élelmiszerek;
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Or. fr

Indokolás

Couvrir l'ensemble du champ d'application des produits AOP IGP STG mentionnés dans les 
règlements (UE) n°1151/2012 Le champ d'application des produits bio mentionnés dans les 
règlements (UE) n° 834/2007 est plus vaste que celui des produits éligibles proposé par la 
Commission dans cet article : il comprend les produits agricoles vivants ou non transformés, 
les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine, les aliments pour 
animaux et le matériel de reproduction végétative et semences utilisés aux fins de culture. 
Dans la mesure où le thème « bio » est éligible, il est proposé de mettre le champ des produits 
en cohérence.

Módosítás 171
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 1151/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet I. mellékletének I. 
pontjában felsorolt, mezőgazdasági 
termékekből előállított élelmiszerek;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. es

Módosítás 172
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 1151/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet I. mellékletének I. 
pontjában felsorolt, mezőgazdasági 
termékekből előállított élelmiszerek;

b) az 1151/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet I. mellékletének I. 
pontjában felsorolt, uniós mezőgazdasági 
termékekből és gyapotból előállított 
élelmiszerek;

Or. pl
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Indokolás

Az európai promóciós rendszerben a támogatható termékek jegyzéke csak az EU-ban 
előállított termékeket foglaljon magában, ezáltal biztosítva, hogy az európai mezőgazdasági 
termelők és feldolgozók learathassák erőfeszítéseik gyümölcsét. A gyapot mezőgazdasági 
termék, ezért szintén támogathatónak kell lennie.

Módosítás 173
Francesca Barracciu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 1151/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet I. mellékletének I. 
pontjában felsorolt, mezőgazdasági 
termékekből előállított élelmiszerek;

b) az 1151/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet I. mellékletének I. 
pontjában felsorolt, uniós eredetű 
mezőgazdasági termékekből előállított 
élelmiszerek;

Or. it

Indokolás

A javaslat (2) preambulumbekezdésével és 8. cikkével összhangban, amelyek szerint „a 
tájékoztatási és promóciós intézkedések […] hozzájárulnak az európai uniós mezőgazdaság 
versenyképességének megerősítéséhez”, a promóciós intézkedéseket és azok pénzügyi 
támogatását az uniós eredetű termékekre kell összpontosítani.

Módosítás 174
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 1151/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet I. mellékletének I. 
pontjában felsorolt, mezőgazdasági 
termékekből előállított élelmiszerek;

b) az 1151/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet I. mellékletének I. 
pontjában felsorolt, uniós eredetű 
mezőgazdasági termékekből előállított 
élelmiszerek;
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Or. it

Módosítás 175
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az 1151/2012/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet szerinti minőségre 
utaló választható kifejezéssel ellátott 
élelmiszerek;

Or. it

Módosítás 176
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 110/200820/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet20 szerinti oltalom alatt 
álló földrajzi árujelzővel ellátott szeszes 
italok.

törölve.

__________________
20 Az Európai Parlament és a Tanács 
2008. január 15-i 110/2008/EK rendelete 
a szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 39., 2008.2.13., 16. o.).

Or. fi
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Indokolás

A szeszes italok súlyos közegészségügyi következményeire tekintettel az EU-nak nem kellene 
támogatnia a marketingjüket.

Módosítás 177
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 110/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet20 szerinti oltalom alatt 
álló földrajzi árujelzővel ellátott szeszes 
italok.

törölve

__________________
20 Az Európai Parlament és a Tanács 
2008. január 15-i 110/2008/EK rendelete 
a szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 39., 2008.2.13., 16. o.).

Or. en

Indokolás

Az EU ne támogassa az alkohol promócióját. Az nem lenne összeegyeztethető az 
alkoholfogyasztás megelőzése terén végzett uniós tevékenységekkel, és ellentétes lenne az EU 
által tett számos egyéb szakpolitikai intézkedéssel – például az uniós közegészségügyi 
programmal, az EU alkoholstratégiájával, valamint a WHO tevékenységeivel (a WHO 
globális alkoholstratégiájával) kapcsolatos uniós kötelezettségvállalásokkal.

Módosítás 178
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 110/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet20 szerinti oltalom alatt álló 
földrajzi árujelzővel ellátott szeszes italok.

c) a 110/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet20 hatálya alá tartozó
szeszes italok.

__________________ __________________
20 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 
január 15-i 110/2008/EK rendelete a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 39., 2008.2.13., 16. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 
január 15-i 110/2008/EK rendelete a 
szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 39., 2008.2.13., 16. o.).

Or. pt

Módosítás 179
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a legkülső régiókban előállított 
minőségi mezőgazdasági termékek.

Or. pt

Módosítás 180
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) minden ökológiai termelésből 
származó élelmiszer.

Or. en
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Módosítás 181
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a peszticidek fenntartható 
használatának elérését célzó közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról 
szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet 
átültető nemzeti rendelkezések alapján 
jóváhagyott minőségi előállítási 
módszerek.

Or. it

Módosítás 182
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az 1308/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet II. része II. címének 2. 
szakaszában meghatározott bor.

Or. it

Módosítás 183
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Borok vonatkozásában is folytathatók törölve.
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tájékoztatási és promóciós intézkedések, 
feltéve, hogy a szóban forgó programnak 
egyéb, az (1) bekezdés a) vagy b) 
pontjában említett termékek is tárgyát 
képezik.

Or. fi

Indokolás

A szeszes italok súlyos közegészségügyi következményeire tekintettel az EU-nak nem kellene 
támogatnia a marketingjüket.

Módosítás 184
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Borok vonatkozásában is folytathatók 
tájékoztatási és promóciós intézkedések, 
feltéve, hogy a szóban forgó programnak 
egyéb, az (1) bekezdés a) vagy b) 
pontjában említett termékek is tárgyát 
képezik.

törölve

Or. es

Indokolás

Az európai promóciós politikának általánosságban a borra is ki kell terjednie, függetlenül 
attól, hogy egy adott programnak más mezőgazdasági termékek is a részét képezik-e.

Módosítás 185
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Borok vonatkozásában is folytathatók 
tájékoztatási és promóciós intézkedések, 
feltéve, hogy a szóban forgó programnak 
egyéb, az (1) bekezdés a) vagy b) 
pontjában említett termékek is tárgyát 
képezik.

törölve

Or. fr

Módosítás 186
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Borok vonatkozásában is folytathatók 
tájékoztatási és promóciós intézkedések, 
feltéve, hogy a szóban forgó programnak 
egyéb, az (1) bekezdés a) vagy b) 
pontjában említett termékek is tárgyát 
képezik.

törölve

Or. en

Indokolás

Az EU ne támogassa az alkohol promócióját. Az nem lenne összeegyeztethető az 
alkoholfogyasztás megelőzése terén végzett uniós tevékenységekkel, és ellentétes lenne az EU 
által tett számos egyéb szakpolitikai intézkedéssel – például az uniós közegészségügyi 
programmal, az EU alkoholstratégiájával, valamint a WHO tevékenységeivel (a WHO 
globális alkoholstratégiájával) kapcsolatos uniós kötelezettségvállalásokkal.

Módosítás 187
Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Borok vonatkozásában is folytathatók 
tájékoztatási és promóciós intézkedések, 
feltéve, hogy a szóban forgó programnak 
egyéb, az (1) bekezdés a) vagy b) 
pontjában említett termékek is tárgyát 
képezik.

(2) Borok vonatkozásában is folytathatók 
tájékoztatási és promóciós intézkedések, 
feltéve, hogy a szóban forgó programnak 
egyéb, az (1) bekezdés a) vagy b) 
pontjában említett termékek is tárgyát 
képezik, valamint hogy a program az 
oltalom alatt álló eredetmegjelelöléssel és 
az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel 
ellátott borokra is kiterjed.

Or. it

Indokolás

Az eredet egy olyan tényező, amely kifejezetten meghatározza az európai borok minőségét, 
valamint kulturális és piaci értékét.

Módosítás 188
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában említett 
szeszes italok és a (2) bekezdésben említett 
borok esetében a belső piacra irányuló 
intézkedéseket a fogyasztóknak a földrajzi 
árujelzőkkel kapcsolatos európai uniós 
minőségrendszerekről történő 
tájékoztatására kell korlátozni.

törölve.

Or. fi

Indokolás

A szeszes italok súlyos közegészségügyi következményeire tekintettel az EU-nak nem kellene 
támogatnia a marketingjüket.
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Módosítás 189
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában említett 
szeszes italok és a (2) bekezdésben említett 
borok esetében a belső piacra irányuló 
intézkedéseket a fogyasztóknak a földrajzi 
árujelzőkkel kapcsolatos európai uniós 
minőségrendszerekről történő 
tájékoztatására kell korlátozni.

törölve

Or. en

Indokolás

Az EU ne támogassa az alkohol promócióját. Az nem lenne összeegyeztethető az 
alkoholfogyasztás megelőzése terén végzett uniós tevékenységekkel, és ellentétes lenne az EU 
által tett számos egyéb szakpolitikai intézkedéssel – például az uniós közegészségügyi 
programmal, az EU alkoholstratégiájával, valamint a WHO tevékenységeivel (a WHO 
globális alkoholstratégiájával) kapcsolatos uniós kötelezettségvállalásokkal.

Módosítás 190
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában említett 
szeszes italok és a (2) bekezdésben említett
borok esetében a belső piacra irányuló 
intézkedéseket a fogyasztóknak a földrajzi 
árujelzőkkel kapcsolatos európai uniós 
minőségrendszerekről történő 
tájékoztatására kell korlátozni.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában említett 
szeszes italok és a borok esetében a belső 
piacra irányuló intézkedéseket a 
fogyasztóknak a földrajzi árujelzőkkel 
kapcsolatos európai uniós 
minőségrendszerekről történő 
tájékoztatására kell korlátozni.

Or. fr
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Módosítás 191
Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában említett 
szeszes italok és a (2) bekezdésben említett 
borok esetében a belső piacra irányuló 
intézkedéseket a fogyasztóknak a földrajzi 
árujelzőkkel kapcsolatos európai uniós 
minőségrendszerekről történő 
tájékoztatására kell korlátozni.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában említett 
szeszes italok esetében a belső piacra 
irányuló intézkedéseket a fogyasztóknak a 
földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos európai 
uniós minőségrendszerekről történő 
tájékoztatására kell korlátozni.

Or. it

Módosítás 192
Sandra Kalniete

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2. cikk b) pontjában és a 3. cikk a)
pontjában említett témák a következők:

(4) A 2. cikk b) pontjában, a 2. cikk c)
pontjában és a 2. cikk d) pontjában
említett témák a következők:

Or. en

Módosítás 193
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1151/2012/EU rendeletben, a 
110/2008/EK rendeletben és a 
[mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról szóló, ...-i] 

a) az 1151/2012/EU rendeletben, a 
110/2008/EK rendeletben és a 
[mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról szóló, ...-i] 
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XXX/20../EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet [(az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendelet) 
(COM(2011) 626)] 70. cikkében 
meghatározott minőségrendszerek;

XXX/20../EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet [(az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendelet) 
(COM(2011) 626)] 70. cikkében 
meghatározott minőségrendszerek, többek 
között az 1151/2012/EU rendelet 12. 
cikkének (4) és (5) bekezdésében említett 
elnevezések, szimbólumok és 
megjelölések;

Or. it

Módosítás 194
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 834/200721/EK tanácsi rendeletben21

meghatározott ökológiai termelési mód;
b) a 834/200721/EK tanácsi rendeletben21

meghatározott ökológiai termelési mód, 
többek között az ökológiai termelés 
jelölésére szolgáló uniós és a nemzeti 
logók;

__________________ __________________
21 A Tanács 2007. június 28-i 834/2007/EK 
rendelete az ökológiai termelésről és az 
ökológiai termékek címkézéséről és a 
2092/91/EGK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 189., 2007.7.20., 1. o.).

21 A Tanács 2007. június 28-i 834/2007/EK 
rendelete az ökológiai termelésről és az 
ökológiai termékek címkézéséről és a 
2092/91/EGK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 189., 2007.7.20., 1. o.).

Or. en

Módosítás 195
Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) olyan önkéntes mezőgazdasági 
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terméktanúsítási rendszerek, amelyeket a 
mezőgazdasági termékekkel és az 
élelmiszerekkel kapcsolatos önkéntes
tanúsítási rendszerek működtetése 
tekintetében a bevált gyakorlatokra 
vonatkozó uniós iránymutatásoknak 
megfelelőnek ismernek el.

Or. de

Indokolás

Az élelmiszer-minőséggel kapcsolatos tudatosság előmozdítása érdekében a magas szintű 
uniós szabványokon kívül további, olyan magasabb szintű minőségi kritériumokra van 
szükség, mint például az oltalom alatt álló földrajzi jelzés vagy az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölés, illetve az ahhoz hasonló nemzeti minőségbiztosítási programok. 
Amennyiben az EU-t értesítik ezekről, megfelelnek valamennyi versenyjogi követelménynek, és 
szintén szóba jöhetnek a promóciós programok tekintetében.

Módosítás 196
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) önkéntes minőségrendszerek, „A 
mezőgazdasági termékek és az 
élelmiszerek önkéntes tanúsítási 
rendszereivel kapcsolatos bevált 
gyakorlatokra vonatkozó európai uniós 
iránymutatások” c. bizottsági 
közleménnyel összhangban 
(2010/C 341/04).

Or. pl

Indokolás

Az önkéntes minőségrendszerek valamennyi résztvevő számára, az ellátási lánc minden 
szintjén nyitva állnak, és támogatják az európai mezőgazdaság hozzáadott értékét.
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Módosítás 197
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a Szerződés I. mellékletében felsorolt 
mezőgazdasági termékek közösségi vagy 
nemzeti minőségrendszerei vagy hasonló 
intézkedések, amelyek garantálják az 
élelmiszerek magas minőségét és 
biztonságosságát.

Or. en

Indokolás

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölésektől, az oltalom alatt álló földrajzi jelzésektől és a 
hagyományos különleges termékektől eltérő termékeket is a rendelet hatálya alá kell vonni.
Ugyanez vonatkozik a mezőgazdasági termékek közösségi vagy nemzeti minőségrendszereire.

Módosítás 198
Liam Aylward

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a Szerződés I. mellékletében felsorolt 
mezőgazdasági termékek közösségi vagy 
nemzeti minőségrendszerei;

Or. en

Módosítás 199
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a mezőgazdasági termékek és 
élelmiszerek nemzeti minőségrendszerei.

Or. en

Indokolás

In the new system, agri-food sector information and promotion measures are to serve the 
European food presentation as the products with nutritional and health values, safe products 
of high quality, manufactured with respect for the environment and animal welfare. At the 
same time, the proposed mechanism aims at providing the consumers with improved access to 
information about the European model of production and at increasing the level of knowledge 
about Community quality systems and products manufactured in accordance with them. It 
should be made possible to implement information activities oriented at the internal market 
for the products produced under quality schemes recognised by the Member States, as is the 
case in the current system, which will be consistent with the purpose of the Regulation in 
question as regards increasing the level of consumer awareness of Community labelling. 
Quality systems recognised by the Member States have a crucial contribution to the European 
added value and highlight the diversity of the European agricultural products.

Módosítás 200
George Lyon, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a mezőgazdasági termékek és 
élelmiszerek nemzeti minőségrendszerei.

Or. en

Indokolás

Az európai mezőgazdasági élelmiszer-termelés magas szintű előírásaival, valamint 
biztonsági, egészségügyi és állatjóléti szempontjaival kapcsolatos tudatosság növelésére 
irányuló célkitűzés teljesítése érdekében a nemzeti minőségrendszereket is ide kell sorolni, a 
hatályos jogszabályok által előírtakhoz hasonlóan.
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Módosítás 201
Sandra Kalniete

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a mezőgazdasági termékek és 
élelmiszerek nemzeti minőségrendszerei.

Or. en

Módosítás 202
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) ami a harmadik országokra irányuló 
programokat illeti, nemzeti
minőségrendszerek;

Or. en

Módosítás 203
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a Szerződés I. mellékletében felsorolt 
mezőgazdasági termékek közösségi vagy 
nemzeti minőségrendszerei.

Or. en
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Módosítás 204
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a 1305/2013/EU rendelet 16. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja szerinti 
minőségrendszerek.

Or. it

Módosítás 205
Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a rövid ellátási láncú vagy közvetlenül 
értékesített termékek;

Or. it

Indokolás

A fogyasztók igényeivel összhangban, a helyi és regionális vállalkozások fejlesztésének 
elősegítése érdekében, megfelelő belső piaci promóciós és tájékoztatási intézkedések révén 
ösztönözni kell a közvetlen értékesítést és a rövid ellátási láncok fejlesztését.

Módosítás 206
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a peszticidek fenntartható 
használatának elérését célzó közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról 
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szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet 
átültető nemzeti rendelkezések alapján 
jóváhagyott minőségi előállítási 
módszerek.

Or. it

Módosítás 207
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) ami a harmadik országokra irányuló 
programokat illeti, olyan magán 
minőségrendszerek, amelyek az 
élelmiszer-biztonságra, az állatok jólétére 
és a fenntarthatóságra vonatkozó gyártási 
szabványok tekintetében meghaladják az 
EU által előírt jogszabályi 
követelményeket

Or. en

Módosítás 208
Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) önkéntes nemzeti tanúsítási 
rendszerek, „A mezőgazdasági termékek 
és az élelmiszerek önkéntes tanúsítási 
rendszereivel kapcsolatos bevált 
gyakorlatokra vonatkozó európai uniós 
iránymutatásoknak” megfelelően.

Or. it



PE529.733v01-00 94/158 AM\1019268HU.doc

HU

Indokolás

Az önkéntes nemzeti tanúsítási rendszerek összhangban állnak az Uniónak az európai 
termelés minőségének fokozására irányuló célkitűzésével. Stratégiai jelentőségű azon 
termelők ösztönzése, akik nem csatlakozhatnak az európai minőségrendszerekhez és 
következésképpen nem tudnak nemzeti tanúsítási rendszerek révén hozzájárulni a termékük 
minőségének növeléséhez, és akik számára ezért megfelelő láthatóságot, tájékoztatást és 
promóciót kell biztosítani.

Módosítás 209
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a 1305/2013/EU rendelet 16. cikke (1) 
bekezdésének b) pontja szerinti 
mezőgazdasági termékek és élelmiszerek 
minőségrendszere.

Or. it

Módosítás 210
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk

A termékek eredete megemlíthető a 2. cikk 
(1) bekezdésében említett intézkedések 
tekintetében.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az 24. cikkel összhangban végrehajtási 
aktusokat fogadjon el a termék 
származásának jelzésével kapcsolatos 
konkrét feltételekre vonatkozóan.

Or. en
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Indokolás

A termék eredetének említésére vonatkozó szabályok alapvető fontosságúak, amelyeket az 
európai parlamenti és tanácsi rendelet szintjén kell meghatározni.

Módosítás 211
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk törölve

Felhatalmazáson alapuló hatáskörök

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 23. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

a) a kereskedelmi márkáknak 
termékbemutatók és termékkóstolók 
alkalmával, valamint a tájékoztató és 
promóciós anyagokon történő 
feltüntetésére vonatkozó, a 4. cikk (1) 
bekezdésében említett konkrét feltételek;

a termékek származására történő utalásra 
vonatkozó, a 4. cikk (2) bekezdésében 
említett feltételek.

Or. de

Módosítás 212
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Felhatalmazáson alapuló hatáskörök Felhatalmazáson alapuló és végrehajtási
hatáskörök
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Or. en

Módosítás 213
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a termékek származására történő 
utalásra vonatkozó, a 4. cikk (2) 
bekezdésében említett feltételek.

törölve

Or. en

Módosítás 214
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a termékek származására történő 
utalásra vonatkozó, a 4. cikk (2) 
bekezdésében említett feltételek.

törölve

Or. en

Indokolás

A termék eredetének említésére vonatkozó szabályok alapvető fontosságúak, amelyeket az 
európai parlamenti és tanácsi rendelet szintjén kell meghatározni.

Módosítás 215
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az 24. cikk szerinti 
végrehajtási aktusok révén elfogadja a 4. 
cikk (2) bekezdésében említett, a termék 
származásának jelzésével kapcsolatos 
feltételeket.

Or. en

Módosítás 216
Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az agrár-élelmiszeripari ágazatban 
tevékenykedő ágazatközi szervezetek, 
magánvállalkozások és kkv-k.

Or. ro

Módosítás 217
Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az 1151/2012/EU rendelet 3. cikkének 
(2) bekezdése szerinti csoportosulások. A 
csoportosulásoknak a programban 
szereplő minőségrendszerre nézve 
reprezentatívnak kell lenniük.

Or. it
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Módosítás 218
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A javaslattevő szervezeteknek –
amennyiben lehetséges – egy vagy több 
tagállamban a vonatkozó ágazatban 
reprezentatívnak kell minősülniük.

Or. en

Indokolás

Az ajánlattételi felhívásokra ajánlatot benyújtó szervezeteknek – amennyiben lehetséges – az 
adott ágazatban reprezentatívnak kell minősülniük. A támogathatósági feltételek értékelésekor 
a versengő szervezetek esetében figyelembe kell venni ezt a kritériumot.

Módosítás 219
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A javaslattevő szervezetnek nemzeti vagy 
európai szinten kell képviselnie az 
ágazatot.

A programjavaslatokat legalább egy év és 
legfeljebb három év alatt kell végrehajtani 
és nagyszabásúnak, azaz legalább nemzeti 
szintűnek kell lenniük.

Or. de

Módosítás 220
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tájékoztatási és promóciós 
intézkedések a belső piacon és a harmadik 
országokban egyaránt hozzájárulnak az 
európai uniós mezőgazdaság 
versenyképességének megerősítéséhez. A 
megvalósítandó célkitűzéseket a (2) 
bekezdésben említett munkaprogramban 
kell rögzíteni.

(1) A tájékoztatási és promóciós 
intézkedések a belső piacon és a harmadik 
országokban egyaránt hozzájárulnak az 
európai uniós mezőgazdaság 
versenyképességének megerősítéséhez. A 
megvalósítandó célkitűzéseket a (2) 
bekezdésben említett éves 
munkaprogramban kell rögzíteni és 
tájékoztatás céljából el kell küldeni az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

Az eljárás nyitottságának garantálása érdekében az Európai Parlament és a Tanács számára 
lehetőséget kell biztosítani ahhoz, hogy évente megvitassák a munkaprogramot.

Módosítás 221
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus útján elfogadja az európai 
tájékoztatási és promóciós stratégiát, 
amely meghatározza a piaci prioritásokat, 
valamint a termékeket és a közléseket.

Or. en

Indokolás

Az éves munkaprogram, amelynek keretében a Bizottság meghatározza a tájékoztatási és 
promóciós tevékenységek prioritásait, akadálya lesz e tevékenységek végrehajtásának. A 
tájékoztatási és promóciós tevékenységeknek hosszú távú tájékoztatási és promóciós 
stratégián kell alapulniuk, és nem csak az éves cselekvési terven. 
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Módosítás 222
George Lyon, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a munkaprogram 
kidolgozásakor figyelembe veszi a 
tagállamok nézeteit, és kikéri a 
tagállamok és a 25. cikkben említett 
tanácsadó csoport véleményét.

Or. en

Indokolás

The work programme is an important aspect of the reform proposals. Paragraph 2 of Article 
8 provides that it will not only set objectives and priorities, but also expected results, the 
implementing arrangements, the total amount of the financing plan, the main evaluation 
criteria, a description of the measures to be financed, an indication of the amounts allocated 
to each type of measure and an indicative implementation timetable, and in the case of grants, 
the maximum of co-financing.Member States and the Advisory Group should have a role in 
agreeing the work programme in order to ensure that it provides coherence and properly 
reflects the views and concerns of Member States

Módosítás 223
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság kétévente jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
előző albekezdésben említett stratégia 
végrehajtásáról.

Or. en
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Indokolás

Tekintettel az agrár-élelmiszeripari termékek promóciós politikájának fontosságára, az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot rendszeresen tájékoztatni kell az európai tájékoztatási és 
promóciós stratégia végrehajtásáról.

Módosítás 224
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktus útján
munkaprogramot fogad el, amely 
megjelöli a megvalósítani kívánt 
célkitűzéseket, a prioritásokat, a várt 
eredményeket, a végrehajtás módjának 
részleteit és a finanszírozási tervben 
előirányzott teljes összeget. A 
munkaprogram tartalmazza továbbá a fő 
értékelési kritériumokat, a finanszírozandó 
intézkedések leírását, az egyes 
intézkedéstípusokhoz rendelt összegek 
megjelölését, a végrehajtás indikatív 
ütemtervét, valamint a támogatások 
vonatkozásában a maximális 
társfinanszírozási arányt.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
– a 23. cikkel összhangban és az 1. 
cikkben felsorolt célkitűzések alapján –
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a megvalósítani kívánt 
célkitűzéseket, a prioritásokat, a várt 
eredményeket, a végrehajtás módjának 
részleteit és a finanszírozási tervben 
előirányzott teljes összeget megjelölő 
munkaprogram elfogadása érdekében. A 
munkaprogram tartalmazza továbbá a fő 
értékelési kritériumokat, a finanszírozandó 
intézkedések leírását, az egyes 
intézkedéstípusokhoz rendelt összegek 
megjelölését, a végrehajtás indikatív 
ütemtervét, valamint a támogatások 
vonatkozásában a maximális 
társfinanszírozási arányt.

Or. en

Módosítás 225
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktus útján A Bizottság végrehajtási aktus útján évente 
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munkaprogramot fogad el, amely megjelöli 
a megvalósítani kívánt célkitűzéseket, a 
prioritásokat, a várt eredményeket, a 
végrehajtás módjának részleteit és a 
finanszírozási tervben előirányzott teljes 
összeget. A munkaprogram tartalmazza 
továbbá a fő értékelési kritériumokat, a 
finanszírozandó intézkedések leírását, az 
egyes intézkedéstípusokhoz rendelt 
összegek megjelölését, a végrehajtás 
indikatív ütemtervét, valamint a 
támogatások vonatkozásában a maximális 
társfinanszírozási arányt.

egyszer munkaprogramot fogad el, amely 
megjelöli a megvalósítani kívánt 
célkitűzéseket, a prioritásokat, a várt 
eredményeket, a végrehajtás módjának 
részleteit és a finanszírozási tervben 
előirányzott teljes összeget. A 
munkaprogram tartalmazza az e rendelet 
mellékletében említett, a promóciós és 
tájékoztatási intézkedésekre tartósan 
jogosult termékek jegyzékét. A 
munkaprogram tartalmazza továbbá a fő 
értékelési kritériumokat, a finanszírozandó 
intézkedések leírását, az egyes 
intézkedéstípusokhoz rendelt összegek 
megjelölését, a végrehajtás indikatív 
ütemtervét, valamint a támogatások 
vonatkozásában a maximális 
társfinanszírozási arányt.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek tartalmaznia kell a promócióra jogosult alapvető termékek jegyzékét. Ezeknek a 
termékeknek kivétel nélkül, az év egészében jogosultnak kell lenniük promóciós 
intézkedésekre. Ezenkívül lehetséges a jegyzék kiemelt termékekkel való bővítése az éves 
munkaprogramon belül.

Módosítás 226
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktus útján 
munkaprogramot fogad el, amely megjelöli 
a megvalósítani kívánt célkitűzéseket, a 
prioritásokat, a várt eredményeket, a 
végrehajtás módjának részleteit és a 
finanszírozási tervben előirányzott teljes 
összeget. A munkaprogram tartalmazza 
továbbá a fő értékelési kritériumokat, a 
finanszírozandó intézkedések leírását, az 

A Bizottság végrehajtási aktus útján 
munkaprogramot fogad el, amely megjelöli 
a megvalósítani kívánt célkitűzéseket, a 
várt eredményeket, a végrehajtás módjának 
részleteit és a finanszírozási tervben 
előirányzott teljes összeget. A 
munkaprogram tartalmazza továbbá a 
finanszírozandó intézkedések leírását, az 
egyes intézkedéstípusokhoz rendelt 



AM\1019268HU.doc 103/158 PE529.733v01-00

HU

egyes intézkedéstípusokhoz rendelt 
összegek megjelölését, a végrehajtás 
indikatív ütemtervét, valamint a 
támogatások vonatkozásában a maximális 
társfinanszírozási arányt.

összegek megjelölését, a végrehajtás 
indikatív ütemtervét, valamint a 
támogatások vonatkozásában a maximális 
társfinanszírozási arányt.

Or. en

Indokolás

Az éves munkaprogram, amelynek keretében a Bizottság meghatározza a tájékoztatási és 
promóciós tevékenységek prioritásait, akadálya lesz e tevékenységek végrehajtásának. A 
tájékoztatási és promóciós tevékenységeknek hosszú távú tájékoztatási és promóciós 
stratégián kell alapulniuk, és nem csak az éves cselekvési terven. Tekintettel az agrár-
élelmiszeripari termékek promóciós politikájának fontosságára, az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot rendszeresen tájékoztatni kell az európai tájékoztatási és promóciós stratégia 
végrehajtásáról.

Módosítás 227
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktus útján 
munkaprogramot fogad el, amely megjelöli 
a megvalósítani kívánt célkitűzéseket, a 
prioritásokat, a várt eredményeket, a 
végrehajtás módjának részleteit és a 
finanszírozási tervben előirányzott teljes 
összeget. A munkaprogram tartalmazza 
továbbá a fő értékelési kritériumokat, a 
finanszírozandó intézkedések leírását, az 
egyes intézkedéstípusokhoz rendelt 
összegek megjelölését, a végrehajtás 
indikatív ütemtervét, valamint a 
támogatások vonatkozásában a maximális 
társfinanszírozási arányt.

A Bizottság végrehajtási aktus útján a 
nemzeti stratégiai érdekekkel 
összhangban álló munkaprogramot fogad 
el, amely megjelöli a megvalósítani kívánt 
célkitűzéseket, a prioritásokat, a várt 
eredményeket, a végrehajtás módjának 
részleteit és a finanszírozási tervben 
előirányzott teljes összeget. A 
munkaprogram tartalmazza továbbá a fő 
értékelési kritériumokat, a finanszírozandó 
intézkedések leírását, az egyes 
intézkedéstípusokhoz rendelt összegek 
megjelölését, a végrehajtás indikatív 
ütemtervét, valamint a támogatások 
vonatkozásában a maximális 
társfinanszírozási arányt.

Or. pt
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Módosítás 228
Alfreds Rubiks

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkaprogram négy évre szól, de 
évente felülvizsgálható és megfelelő 
módosítások hajthatók végre benne.

Or. lv

Módosítás 229
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program kidolgozásakor a Bizottság 
figyelembe veszi a hegyvidéki területek, 
szigeti és a legkülső régiók sajátos 
természeti hátrányait.

Or. en

Módosítás 230
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett 
végrehajtási aktust a 24. cikk (3) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve
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Or. en

Módosítás 231
George Lyon, James Nicholson, Riikka Pakarinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett 
végrehajtási aktust a 24. cikk (3) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Az első albekezdésben említett 
végrehajtási aktust a 24. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A munkaprogramról a tagállamoknak kell döntést hozniuk, nem a Bizottságnak.

Módosítás 232
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett 
munkaprogram végrehajtása céljából a 
Bizottság ajánlattételi felhívást tesz közzé, 
amely:

(3) Az (1) bekezdésben említett 
munkaprogram végrehajtása céljából a 
Bizottság évente kétszer ajánlattételi 
felhívást tesz közzé, amely:

Or. en

Indokolás

A rendelet szövegének tartalmaznia kell a munkaprogram meghatározásának és az
ajánlattételi felhívások közzétételének a gyakoriságát. A munkaprogramot (az alapvető 
termékeken túl a további prioritásokat) évente egyszer kell meghatározni, míg a programokra 
vonatkozó ajánlattételi felhívásokat évente kétszer kell közzétenni, a jelenlegi gyakorlathoz 
hasonlóan. A programok évente kétszer történő benyújtásán alapuló jelenlegi rendszer 
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nagyon hatékony, és semmi sem indokolja annak megváltoztatását.

Módosítás 233
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett 
munkaprogram végrehajtása céljából a 
Bizottság ajánlattételi felhívást tesz közzé, 
amely:

Az (1) bekezdésben említett 
munkaprogram végrehajtása céljából a 
Bizottság két ajánlattételi felhívást tesz 
közzé, amelyek:

a) az egyszerű programok esetében 
tartalmazza a részvételi feltételeket és a fő 
értékelési kritériumokat;

a) az egyszerű programok esetében 
tartalmazzák a részvételi feltételeket és a 
fő értékelési kritériumokat;

Or. it

Módosítás 234
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett 
munkaprogram végrehajtása céljából a 
Bizottság ajánlattételi felhívást tesz közzé, 
amely:

Az (1) bekezdésben említett 
munkaprogram végrehajtása céljából a 
Bizottság két ajánlattételi felhívást tesz 
közzé, amelyek:

b) az összetett programok esetében 
megfelel a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet23 I. része VI. címének.

b) az összetett programok esetében
megfelelnek a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet23 I. része VI. címének.

__________________ __________________
23 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 
október 25-i 966/2012/EU, Euratom 
rendelete az Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 

23 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 
október 25-i 966/2012/EU, Euratom 
rendelete az Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 
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2012.10.26., 1. o.). 2012.10.26., 1. o.).

Or. it

Módosítás 235
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az a) és b) pontban említett 
ajánlattételi felhívások figyelembe veszik 
a hegyvidéki területek, szigeti és a 
legkülső régiók sajátos természeti 
hátrányait.

Or. en

Módosítás 236
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság ezenkívül engedélyezi a 2. 
és 3. cikk szerinti, a tagállam és az e 
rendelet 7. cikkében említett szervezetek 
közötti partnerség keretében 
kezdeményezett tájékoztatási és promóciós 
intézkedéseket. Ezek az intézkedések 
megvalósíthatók többek között nemzetközi 
jelentőségű kereskedelmi vásárokon és 
kiállításokon való részvétel formájában, 
standok felállítása révén, illetve olyan 
műveleteken keresztül, amelyek célja az, 
hogy kedvező képet alakítsanak ki az 
uniós termékekről.

Or. pt
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Módosítás 237
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság technikai segítségnyújtási 
szolgáltatásokat fejleszt ki, többek között a 
különböző piacok megismerésének 
elősegítése, a tájékoztatási és promóciós 
politika mentén szerveződő dinamikus 
szakmai hálózat fenntartása, valamint a 
programok kidolgozásához és 
megvalósításához kapcsolódó jogszabályi 
rendelkezések ismertségének javítása 
céljából.

(2) A Bizottság technikai segítségnyújtási 
szolgáltatásokat fejleszt ki, többek között a 
különböző piacok megismerésének 
elősegítése, ezen belül kereskedelmi 
feltáró látogatások finanszírozása, a 
tájékoztatási és promóciós politika mentén 
szerveződő dinamikus szakmai hálózat 
fenntartása, valamint a programok 
kidolgozásához és megvalósításához 
kapcsolódó jogszabályi rendelkezések 
ismertségének javítása céljából. Ezenkívül 
szükséges és kívánatos, hogy a Bizottság 
kidolgozzon egy egyszerű és teljes körű 
kézikönyvet, amely segítséget nyújt a 
lehetséges kedvezményezetteknek az e 
politikához fűződő szabályok és eljárások 
betartáshoz.

Or. pt

Módosítás 238
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság technikai segítségnyújtási 
szolgáltatásokat fejleszt ki, többek között a 
különböző piacok megismerésének 
elősegítése, a tájékoztatási és promóciós 
politika mentén szerveződő dinamikus 
szakmai hálózat fenntartása, valamint a 
programok kidolgozásához és 
megvalósításához kapcsolódó jogszabályi 

(2) A Bizottság technikai segítségnyújtási 
szolgáltatásokat fejleszt ki, többek között a 
különböző piacok megismerésének 
elősegítése, a termelők termékeik 
hamisítása elleni küzdelemben való 
segítése, a tájékoztatási és promóciós 
politika mentén szerveződő dinamikus 
szakmai hálózat fenntartása, valamint a 
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rendelkezések ismertségének javítása 
céljából.

programok kidolgozásához és 
megvalósításához kapcsolódó jogszabályi 
rendelkezések ismertségének javítása 
céljából.

Or. fr

Módosítás 239
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság technikai segítségnyújtási 
szolgáltatásokat fejleszt ki, többek között a 
különböző piacok megismerésének 
elősegítése, a tájékoztatási és promóciós 
politika mentén szerveződő dinamikus 
szakmai hálózat fenntartása, valamint a 
programok kidolgozásához és 
megvalósításához kapcsolódó jogszabályi 
rendelkezések ismertségének javítása 
céljából.

(2) A Bizottság technikai segítségnyújtási 
szolgáltatásokat fejleszt ki, többek között a 
különböző piacok megismerésének 
elősegítése, a termelők termékhamisítás 
elleni fellépés terén való segítése, a 
tájékoztatási és promóciós politika mentén 
szerveződő dinamikus szakmai hálózat 
fenntartása, valamint a programok 
kidolgozásához és megvalósításához 
kapcsolódó jogszabályi rendelkezések 
ismertségének javítása céljából.

Or. it

Módosítás 240
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Bizottság arra ösztönzi a 
tagállamokat és a régiókat, hogy a helyi 
termelést tegyék kiválasztási kritériummá 
többek között az iskolák, kollégiumok, 
idősotthonok, a társadalmi szolidaritás 
jegyében működő magánintézmények és 
közintézmények mezőgazdasági 
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termékekkel és mezőgazdasági 
termékekből előállított élelmiszerekkel 
való ellátásában. Ez annál is inkább 
szükséges, mivel a termékeknek frisseknek 
kell lenniük, valamint így elkerülhető 
többek között a termékek élettartamát 
növelő, felesleges vegyi anyagok és 
tartósítószerek használata, ami a rövid 
élelmiszer-ellátási láncok létrehozását 
ösztönzi.

Or. pt

Módosítás 241
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy végrehajtási jogi aktusok 
elfogadásával, a 24. cikk (2) vagy (3) 
bekezdésében megállapított eljárások 
alkalmazása nélkül, promóciós és 
tájékoztató kampányokat valósítson meg 
az 1a. cikk b) pontjában említett 
válsághelyzetek esetén, oly módon, hogy 
biztosítja e kampányok reakcióképes és 
hatékony végrehajtását.

Or. fr

Indokolás

E módosítás az előadó 12. módosításához kapcsolódik, és egy új – 1a. – cikket vezet be. 
Lehetővé kell tenni, hogy válság esetén a promóciós kampányokat a hatékonyságukhoz 
szükséges reaktivitást biztosító, különleges eljárás szerint hajthassák végre.

Módosítás 242
Hynek Fajmon
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság elvégzi a 8. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában említett 
ajánlattételi felhívás keretében benyújtott 
programjavaslatok elbírálását és 
kiválasztását.

(1) A tagállam első körben értékeli a 
programjavaslatokat, majd azt követően a 
kiválasztott ajánlatokat benyújtja a 
Bizottságnak. A tagállam értékelését 
követően a Bizottság elvégzi a 8. cikk (3)
bekezdésének a) pontjában említett 
ajánlattételi felhívás keretében benyújtott 
programjavaslatok elbírálását és 
kiválasztását.

Or. en

Indokolás

Az egyszerű programok kiválasztását nemcsak a Bizottságnak, hanem a tagállamoknak is el 
kell végezniük az első körben, mivel a tagállam lesz felelős az egyszerű programok 
végrehajtásáért, nyomon követéséért és ellenőrzéséért. A jelenlegi rendszer nagyon hatékony, 
továbbá a tagállamok elegendő tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy az előválogatás 
keretében kiválasszák a legjobb programokat, majd azokat nyújtsák be a Bizottságnak.

Módosítás 243
Sandra Kalniete

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság elvégzi a 8. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában említett 
ajánlattételi felhívás keretében benyújtott 
programjavaslatok elbírálását és 
kiválasztását.

(1) A Bizottság, miután tájékoztatta a 
tagállamokat és kézhez kapta 
véleményüket, elvégzi a 8. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában említett 
ajánlattételi felhívás keretében benyújtott 
programjavaslatok elbírálását és 
kiválasztását.

Or. en
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Módosítás 244
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság elvégzi a 8. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában említett 
ajánlattételi felhívás keretében benyújtott 
programjavaslatok elbírálását és 
kiválasztását.

(1) A Bizottság, miután átadta a 
tagállamoknak a kérelmek listáját és 
kikérte a tagállamok véleményét, elvégzi a 
8. cikk (3) bekezdésének a) pontjában 
említett ajánlattételi felhívás keretében 
benyújtott programjavaslatok elbírálását és 
kiválasztását.

Or. en

Módosítás 245
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság elvégzi a 8. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában említett 
ajánlattételi felhívás keretében benyújtott 
programjavaslatok elbírálását és 
kiválasztását.

(1) A Bizottság, miután átadta a 
tagállamoknak a kérelmek listáját, elvégzi 
a 8. cikk (3) bekezdésének a) pontjában 
említett ajánlattételi felhívás keretében 
benyújtott programjavaslatok elbírálását és 
kiválasztását.

Or. en

Indokolás

Az eljárás nyitottságát biztosító minimumkövetelményként és az egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében a Bizottságnak már az eljárás kezdetén konzultálnia kell a tagállamokkal, és nem 
csak az értékelés elkészültekor.

Módosítás 246
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 50 %-át. A kiadások 
fennmaradó része kizárólag a javaslattevő 
szervezeteket terheli.

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 50 %-át. A költségek 
legfeljebb 20–30%-át a tagállamok 
fedezhetik. A kiadások fennmaradó része 
kizárólag a javaslattevő szervezeteket 
terheli.

Or. en

Indokolás

Az 50%-os küszöb sok kisebb szereplő számára túlságosan magas. Annak érdekében, hogy e 
szereplők számára is biztosított legyen a lehetőség a részvételre, lehetővé kell tenni a 
tagállamok általi közös finanszírozást. A közös finanszírozás teljes megszüntetése csökkentené 
a tagállamoktól érkező programjavaslatok számát.

Módosítás 247
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 50%-át. A kiadások 
fennmaradó része kizárólag a javaslattevő 
szervezeteket terheli.

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 60%-át. A 
tagállamok legfeljebb a költségek 20%-át 
fedezhetik. A kiadások fennmaradó része 
kizárólag a javaslattevő szervezeteket 
terheli.

Or. it
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Módosítás 248
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 50 %-át. A kiadások 
fennmaradó része kizárólag a javaslattevő 
szervezeteket terheli.

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 50 %-át. A 
tagállamok legfeljebb a költségek 20%-át 
fedezhetik. A kiadások fennmaradó része 
kizárólag a javaslattevő szervezeteket 
terheli.

Or. pt

Módosítás 249
Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 50 %-át. A kiadások 
fennmaradó része kizárólag a javaslattevő 
szervezeteket terheli.

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 50 %-át. A 
tagállamok legfeljebb a költségek 30%-át 
viselhetik. A kiadások fennmaradó része a 
javaslattevő szervezeteket terheli.

Or. de

Indokolás

A tagállami önkéntes társfinanszírozás lehetőségét meg kell tartani.

Módosítás 250
Hynek Fajmon



AM\1019268HU.doc 115/158 PE529.733v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 50 %-át. A kiadások 
fennmaradó része kizárólag a javaslattevő 
szervezeteket terheli.

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 50 %-át. A kiadások 
fennmaradó részének legfeljebb 30%-a a 
tagállamot, a fennmaradó rész pedig a 
javaslattevő szervezeteket terheli.

Or. en

Indokolás

A programok jelenlegi társfinanszírozási rendszere nagyon hatékony, és semmi sem indokolja 
annak megváltoztatását. Egyes esetekben a társfinanszírozás alapvető fontosságú a 
javaslattevő szervezetek számára. E lehetőség hiányában drámai mértékben lecsökkenne a 
benyújtott programok száma.

Módosítás 251
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 50 %-át. A kiadások 
fennmaradó része kizárólag a javaslattevő 
szervezeteket terheli.

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 50 %-át. A 
tagállamok legfeljebb 30%-os mértékben 
nyújthatnak hozzájárulást.

Or. pl

Módosítás 252
Sandra Kalniete
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 50 %-át. A kiadások 
fennmaradó része kizárólag a javaslattevő 
szervezeteket terheli.

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 50 %-át. A költségek 
legfeljebb 30%-át a tagállamok fedezhetik. 
A kiadások fennmaradó része kizárólag a 
javaslattevő szervezeteket terheli.

Or. en

Módosítás 253
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 50 %-át. A kiadások 
fennmaradó része kizárólag a javaslattevő 
szervezeteket terheli.

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 50 %-át. A költségek 
legfeljebb 30%-át a tagállamok fedezhetik. 
A kiadások fennmaradó része kizárólag a 
javaslattevő szervezeteket terheli.

Or. en

Módosítás 254
Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
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támogatható kiadások 50 %-át. A kiadások 
fennmaradó része kizárólag a javaslattevő 
szervezeteket terheli.

támogatható kiadások 50 %-át. A kiadások 
fennmaradó része a javaslattevő 
szervezeteket vagy a nemzeti 
társfinanszírozást felajánló tagállamokat
terheli.

Or. ro

Módosítás 255
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 50 %-át. A kiadások 
fennmaradó része kizárólag a javaslattevő 
szervezeteket terheli.

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 50 %-át. A kiadások 
fennmaradó része a javaslattevő 
szervezeteket terheli.

Or. en

Indokolás

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Módosítás 256
Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 50%-át. A kiadások 
fennmaradó része kizárólag a javaslattevő 
szervezeteket terheli.

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 75%-át. A 
ténylegesen és véglegesen a 
kedvezményezettek által viselt, vissza nem 
igényelhető héa a támogatható kiadások 
részét képezi. A kiadások fennmaradó 
része kizárólag a javaslattevő szervezeteket 
terheli.

Or. it

Indokolás

Az Unió által nyújtott pénzügyi hozzájárulás mértékének 75%-ra történő emelése annak 
ellensúlyozására szolgál, hogy a 3/2008/EK rendelet szerinti nemzeti társfinanszírozásra nem 
lesz lehetőség, így ez diszkriminatív lehet számos támogatható szervezetnek a programokban 
való részvétele tekintetében. Az egyenlőtlen bánásmód elkerülése érdekében a vissza nem 
igényelhető héa rendszerének hatálya alá tartozó adóalanyok esetében javasolt, hogy a héa a 
támogatható kiadások részét képezze, amennyiben azt ténylegesen és véglegesen a 
javaslattevő szervezet viseli.

Módosítás 257
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 50%-át. A kiadások 
fennmaradó része kizárólag a javaslattevő 
szervezeteket terheli.

(1) Az Unió által az egyszerű
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 75%-át. A 
ténylegesen és véglegesen a 
kedvezményezettek által viselt, vissza nem 
igényelhető héa a támogatható kiadások 
részét képezi. A kiadások fennmaradó 
része kizárólag a javaslattevő szervezeteket 
terheli.
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Or. it

Módosítás 258
Francesca Barracciu

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 50%-át. A kiadások 
fennmaradó része kizárólag a javaslattevő 
szervezeteket terheli.

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 60%-át. A kiadások 
fennmaradó része kizárólag a javaslattevő 
szervezeteket terheli.

Or. it

Indokolás

Amennyiben az állami támogatások elkerülése érdekében elfogadható a tagállami 
társfinanszírozás lehetőségének kizárása, úgy növelni kell az Unió által nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértékét.

Módosítás 259
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 50%-át. A kiadások 
fennmaradó része kizárólag a javaslattevő 
szervezeteket terheli.

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 60%-át. A kiadások 
fennmaradó része kizárólag a javaslattevő 
szervezeteket terheli.

Or. it



PE529.733v01-00 120/158 AM\1019268HU.doc

HU

Módosítás 260
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 50 %-át. A kiadások 
fennmaradó része kizárólag a javaslattevő 
szervezeteket terheli.

(1) Az Unió által az egyszerű 
programokhoz nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a 
támogatható kiadások 50 %-át. A kiadások 
fennmaradó része kizárólag a javaslattevő 
szervezeteket terheli. A tagállamok nem 
nyújthatnak hozzájárulást a kiadásokhoz.

Or. nl

Módosítás 261
George Lyon, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A javaslattevő szervezetek hozzájárulásai 
adójellegű bevételekből vagy kötelező 
hozzájárulásokból is származhatnak.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével 
és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló, 2007. december 17-i 3/2008/EK tanácsi 
rendelet lehetővé teszi adójellegű bevételek és kötelező hozzájárulások alkalmazását a 
promóciós intézkedések társfinanszírozása céljából. A javaslatot módosítani kell, hogy 
világos legyen, hogy ez a lehetőség még mindig adott.

Módosítás 262
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok részt vehetnek az 
egyszerű programok finanszírozásában. A 
tagállamok pénzügyi hozzájárulása nem 
lépheti túl a támogatható költségek 30%-
át.

Or. en

Indokolás

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Módosítás 263
Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett százalékos 
arány 60%-ra emelkedik a következők 
esetében:

törölve

a) egy vagy több harmadik országot 
megcélzó egyszerű program;

b) azok a gyümölcsökkel és zöldségekkel 
kapcsolatos tájékoztatási és promóciós 
intézkedések, amelyek kifejezetten az 
uniós iskolai létesítményekben tanuló 
gyermekeket célozzák meg.
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Or. it

Módosítás 264
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett százalékos 
arány 60 %-ra emelkedik a következők 
esetében:

törölve

a) egy vagy több harmadik országot 
megcélzó egyszerű program;

b) azok a gyümölcsökkel és zöldségekkel 
kapcsolatos tájékoztatási és promóciós 
intézkedések, amelyek kifejezetten az 
uniós iskolai létesítményekben tanuló 
gyermekeket célozzák meg.

Or. en

Módosítás 265
Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett százalékos 
arány 60 %-ra emelkedik a következők 
esetében:

(2) Az (1) bekezdésben említett százalékos 
arány 80%-ra emelkedik a következők 
esetében:

Or. ro

Módosítás 266
Maria do Céu Patrão Neves
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett százalékos 
arány 60 %-ra emelkedik a következők 
esetében:

(2) Az (1) bekezdésben említett százalékos 
arány 75 %-ra emelkedik a következők 
esetében:

Or. pt

Módosítás 267
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett százalékos 
arány 60%-ra emelkedik a következők 
esetében:

(2) Az (1) bekezdésben említett százalékos 
arány 70%-ra emelkedik a következők 
esetében:

Or. it

Módosítás 268
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett százalékos 
arány 60%-ra emelkedik a következők 
esetében:

(2) Az (1) bekezdésben említett százalékos 
arány 70%-ra emelkedik a következők 
esetében:

Or. it

Módosítás 269
Francesca Barracciu
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett százalékos 
arány 60%-ra emelkedik a következők 
esetében:

(2) Az (1) bekezdésben említett százalékos 
arány 65%-ra emelkedik a következők 
esetében:

Or. it

Indokolás

Az Unió által nyújtott pénzügyi hozzájárulás mértékének a 15. cikk (1) bekezdésében 
javasoltak szerint történő emeléséből következő módosítás.

Módosítás 270
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett százalékos 
arány 60 %-ra emelkedik a következők 
esetében:

(2) Az Európai Unióra jutó százalékos 
arány 60 %-ra emelkedik a következők 
esetében:

Or. pt

Módosítás 271
George Lyon, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett százalékos 
arány 60 %-ra emelkedik a következők 
esetében:

(2) Az (1) bekezdésben említett százalékos 
arány 60 %-ra emelkedik az egy vagy több 
harmadik országot megcélzó egyszerű 
programok esetében;
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Or. en

Módosítás 272
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett százalékos 
arány 60 %-ra emelkedik a következők
esetében:

(2) Az (1) bekezdésben említett százalékos 
arány 60 %-ra emelkedik a gyümölcsökkel 
és zöldségekkel kapcsolatos azon
tájékoztatási és promóciós intézkedések 
esetében, amelyek kifejezetten az uniós 
iskolai létesítményekben tanuló 
gyermekeket célozzák meg.

Or. es

Indokolás

Most, hogy a tagállamok részvétele megszűnik, a harmadik országokra irányuló intézkedések 
ösztönzése érdekében a javaslattevő szervezetekre jutó százalékos aránynak a jelenlegi szinten 
kell maradnia.

Módosítás 273
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az egy vagy több harmadik országot 
megcélzó egyszerű programok esetében az 
(1) bekezdésben említett százalékos arány 
80 %-ra emelkedik;

Or. es
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Indokolás

Most, hogy a tagállamok részvétele megszűnik, a harmadik országokra irányuló intézkedések 
ösztönzése érdekében a javaslattevő szervezetekre jutó százalékos aránynak a jelenlegi szinten 
kell maradnia.

Módosítás 274
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy vagy több harmadik országot 
megcélzó egyszerű program;

törölve

Or. es

Indokolás

A pont szövege az első bekezdésbe kerül, nem kerül ki a javaslatból.

Módosítás 275
George Lyon, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy vagy több harmadik országot 
megcélzó egyszerű program;

törölve

Or. en

Módosítás 276
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azok a gyümölcsökkel és zöldségekkel 
kapcsolatos tájékoztatási és promóciós 
intézkedések, amelyek kifejezetten az 
uniós iskolai létesítményekben tanuló 
gyermekeket célozzák meg.

törölve

Or. es

Indokolás

A pont szövege az első bekezdésbe kerül, nem kerül ki a javaslatból.

Módosítás 277
George Lyon, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azok a gyümölcsökkel és zöldségekkel 
kapcsolatos tájékoztatási és promóciós 
intézkedések, amelyek kifejezetten az 
uniós iskolai létesítményekben tanuló 
gyermekeket célozzák meg.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a pont szükségtelen, mivel erre vonatkozóan az iskolai zöldség- és gyümölcsfogyasztással 
kapcsolatos uniós rendszer keretében már létezik rendelkezés.

Módosítás 278
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azok a gyümölcsökkel és zöldségekkel 
kapcsolatos tájékoztatási és promóciós 
intézkedések, amelyek kifejezetten az 
uniós iskolai létesítményekben tanuló 
gyermekeket célozzák meg.

b) azok a – friss vagy feldolgozott –
gyümölcsökkel és zöldségekkel, valamint 
tejjel és tejtermékekkel kapcsolatos 
tájékoztatási és promóciós intézkedések, 
amelyek kifejezetten az uniós iskolai 
létesítményekben tanuló gyermekeket 
célozzák meg.

Or. fr

Indokolás

A gyermekeket célzó támogatási rendszer hatálya alá tartozó valamennyi terméket előnyben 
kell részesíteni, nem csupán a gyümölcsöket és a zöldségeket.

Módosítás 279
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azok a gyümölcsökkel és zöldségekkel 
kapcsolatos tájékoztatási és promóciós 
intézkedések, amelyek kifejezetten az 
uniós iskolai létesítményekben tanuló 
gyermekeket célozzák meg.

b) azok a gyümölcsökkel és zöldségekkel, 
valamint tejjel és tejtermékekkel 
kapcsolatos tájékoztatási és promóciós 
intézkedések, amelyek kifejezetten az 
uniós iskolai létesítményekben tanuló 
gyermekeket célozzák meg.

Or. en

Módosítás 280
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azok a gyümölcsökkel és zöldségekkel b) azok a tejtermékekkel, illetve
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kapcsolatos tájékoztatási és promóciós 
intézkedések, amelyek kifejezetten az 
uniós iskolai létesítményekben tanuló 
gyermekeket célozzák meg.

gyümölcsökkel és zöldségekkel 
kapcsolatos tájékoztatási és promóciós 
intézkedések, amelyek kifejezetten az 
uniós iskolai létesítményekben tanuló 
gyermekeket célozzák meg.

Or. en

Módosítás 281
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azok a gyümölcsökkel és zöldségekkel 
kapcsolatos tájékoztatási és promóciós 
intézkedések, amelyek kifejezetten az 
uniós iskolai létesítményekben tanuló 
gyermekeket célozzák meg.

b) azok a tejtermékekkel, gyümölcsökkel 
és zöldségekkel kapcsolatos tájékoztatási 
és promóciós intézkedések, amelyek 
kifejezetten az uniós iskolai 
létesítményekben tanuló gyermekeket 
célozzák meg.

Or. pl

Módosítás 282
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azok a gyümölcsökkel és zöldségekkel 
kapcsolatos tájékoztatási és promóciós 
intézkedések, amelyek kifejezetten az 
uniós iskolai létesítményekben tanuló 
gyermekeket célozzák meg.

b) azok a tejjel, gyümölcsökkel és 
zöldségekkel kapcsolatos tájékoztatási és 
promóciós intézkedések, amelyek 
kifejezetten az uniós iskolai 
létesítményekben tanuló gyermekeket 
célozzák meg.

Or. pt
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Módosítás 283
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azok a gyümölcsökkel és zöldségekkel 
kapcsolatos tájékoztatási és promóciós 
intézkedések, amelyek kifejezetten az 
uniós iskolai létesítményekben tanuló 
gyermekeket célozzák meg.

b) azok a gyümölcsökkel és zöldségekkel, 
valamint olívaolajjal kapcsolatos 
tájékoztatási és promóciós intézkedések, 
amelyek kifejezetten az uniós iskolai 
létesítményekben tanuló gyermekeket 
célozzák meg.

Or. it

Módosítás 284
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az Európai Unió legkülső régiói által 
támogatott tájékoztatási és promóciós 
intézkedések.

Or. pt

Módosítás 285
Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az ökológiai termékek promócióját 
célzó tájékoztatási kampányok és 
intézkedések.

Or. ro
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Módosítás 286
Francesca Barracciu

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a következőkre vonatkozó egyszerű 
programok:

– őshonos növényfajok és -fajták, 
valamint az ezekből előállított termékek, 
vagy

– az őshonos állatfajokból, -fajtákól és -
állományokból előállított állati eredetű 
termékek.

Or. it

Indokolás

Lehetővé kell tenni az uniós pénzügyi hozzájárulás mértékének növelését azon programok 
esetében, amelyek kedvező hatást gyakorolnak a biológiai sokféleség megőrzésére.

Módosítás 287
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdésben említett 
százalékos arány 80 %-ra emelkedhet 
azon országok esetében, amelyek pénzügyi 
támogatásban részesülnek, vagy azok 
esetében, amelyekben legfeljebb két éve 
zárult le az ilyen külső segítségnyújtási 
folyamat.

Or. pt



PE529.733v01-00 132/158 AM\1019268HU.doc

HU

Módosítás 288
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Unióra jutó százalékos arány 
75%-ra emelkedik a legkülső régiókban 
előállított minőségi mezőgazdasági 
termékekkel kapcsolatos tájékoztatási és 
promóciós intézkedések esetében.

Or. pt

Módosítás 289
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Unió által nyújtott hozzájárulás 
százalékos aránya az Unió legkülső régiói 
által fenntartott programok esetében 75%-
ra emelkedik.

Or. en

Módosítás 290
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az uniós szempontjából kiemelt 
jelentőségű, a (2) bekezdés a) pontjában 
említettektől eltérő programok keretében a 
mikro- és középvállalkozásoknak nyújtott 
uniós finanszírozás százalékos aránya 
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75%-ra emelkedik.

Or. en

Indokolás

Az agrár-élelmiszeripari ágazat jelentős részét mikrovállalkozások teszik ki, és kiemelt 
figyelmet kell fordítani azokra az ajánlattevő szervezetekre, amelyek erőfeszítéseket tesznek a 
tájékoztatási és promóciós intézkedésekhez kevesebb erőforrással rendelkező 
mikrovállalkozások integrálására.

Módosítás 291
Francesca Barracciu

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Minden olyan esetben, amikor egy 
egyszerű programban szereplő 
intézkedések kedvezményezettje kizárólag 
egy vagy több kis- és középvállalkozás, az 
(1) bekezdés szerinti finanszírozás 
százalékos aránya 75%-ra emelkedik.

Or. it

Indokolás

Amennyiben az állami támogatások kockázatának elkerülése érdekében elfogadható a 
tagállami társfinanszírozás lehetőségének kizárása, úgy növelni kell az Unió által nyújtott 
pénzügyi hozzájárulás mértékét. A finanszírozás százalékos arányának magasabbnak kell 
lennie a kis- és középvállalkozások esetében, ugyanis ezek nem mindig rendelkeznek a
programok költségeinek fedezéséhez szükséges pénzügyi forrásokkal.

Módosítás 292
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Unió által nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás százalékos aránya 
válsághelyzet esetén 100%-osra is 
növelhető.

Or. en

Indokolás

Fenn kell tartani azt a lehetőséget, hogy a közösségi finanszírozás százalékos aránya 
válsághelyzetekben 100%-os is lehet.

Módosítás 293
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az 5. cikk (4) bekezdésének a), b) és 
c) pontjában említett egy vagy több 
tájékoztatási tevékenység tekintetében a 
belső piacon végrehajtandó programok 
hiányában az egyes érdekelt tagállamok a 
8. cikk (3) bekezdésében említett 
munkaprogram alapján részletes 
programot dolgozhatnak ki, és – nyilvános 
ajánlattételi felhívás útján – kiválasztják 
azon program végrehajtásáért felelős 
szervet, amelynek finanszírozását 
vállalják.

Or. en

Módosítás 294
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az (1) bekezdésben említett 
százalékos arány 75%-ra emelkedik az egy 
vagy több harmadik országot megcélzó 
egyszerű programok esetében.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt százalékos arányok nem kínálnak megfelelő ösztönzőt a harmadik 
országokat megcélzó programok számának jelentős növeléséhez. Figyelembe véve a tagállami 
finanszírozás hiányát, fontos, hogy ösztönözzék ezeket a szervezeteket.

Módosítás 295
Francesca Barracciu

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A ténylegesen és véglegesen a 
kedvezményezettek által viselt, vissza nem 
igényelhető héa az uniós finanszírozásra 
jogosult kiadások részét képezi.

Or. it

Indokolás

Hasonló rendelkezést fogadtak el a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó kohéziós 
politikáról szóló új rendeletekben is.

Módosítás 296
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 c bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Az (1) bekezdésben említett 
százalékos arány 60%-ra emelkedik azon 
gyümölcsökkel és zöldségekkel 
kapcsolatos tájékoztatási és promóciós 
intézkedések esetében, amelyek 
kifejezetten az uniós iskolai 
létesítményekben tanuló gyermekeket 
célozzák meg.

Or. en

Módosítás 297
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összetett programok esetében a 
társfinanszírozás maximális mértéke az 
elszámolható kiadások összegének 60 %-a. 
A kiadások fennmaradó része kizárólag a 
javaslattevő szervezeteket terheli.

Az összetett programok esetében a 
társfinanszírozás maximális mértéke az 
elszámolható kiadások összegének 60 %-a. 
A teljes költség legfeljebb 20–30%-át a 
tagállamok fedezhetik. A kiadások 
fennmaradó része kizárólag a javaslattevő 
szervezeteket terheli.

Or. en

Indokolás

Az 50%-os küszöb sok kisebb szereplő számára túlságosan magas. Annak érdekében, hogy e 
szereplők számára is biztosított legyen a lehetőség a részvételre, lehetővé kell tenni a 
tagállamok általi közös finanszírozást. A közös finanszírozás teljes megszüntetése csökkentené 
a tagállamoktól érkező programjavaslatok számát.

Módosítás 298
Elisabeth Köstinger
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Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összetett programok esetében a 
társfinanszírozás maximális mértéke az 
elszámolható kiadások összegének 60 %-a. 
A kiadások fennmaradó része kizárólag a 
javaslattevő szervezeteket terheli.

Az összetett programok esetében a 
társfinanszírozás maximális mértéke az 
elszámolható kiadások összegének 60 %-a. 
A tagállam legfeljebb az összköltség 30%-
át viselheti. A kiadások fennmaradó része a 
javaslattevő szervezeteket terheli.

Or. de

Indokolás

A tagállami önkéntes társfinanszírozás lehetőségét meg kell tartani.

Módosítás 299
Hynek Fajmon

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összetett programok esetében a 
társfinanszírozás maximális mértéke az 
elszámolható kiadások összegének 60 %-a. 
A kiadások fennmaradó része kizárólag a 
javaslattevő szervezeteket terheli.

Az összetett programok esetében a 
társfinanszírozás maximális mértéke az 
elszámolható kiadások összegének 60 %-a. 
A kiadások fennmaradó részének 
legfeljebb 30%-a a tagállamot, a 
fennmaradó rész pedig a javaslattevő 
szervezeteket terheli.

Or. en

Indokolás

A programok jelenlegi társfinanszírozási rendszere nagyon hatékony, és semmi sem indokolja 
annak megváltoztatását. Egyes esetekben a társfinanszírozás alapvető fontosságú a 
javaslattevő szervezetek számára. E lehetőség hiányában drámai mértékben lecsökkenne a 
benyújtott programok száma.
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Módosítás 300
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összetett programok esetében a 
társfinanszírozás maximális mértéke az 
elszámolható kiadások összegének 60 %-a. 
A kiadások fennmaradó része kizárólag a 
javaslattevő szervezeteket terheli.

Az összetett programok esetében a 
társfinanszírozás maximális mértéke az 
elszámolható kiadások összegének 60 %-a. 
A tagállamok legfeljebb a költségek 20%-
át fedezhetik. A kiadások fennmaradó 
része kizárólag a javaslattevő szervezeteket 
terheli.

Or. pt

Módosítás 301
Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összetett programok esetében a 
társfinanszírozás maximális mértéke az 
elszámolható kiadások összegének 60 %-a. 
A kiadások fennmaradó része kizárólag a 
javaslattevő szervezeteket terheli.

Az összetett programok esetében a 
társfinanszírozás maximális mértéke az 
elszámolható kiadások összegének 80%-a. 
A kiadások fennmaradó része a 
javaslattevő szervezeteket vagy a nemzeti 
társfinanszírozást felajánló tagállamokat
terheli.

Or. ro

Módosítás 302
Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összetett programok esetében a 
társfinanszírozás maximális mértéke az 
elszámolható kiadások összegének 60%-a. 
A kiadások fennmaradó része kizárólag a 
javaslattevő szervezeteket terheli.

Az összetett programok esetében a 
társfinanszírozás maximális mértéke az 
elszámolható kiadások összegének 75%-a. 
A ténylegesen és véglegesen a 
kedvezményezettek által viselt, vissza nem 
igényelhető héa a támogatható kiadások 
részét képezi. A kiadások fennmaradó 
része kizárólag a javaslattevő szervezeteket 
terheli.

Or. it

Indokolás

Az Unió által nyújtott pénzügyi hozzájárulás mértékének 75%-ra történő emelése annak 
ellensúlyozására szolgál, hogy a 3/2008/EK rendelet szerinti nemzeti társfinanszírozásra nem 
lesz lehetőség, így ez diszkriminatív lehet számos támogatható szervezetnek a programokban 
való részvétele tekintetében. Az egyenlőtlen bánásmód elkerülése érdekében a vissza nem 
igényelhető héa rendszerének hatálya alá tartozó adóalanyok esetében javasolt, hogy a héa a 
támogatható kiadások részét képezze, amennyiben azt ténylegesen és véglegesen a 
javaslattevő szervezet viseli.

Módosítás 303
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összetett programok esetében a 
társfinanszírozás maximális mértéke az 
elszámolható kiadások összegének 60%-a. 
A kiadások fennmaradó része kizárólag a 
javaslattevő szervezeteket terheli.

Az összetett programok esetében a 
társfinanszírozás maximális mértéke az 
elszámolható kiadások összegének 75%-a. 
A ténylegesen és véglegesen a 
kedvezményezettek által viselt, vissza nem 
igényelhető héa a támogatható kiadások 
részét képezi. A kiadások fennmaradó 
része kizárólag a javaslattevő szervezeteket 
terheli.

Or. it
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Módosítás 304
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összetett programok esetében a 
társfinanszírozás maximális mértéke az 
elszámolható kiadások összegének 60%-a. 
A kiadások fennmaradó része kizárólag a 
javaslattevő szervezeteket terheli.

A – többek között a harmadik országokat 
is érintő – összetett programok esetében a 
társfinanszírozás maximális mértéke az 
elszámolható kiadások összegének 70%-a. 
A kiadások fennmaradó része kizárólag a 
javaslattevő szervezeteket terheli.

Or. it

Módosítás 305
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összetett programok esetében a 
társfinanszírozás maximális mértéke az 
elszámolható kiadások összegének 60%-a. 
A kiadások fennmaradó része kizárólag a 
javaslattevő szervezeteket terheli.

Az összetett programok esetében a 
társfinanszírozás maximális mértéke az 
elszámolható kiadások összegének 70%-a. 
A kiadások fennmaradó része kizárólag a 
javaslattevő szervezeteket terheli.

Or. it

Módosítás 306
Francesca Barracciu

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összetett programok esetében a Az összetett programok esetében a 
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társfinanszírozás maximális mértéke az 
elszámolható kiadások összegének 60%-a. 
A kiadások fennmaradó része kizárólag a 
javaslattevő szervezeteket terheli.

társfinanszírozás maximális mértéke az 
elszámolható kiadások összegének 65%-a. 
A kiadások fennmaradó része kizárólag a 
javaslattevő szervezeteket terheli.

Or. it

Módosítás 307
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összetett programok esetében a 
társfinanszírozás maximális mértéke az 
elszámolható kiadások összegének 60 %-a. 
A kiadások fennmaradó része kizárólag a 
javaslattevő szervezeteket terheli.

A belső piacon az összetett programok 
esetében a társfinanszírozás maximális 
mértéke az elszámolható kiadások 
összegének 60%-a, míg a harmadik 
országokban az elszámolható kiadások 
összegének 75%-a. A kiadások 
fennmaradó része kizárólag a javaslattevő 
szervezeteket terheli.

Or. en

Indokolás

A harmadik országbeli programoknak különleges motivációt kell nyújtaniuk több tagállam 
szervezetei számára a programok benyújtásához, mivel e programokat természetükből 
adódóan nehezebb létrehozni. De mivel megszűnik a programok tekintetében nyújtott nemzeti
hozzájárulás, az új rendszer a társfinanszírozási mértékek jelentős (akár 15%-os) növekedését 
jelentheti a javaslattevő szervezetek számára. 

Módosítás 308
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összetett programok esetében a Az összetett programok esetében a 
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társfinanszírozás maximális mértéke az 
elszámolható kiadások összegének 60 %-a. 
A kiadások fennmaradó része kizárólag a 
javaslattevő szervezeteket terheli.

társfinanszírozás maximális mértéke az 
elszámolható kiadások összegének 60 %-a. 
A kiadások fennmaradó része a 
javaslattevő szervezeteket terheli.

Or. en

Módosítás 309
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összetett programok esetében a 
társfinanszírozás maximális mértéke az 
elszámolható kiadások összegének 60 %-a. 
A kiadások fennmaradó része kizárólag a 
javaslattevő szervezeteket terheli.

Az összetett programok esetében a 
társfinanszírozás maximális mértéke az 
elszámolható kiadások összegének 60 %-a. 
A kiadások fennmaradó része kizárólag a 
javaslattevő szervezeteket terheli. A 
tagállamok nem nyújthatnak 
hozzájárulást a kiadásokhoz.

Or. nl

Módosítás 310
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összetett programok esetében a 
társfinanszírozás maximális mértéke az 
elszámolható kiadások összegének 60 %-a. 
A kiadások fennmaradó része kizárólag a 
javaslattevő szervezeteket terheli.

Az összetett programok esetében a 
társfinanszírozás maximális mértéke az 
elszámolható kiadások összegének 60 %-a.

Or. pl
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Módosítás 311
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió pénzügyi hozzájárulásának 
százalékos aránya válsághelyzet esetén a 
költségek 100%-ára is növelhető.

Or. en

Indokolás

Fenn kell tartani azt a lehetőséget, hogy a közösségi finanszírozás százalékos aránya 
válsághelyzetekben 100%-os is lehet.

Módosítás 312
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az előző bekezdésben említett százalékos 
arány az egy vagy több harmadik országot 
megcélzó összetett programok esetében 80 
%-ra emelkedik.

Or. es

Indokolás

A cél az, hogy ne emelkedjen a javaslattevő szervezetek pénzügyi hozzájárulásának szintje.

Módosítás 313
Francesca Barracciu

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden olyan esetben, amikor egy 
összetett programban megállapított 
intézkedések kedvezményezettjei kizárólag 
kis- és középvállalkozások, az (1) bekezdés 
szerinti finanszírozás százalékos aránya 
75%-ra emelkedik.

Or. it

Indokolás

Amennyiben az állami támogatások kockázatának elkerülése érdekében elfogadható a 
tagállami társfinanszírozás lehetőségének kizárása, úgy növelni kell az Unió által nyújtott 
pénzügyi hozzájárulás mértékét. A finanszírozás százalékos arányának magasabbnak kell 
lennie a kis- és középvállalkozások esetében, ugyanis ezek nem mindig rendelkeznek a 
programok költségeinek fedezéséhez szükséges pénzügyi forrásokkal.

Módosítás 314
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társfinanszírozásban az Unióra jutó 
százalékos arány 75%-ra emelkedik a 
legkülső régiókban előállított minőségi 
mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos 
tájékoztatási és promóciós 
intézkedésekhez kapcsolódó programok 
esetében.

Or. pt

Módosítás 315
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió által nyújtott társfinanszírozás 
százalékos aránya a legkülső régiók által 
fenntartott programok esetében 75%-ra 
emelkedik.

Or. en

Módosítás 316
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok részt vehetnek az összetett 
programok finanszírozásában. A 
tagállamok pénzügyi hozzájárulása nem 
lépheti túl a támogatható költségek 30%-
át.

Or. en

Indokolás

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Módosítás 317
Francesca Barracciu

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A ténylegesen és véglegesen a 
kedvezményezettek által viselt, vissza nem 
igényelhető héa az uniós finanszírozásra 
jogosult kiadások részét képezi.

Or. it

Indokolás

Hasonló rendelkezést fogadtak el a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó kohéziós 
politikáról szóló új rendeletekben is.

Módosítás 318
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk

Az Unió szempontjából kiemelt 
jelentőségű, az (1a) és (1b) bekezdésben 
említettektől eltérő programok keretében a 
mikrovállalkozások, valamint a kis- és 
középvállalkozások számára nyújtott 
uniós társfinanszírozás százalékos aránya 
80%-ra emelkedik.

Or. en

Indokolás

Az agrár-élelmiszeripari ágazat jelentős részét mikrovállalkozások teszik ki, és kiemelt 
figyelmet kell fordítani azokra az ajánlattevő szervezetekre, amelyek erőfeszítéseket tesznek a 
tájékoztatási és promóciós intézkedésekhez kevesebb erőforrással rendelkező 
mikrovállalkozások integrálására.
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Módosítás 319
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon konkrét feltételek, amelyek mellett 
a 7. cikkben említett ajánlattevő 
szervezetek programot nyújthatnak be, 
különös tekintettel a program 
reprezentativitását és kiterjedt hatókörét 
biztosító feltételekre;

törölve

Or. en

Módosítás 320
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon konkrét feltételek, amelyek mellett 
a 7. cikkben említett ajánlattevő 
szervezetek programot nyújthatnak be, 
különös tekintettel a program
reprezentativitását és kiterjedt hatókörét 
biztosító feltételekre;

törölve

Or. de

Módosítás 321
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 13. cikkben említett végrehajtó 
szervezetek versenyeztetésére vonatkozó 

törölve
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feltételek;

Or. en

Módosítás 322
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az egyszerű programok 
támogathatóságára, valamint a 
tájékoztatási és promóciós intézkedések 
költségeinek és – szükség esetén – az 
adminisztratív és személyzettel kapcsolatos 
költségeknek az elszámolhatóságára 
vonatkozó konkrét feltételek.

törölve

Or. en

Módosítás 323
Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a 4. cikk szerinti kereskedelmi márkák 
feltüntetését előíró programok esetében a 
kkv-k tulajdonában lévő márkáknak 
elsőbbséget biztosító feltételek;

Or. it

Indokolás

Emlékeztetni kell a Bizottság által a KAP keretében széles körűen alkalmazott, a mikro-, kis-
és középvállalkozások támogatására irányuló elvre.
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Módosítás 324
Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) az 5. cikk b) pontja szerinti 
feldolgozott termékekre irányuló 
programok esetében a javaslattevő 
szervezetek szerinti országokból származó 
mezőgazdasági nyersanyagokból 
előállított termékeket előmozdító 
projekteknek elsőbbséget biztosító 
feltételek.

Or. it

Indokolás

A javaslat (2) preambulumbekezdésében és 8. cikkében megfogalmazott elvvel összhangban, 
amely szerint „a tájékoztatási és promóciós intézkedések […] hozzájárulnak az európai uniós 
mezőgazdaság versenyképességének megerősítéséhez”, előnyben kell részesíteni az Unióból 
származó nyersanyagok feldolgozásával előállított termékeket.

Módosítás 325
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) azon konkrét feltételek, amelyek 
mellett a 7. cikkben említett ajánlattevő 
szervezetek programot nyújthatnak be, 
különös tekintettel a program 
reprezentativitását és kiterjedt hatókörét 
biztosító feltételekre;

Or. en
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Módosítás 326
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a 13. cikkben említett végrehajtó 
szervezetek versenyeztetésére vonatkozó 
feltételek;

Or. en

Módosítás 327
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) a programok támogathatóságára, 
valamint a tájékoztatási és promóciós 
intézkedések költségeinek és – szükség 
esetén – az adminisztratív és személyzettel 
kapcsolatos költségeknek az 
elszámolhatóságára vonatkozó konkrét 
feltételek.

Or. en

Módosítás 328
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az e rendeletben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó felhatalmazást e 
rendelet hatálybalépésétől kezdődően, 

(2) A Bizottság az e rendeletben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó felhatalmazást e 
rendelet hatálybalépésétől kezdődően 
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határozatlan időre kapja. kapja.

Or. pt

Módosítás 329
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e bekezdésre való hivatkozáskor a 
182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell 
alkalmazni.

törölve

Or. en

Módosítás 330
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság e rendelet végrehajtásának 
keretében konzultálhat a mezőgazdasági 
termékek promóciójával foglalkozó, a 
2004/391/EK bizottsági határozattal27 

létrehozott tanácsadó csoporttal.

A Bizottság e rendelet végrehajtásának 
keretében konzultál a mezőgazdasági 
termékek promóciójával foglalkozó, a 
2004/391/EK bizottsági határozattal27 

létrehozott tanácsadó csoporttal.

__________________ __________________
27 A Bizottság 2004. április 23-i 
2004/391/EK határozata a közös 
agrárpolitika területén működő tanácsadó 
csoportokról (HL L 120., 2004.4.24., 
50. o.).

27 A Bizottság 2004. április 23-i 
2004/391/EK határozata a közös 
agrárpolitika területén működő tanácsadó 
csoportokról (HL L 120., 2004.4.24., 
50. o.).

Or. pl
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Indokolás

A tanácsadó csoport kulcsfontosságú szerepet kap a munkaprogram kidolgozásának 
folyamatában. A szakmai szervezetek számára biztosítani kell, hogy beleszólhassanak e 
stratégiai dokumentum kialakításába.

Módosítás 331
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági termékek promóciójával 
foglalkozó tanácsadó csoportot be kell 
vonni a 8. cikkben említett 
munkaprogrammal kapcsolatban végzett 
munkába. 

Or. pl

Indokolás

A tanácsadó csoport kulcsfontosságú szerepet kap a munkaprogram kidolgozásának 
folyamatában. A szakmai szervezetek számára biztosítani kell, hogy beleszólhassanak e 
stratégiai dokumentum kialakításába.

Módosítás 332
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A Bizottság legkésőbb [2017.] 
december 31-ig időközi jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
e rendelet alkalmazásáról, többek között 
az intézkedések különböző tagállamok 
általi alkalmazásának mértékéről, és a 
jelentést szükség esetén megfelelő 
módosítási javaslatokkal is kiegészíti. Az 
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Európai Parlament kérésére a Bizottság 
bemutatja az időközi jelentést az illetékes 
bizottságnak.

Or. en

Módosítás 333
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb [2020.] december 
31-ig jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
alkalmazásáról, és a jelentést szükség 
esetén megfelelő módosítási javaslatokkal 
is kiegészíti.

A Bizottság legkésőbb [2020.] december 
31-ig jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
alkalmazásáról, és a jelentést szükség 
esetén megfelelő módosítási javaslatokkal 
is kiegészíti. Az Európai Parlament 
kérésére a Bizottság bemutatja az időközi 
jelentést az illetékes bizottságnak.

Or. en

Módosítás 334
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb [2020.] december 
31-ig jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
alkalmazásáról, és a jelentést szükség 
esetén megfelelő módosítási javaslatokkal 
is kiegészíti.

A Bizottság legkésőbb [2020.] december 
31-ig jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
alkalmazásáról – a vizsgálat tárgyává téve 
többek között a legkülső régiókat –, és a 
jelentést szükség esetén megfelelő 
módosítási javaslatokkal is kiegészíti. A 
Bizottság ezenkívül 2017. december 31-ig 
időközi jelentést nyújt be, ugyanolyan 
feltételek mellett, mint a fent említett 
jelentés esetében.
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Or. pt

Módosítás 335
Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28 cikk törölve

[…]

Or. it

Módosítás 336
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28 cikk törölve

[…]

Or. it

Módosítás 337
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VI. melléklet II. része (1) bekezdése c) 
pontjának helyébe a következő szöveg lép:

c) összes alkoholtartalma nem nagyobb 15 
térfogatszázaléknál. Ugyanakkor, ettől 
eltérően:
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– az összes alkoholtartalom felső határa 
elérheti a 20 térfogatszázalékot az Unió 
egyes, a Bizottság által az 59. cikk (1) 
bekezdése értelmében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén 
meghatározandó szőlőtermő területeiről 
származó, olyan borok esetében, 
amelyeket alkoholtartalom-növelés nélkül 
állítanak elő,

– az összes alkoholtartalom felső határa 
meghaladhatja a 15 térfogatszázalékot az 
oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel 
rendelkező olyan borok esetében, 
amelyeket alkoholtartalom-növelés nélkül, 
szacharóz, sűrített szőlőmust vagy 
finomított szőlőmustsűrítmény 
hozzáadásával állítanak elő;

Or. fr

(.../20.../EU rendelet (egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) VI. melléklet II. része 
(1) bekezdése c) pontjának helyébe a következő szöveg lép: Az egységes közös 

piacszervezésről szóló rendelet jelenlegi szövegéhez képest a következő pontok módosulnak: 
először: a c) pont kerül beillesztésre, másodszor: a rész második francia bekezdése a 

„szacharóz, sűrített szőlőmust vagy finomított szőlőmustsűrítmény hozzáadásával” szöveggel 
egészül ki.)

Indokolás

A módosítás célja annak pontosítása, hogy mely alkoholtartalom-növelésre irányuló 
eljárásokat nem lehet engedélyezni olyan borok esetében, amelyek összes alkoholtartalma 
meghaladja a 15 térfogatszázalékot. Ebben az esetben azokat az – ún. kivonáson alapuló –
módszereket (hűtéssel történő részleges sűrítést, fordított ozmózist) lehet használni az 
alkoholtartalom növelésére, amelyek nem módosítják a bor jellemzőit exogén anyagok 
hozzáadásával.

Módosítás 338
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A [mezőgazdasági termékpiacok közös A [mezőgazdasági termékpiacok közös 



PE529.733v01-00 156/158 AM\1019268HU.doc

HU

szervezésének létrehozásáról szóló, ...-i 
XXX/20../EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet („az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendelet”), 
COM(2011) 626]* 146. cikkétől és az 
1184/2006/EK tanácsi rendelet28

3. cikkétől eltérve, valamint a Szerződés 
42. cikkének első bekezdése értelmében a 
Szerződés 42. cikkének második bekezdése 
alapján uniós támogatással támogatható, a 
Bizottság által e rendeletnek megfelelően 
kiválasztott programok esetében a 
Szerződés 107., 108. és 109. cikke nem 
alkalmazandó a tagállamok által e rendelet 
alkalmazásában és rendelkezéseinek 
megfelelően teljesített kifizetésekre, sem a 
tagállamok adójellegű bevételeiből vagy 
kötelező hozzájárulásaiból származó 
pénzügyi hozzájárulásokra.

szervezésének létrehozásáról szóló, ...-i 
XXX/20../EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet („az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendelet”), 
COM(2011) 626]* 146. cikkétől és az 
1184/2006/EK tanácsi rendelet[1]
3. cikkétől eltérve, valamint a Szerződés 
42. cikkének első bekezdése értelmében a 
Szerződés 42. cikkének második bekezdése 
alapján uniós támogatással támogatható, a 
Bizottság által e rendeletnek megfelelően 
kiválasztott programok esetében a 
Szerződés 107., 108. és 109. cikke nem 
alkalmazandó a tagállamok által e rendelet 
alkalmazásában és rendelkezéseinek 
megfelelően teljesített kifizetésekre, sem a 
finanszírozás arányára, sem pedig a 
tagállamok adójellegű bevételeiből vagy 
kötelező hozzájárulásaiból származó 
pénzügyi hozzájárulásokra.

__________________ __________________
28 A Tanács 2006. július 24-
i 1184/2006/EK rendelete az egyes 
versenyszabályok mezőgazdasági termékek 
termelésére és kereskedelmére történő 
alkalmazásáról (HL L 214., 2006.8.4., 
7. o.).

28 A Tanács 2006. július 24-
i 1184/2006/EK rendelete az egyes 
versenyszabályok mezőgazdasági termékek 
termelésére és kereskedelmére történő 
alkalmazásáról (HL L 214., 2006.8.4., 
7. o.).

Or. en

Indokolás

A 15. és a 18. módosítással való összhang biztosítása.

Módosítás 339
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A [mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról szóló, ...-i 

A [mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról szóló, ...-i 
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XXX/20../EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet („az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendelet”), 
COM(2011) 626]* 146. cikkétől és az 
1184/200628/EK tanácsi rendelet28

3. cikkétől eltérve, valamint a Szerződés 
42. cikkének első bekezdése értelmében a 
Szerződés 42. cikkének második bekezdése 
alapján uniós támogatással támogatható, a 
Bizottság által e rendeletnek megfelelően 
kiválasztott programok esetében a 
Szerződés 107., 108. és 109. cikke nem 
alkalmazandó a tagállamok által e rendelet 
alkalmazásában és rendelkezéseinek 
megfelelően teljesített kifizetésekre, sem a 
tagállamok adójellegű bevételeiből vagy 
kötelező hozzájárulásaiból származó 
pénzügyi hozzájárulásokra.

XXX/20../EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet („az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendelet”), 
COM(2011) 626]* 146. cikkétől és az 
1184/200628/EK tanácsi rendelet28

3. cikkétől eltérve, valamint a Szerződés 
42. cikkének első bekezdése értelmében a 
Szerződés 42. cikkének második bekezdése 
alapján uniós támogatással támogatható, a 
Bizottság által e rendeletnek megfelelően 
kiválasztott programok esetében a 
Szerződés 107., 108. és 109. cikke nem 
alkalmazandó a tagállamok által e rendelet 
alkalmazásában és rendelkezéseinek 
megfelelően teljesített kifizetésekre, így a 
társfinanszírozási hozzájárulásokra sem, 
csakúgy mint a tagállamok adójellegű 
bevételeiből vagy kötelező 
hozzájárulásaiból származó pénzügyi 
hozzájárulásokra.

__________________ __________________
28 A Tanács 2006. július 24-
i 1184/2006/EK rendelete az egyes 
versenyszabályok mezőgazdasági termékek 
termelésére és kereskedelmére történő 
alkalmazásáról (HL L 214., 2006.8.4., 
7. o.).

28 A Tanács 2006. július 24-
i 1184/2006/EK rendelete az egyes 
versenyszabályok mezőgazdasági termékek 
termelésére és kereskedelmére történő 
alkalmazásáról (HL L 214., 2006.8.4., 
7. o.).

Or. pl

Indokolás

A tagállamoknak fenn kell tartaniuk a programok társfinanszírozásának a lehetőségét.

Módosítás 340
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy
a 23. cikknek megfelelően 

A Bizottság a 24. cikknek megfelelően 
végrehajtási aktusokat fogad el a 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a 3/2008/EK rendelet 
rendelkezései és az e rendeletben foglalt 
rendelkezések közötti átmenet 
biztosítására.

3/2008/EK rendelet rendelkezései és az e 
rendeletben foglalt rendelkezések közötti 
átmenet biztosítására.

Or. en


