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Módosítás 75
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Patrick Le Hyaric, Marielle De Sarnez, 
Catherine Grèze

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 42. 
cikke első albekezdésére és 43. cikke 
(2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 42. 
cikke első albekezdésére, 43. cikke (2) 
bekezdésére és 349. cikkére,

Or. fr

Módosítás 76
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Indokolt pontosítani a távoli fekvéssel 
és szigetjelleggel összefüggő támogatási 
programok (a továbbiakban: POSEI 
programok) tartalmát, amely programokat 
a szubszidiaritás elvének alkalmazásában 
az érintett tagállamok a legmegfelelőbb 
földrajzi szinten határoznak meg és 
benyújtanak a Bizottsághoz jóváhagyásra.

(3) Indokolt pontosítani a távoli fekvéssel 
és szigetjelleggel összefüggő támogatási 
programok (a továbbiakban: POSEI 
programok) tartalmát, amely programokat 
a szubszidiaritás elvének alkalmazásában 
az érintett tagállamok a legmegfelelőbb 
földrajzi szinten határoznak meg és – a 
regionális értékelő bizottság keretében 
folytatott belső konzultációt követően –
benyújtanak a Bizottsághoz jóváhagyásra.

Or. pt
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Módosítás 77
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A POSEI programok célkitűzéseinek 
megóvása céljából a Bizottságnak a 
nemzetközi kereskedelmi megállapodások 
tárgyalásakor – ha ezek veszélyeztetnék a 
POSEI programok által támogatott 
ágazatokat – hatásvizsgálatokat kell 
végeznie. A hatásvizsgálatok vagy a 
lehetséges következményekre vonatkozó 
előzetes értékelések elvégzése után a 
Bizottság e vizsgálatok eredményeit – még 
a szóban forgó nemzetközi 
megállapodások megkötése előtt –
eljuttatja az Európai Parlamenthez, a 
Tanácshoz és a legkülső régiók választott 
megyei vagy regionális hatóságaihoz.

Or. fr

Módosítás 78
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szubszidiaritás elvét alkalmazva és a 
rugalmasság szellemében – amelyek a 
legkülső régiók támogatási rendszeréhez 
elfogadott programozási megközelítés 
alapját képezik – a tagállam által kijelölt 
hatóságok módosításokat javasolhatnak a 
programban, hogy az igazodjon a legkülső 
régiók valós helyzetéhez. Ugyanezen 
szellemben a programok módosítására 
szolgáló eljárást hozzá kell igazítani az 
egyes módosítási típusok relevanciájának 

(5) A szubszidiaritás elvét alkalmazva és a 
rugalmasság szellemében – amelyek a 
legkülső régiók támogatási rendszeréhez 
elfogadott programozási megközelítés 
alapját képezik – a tagállam által kijelölt 
hatóságok a regionális értékelő bizottság 
keretében folytatott belső konzultációt 
követően módosításokat javasolhatnak a 
programban, hogy az igazodjon a legkülső 
régiók valós helyzetéhez. Ugyanezen 
szellemben a programok módosítására 
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szintjéhez. szolgáló eljárást hozzá kell igazítani az 
egyes módosítási típusok relevanciájának 
szintjéhez.

Or. pt

Módosítás 79
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az árak legkülső régiókban történő 
csökkentésével, valamint a régiók nagyon 
távoli elhelyezkedéséből származó 
többletköltségek mérséklésével kapcsolatos 
célkitűzések hatékony megvalósítása, és 
ezzel egyidejűleg az uniós termékek
versenyképességének megőrzése céljából 
indokolt támogatni az Unió termékeinek a 
legkülső régiókba történő szállítását. A 
támogatásnak figyelembe kell vennie a
legkülső régiókba történő szállítás 
többletköltségeit, a harmadik országokba 
irányuló kivitel esetén alkalmazott árakat, 
valamint a mezőgazdasági inputanyagok és 
a feldolgozásra szánt termékek esetében a 
távoli elhelyezkedésből, különösen az 
elszigeteltségből és kis területből adódó 
többletköltségeket.

(8) Az árak legkülső régiókban – a nagyon 
távoli elhelyezkedésből származó 
többletköltségek mérséklésével – történő 
csökkentésével kapcsolatos célkitűzések 
hatékony megvalósítása, és ezzel 
egyidejűleg a legkülső régiók termékei
versenyképességének megőrzése céljából 
indokolt támogatni az Unió termékeinek a 
legkülső régiókba történő szállítását. A 
támogatásnak figyelembe kell vennie az e 
termékek legkülső régiókba történő 
szállításával összefüggő 
többletköltségeket, a harmadik országokba 
irányuló kivitel esetén alkalmazott árakat, 
valamint a mezőgazdasági inputanyagok és 
a feldolgozásra szánt termékek esetében a 
távoli elhelyezkedésből, különösen az 
elszigeteltségből és kis területből adódó 
többletköltségeket.

Or. fr

Módosítás 80
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az árak legkülső régiókban történő 
csökkentésével, valamint a régiók nagyon 
távoli elhelyezkedéséből származó 
többletköltségek mérséklésével kapcsolatos 
célkitűzések hatékony megvalósítása, és 
ezzel egyidejűleg az uniós termékek 
versenyképességének megőrzése céljából 
indokolt támogatni az Unió termékeinek a 
legkülső régiókba történő szállítását. A 
támogatásnak figyelembe kell vennie a 
legkülső régiókba történő szállítás 
többletköltségeit, a harmadik országokba 
irányuló kivitel esetén alkalmazott árakat, 
valamint a mezőgazdasági inputanyagok és 
a feldolgozásra szánt termékek esetében a 
távoli elhelyezkedésből, különösen az 
elszigeteltségből és kis területből adódó 
többletköltségeket.

(8) Az árak legkülső régiókban történő 
csökkentésével, valamint a régiók nagyon 
távoli elhelyezkedéséből származó 
többletköltségek mérséklésével kapcsolatos 
célkitűzések hatékony megvalósítása, és 
ezzel egyidejűleg az uniós termékek 
versenyképességének megőrzése céljából 
indokolt támogatni az Unió termékeinek a 
legkülső régiókba történő szállítását. A 
támogatásnak figyelembe kell vennie a 
legkülső régiókba történő szállítás 
többletköltségeit, a harmadik országokba 
irányuló kivitel esetén alkalmazott árakat, 
valamint a mezőgazdasági inputanyagok és 
a feldolgozásra szánt termékek esetében a 
távoli elhelyezkedésből, különösen az 
elszigeteltségből, a kis területből, az 
egyenetlen domborzatból, a kedvezőtlen 
éghajlatból és a szigetek elszórtságából
adódó többletköltségeket.

Or. pt

Módosítás 81
Luís Paulo Alves

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Bár a legkülső régiók helyzetére 
tekintettel kívánatos lenne a 
diverzifikáció, megvalósítása időnként 
nehézségekbe ütközik.

Or. pt

Módosítás 82
Rolandas Paksas
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Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A legkülső régiók végfelhasználói 
kárára történő spekulációk elkerülése 
érdekében helyénvaló előírni, hogy csak a 
megbízható és kifogástalan kereskedelmi 
minőségű termékek támogathatóak az 
egyedi ellátási szabályok keretében.

(9) A legkülső régiók végfelhasználói 
kárára történő spekulációk elkerülése 
érdekében helyénvaló előírni, hogy miután 
ennek megfelelő feltételek kerültek 
megállapításra a végfelhasználókra 
vonatkozóan, csak a megbízható és 
kifogástalan kereskedelmi minőségű 
termékek támogathatóak az egyedi ellátási 
szabályok keretében.

Or. lt

Módosítás 83
Juozas Imbrasas

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek ellátására szánt, kvótán 
felüli cukor vonatkozásában továbbra is 
indokolt az importvámok alóli mentességi 
szabályok alkalmazása. Helyénvaló az 
Azori-szigeteknek engedélyezni azt is, 
hogy előzetes ellátási mérlege erejéig 
importvámmentességet élvezzen a nyers 
nádcukor tekintetében.

(15) Az Azori-szigetek, Madeira és a 
Kanári-szigetek ellátására szánt, kvótán 
felüli cukor vonatkozásában továbbra is 
indokolt az importvámok alóli mentességi 
szabályok alkalmazása. Helyénvaló az 
Azori-szigeteknek engedélyezni azt is, 
hogy az előző évi behozatal legfeljebb 5%-
ának erejéig importvámmentességet 
élvezzen a nyers nádcukor tekintetében.

Or. lt

Módosítás 84
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Mivel a rizst a helyi kereslet 
lefedésére nem kellő mennyiségben 
előállító Réunion táplálkozási szokásainak 
egyik alapvető eleme a rizs, helyénvaló 
továbbra is fenntartani e termék Réunion 
területére történő bevitelének teljes 
vámmentességét.

(17) Mivel a rizst a helyi kereslet 
lefedésére nem kellő mennyiségben 
előállító Réunion táplálkozási szokásainak 
egyik alapvető eleme a rizs, továbbá a 
helyszínen sok év óta működnek 
rizsfeldolgozó és rizsfehérítő üzemek,
helyénvaló továbbra is fenntartani e termék 
Réunion területére történő bevitelének 
teljes vámmentességét.

Or. fr

Módosítás 85
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A legkülső régiók mezőgazdasági 
termelését támogató uniós politika számos 
terméket, valamint az e termékek 
előállítását, forgalmazását vagy 
feldolgozását elősegítő intézkedéseket 
foglalt magába. Az intézkedések 
hatékonynak bizonyultak és biztosították, 
hogy a mezőgazdasági tevékenységek 
fennmaradjanak és fejlődjenek. Az 
Uniónak a továbbiakban is indokolt 
támogatnia a legkülső régiók környezeti, 
szociális és gazdasági egyensúlyának 
alapvető elemét jelentő termelést. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy – a 
vidékfejlesztési politika mintájára – a helyi 
hatóságokkal való megerősített partnerség 
lehetővé teheti az érintett legkülső régiók 
sajátos problémáinak pontosabb 
megértését. Ennek megfelelően a helyi 
termelést továbbra is támogatni kell a 
POSEI programokon keresztül.

(18) A legkülső régiók mezőgazdasági 
termelését támogató uniós politika számos 
terméket, valamint az e termékek 
előállítását, forgalmazását vagy 
feldolgozását elősegítő intézkedéseket 
foglalt magába. Az intézkedések 
hatékonynak bizonyultak és biztosították, 
hogy a mezőgazdasági tevékenységek 
fennmaradjanak és fejlődjenek. Az 
Uniónak a továbbiakban is indokolt 
támogatnia a legkülső régiók környezeti, 
szociális és gazdasági egyensúlyának 
alapvető elemét jelentő termelést. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy – a 
vidékfejlesztési politika mintájára – a helyi 
hatóságokkal való megerősített partnerség 
lehetővé teheti az érintett legkülső régiók 
sajátos problémáinak pontosabb 
megértését. Ennek megfelelően a helyi 
termelést továbbra is támogatni kell a 
POSEI programokon keresztül, valamint a 
strukturális alapok és a mezőgazdasági 
alapok (Európai Mezőgazdasági 
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Orientációs és Garanciaalap, Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap) 
keretében nyújtott finanszírozás révén.

Or. lt

Módosítás 86
Luís Paulo Alves

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A legkülső régiókban előállított 
termékek forgalmazásának elősegítése 
érdekében helyénvaló az említett 
termékeknek az előállítási régión kívüli 
forgalmazását célzó támogatást nyújtani. 
nyújtása.

(19) A legkülső régiókban előállított 
termékek forgalmazásának elősegítése 
érdekében helyénvaló az említett termékek 
előállítási régión kívüli forgalmazását 
célzó támogatást nyújtani, figyelembe véve 
a fogyasztói piacok nagy távolságából és a 
kettős tárolás szükségességéből fakadó 
jelentős többletköltségeket, amelyek döntő 
hátrányt jelentenek a belső piaci 
versenyképességre nézve. Mindez 
indokolja a POSEI program számára 
biztosított pénzügyi keret növelésének 
szükségességét.

Or. pt

Módosítás 87
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A legkülső régiók mezőgazdasági 
termelőit ösztönözni kell, hogy minőségi 
termékeket állítsanak elő, valamint 
támogatni kell ezek forgalmazását. E 
célból előnyösnek bizonyulhat az Unió 
által bevezetett embléma használata.

(22) A legkülső régiók mezőgazdasági 
termelőit ösztönözni kell, hogy minőségi 
termékeket állítsanak elő, valamint
támogatni kell ezek forgalmazását. E 
célból előnyösnek bizonyulhat az Unió 
által bevezetett embléma használata és 
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ehhez kapcsolódóan az emblémát 
népszerűsítő kampányok indítása annak 
biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók 
könnyebben felismerjék a legkülső régiók 
termékeit, és érzelmileg jobban kötődjenek 
hozzájuk.

Or. pt

Módosítás 88
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az ellátási rendszert és a helyi 
termelést szolgáló intézkedéseket 
lehetőség szerint az olyan minőségi 
mezőgazdasági termelésre és hozzáadott 
értékkel rendelkező innovatív termékekre 
irányulóan kell kialakítani, amelyek 
képesek az igényes piacok kielégítésére és 
a piaci rések betöltésére.

Or. pt

Módosítás 89
Luís Paulo Alves

Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Emellett figyelembe kell venni a 
legkülső régiók mezőgazdasági termelését 
érintő, a mezőgazdasági parcellák kis 
méretével és elszórtságával összefüggő 
többletköltségeket, ideértve a 
mezőgazdasági gázolaj fokozott 
használatát nemcsak húzóerőt kifejtő 
eszközök, hanem más, a mezőgazdasági 
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felszerelések különböző mezőgazdasági 
területek közötti szállítására használt 
gépek esetében is.

Or. pt

Módosítás 90
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A legkülső régiókban folytatott 
mezőgazdasági termelés – e területek távoli 
elhelyezkedéséből, ezen belül azok távoli 
fekvéséből, szigetjellegéből, kis 
területéből, domborzatából és éghajlatából, 
valamint a gazdaság kisszámú terméktől 
való függéséből adódó – sajátos 
korlátainak enyhítése érdekében el lehet 
térni azon következetes bizottsági 
politikától, amely nem engedélyezi az 
állami működési támogatást a Szerződés I. 
mellékletének hatálya alá tartozó 
mezőgazdasági termékek termelése, 
feldolgozása és forgalmazása tekintetében.

(26) A legkülső régiókban folytatott 
mezőgazdasági termelés – e területek távoli 
elhelyezkedéséből, ezen belül azok távoli 
fekvéséből, szigetjellegéből, kis 
területéből, domborzatából és éghajlatából, 
valamint a gazdaság kisszámú terméktől 
való függéséből adódó – sajátos 
korlátainak enyhítése érdekében el lehet 
térni azon következetes bizottsági
politikától, amely nem engedélyezi az 
állami működési támogatást a Szerződés I. 
mellékletének hatálya alá tartozó 
mezőgazdasági termékek termelése, 
feldolgozása és forgalmazása tekintetében.
A mezőgazdasági termelés alapvető 
szerepet játszik a vidéki területek 
dinamizálásában és a lakosság helyben 
tartásában, mivel a legkülső 
mezőgazdasági térségeket különösen 
érinti a népesség elöregedése, a csekély 
népsűrűség és – egyes területeken – az 
elnéptelenedés.  

Or. pt

Módosítás 91
Gabriel Mato Adrover

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A legkülső régiókból származó 
mezőgazdasági termények növény-
egészségügyi állapotával kapcsolatban 
sajátos problémák jelentkeznek, amelyek 
az éghajlati viszonyokkal, valamint az e 
területeken eddig kifejtett megelőző 
intézkedések elégtelenségével állnak 
összefüggésben. Indokolt ezért a károsítók 
– többek között biológiai módszerekkel is 
történő – leküzdésére programokat 
létrehozni és meghatározni az Unió e 
programok megvalósításában való 
pénzügyi részvételét.

(27) A legkülső régiókból származó 
mezőgazdasági termények növény-
egészségügyi állapotával kapcsolatban 
sajátos problémák jelentkeznek, amelyek 
az import növekedésével, az éghajlati 
viszonyokkal, valamint az e területeken 
eddig kifejtett megelőző intézkedések 
elégtelenségével állnak összefüggésben.
Indokolt ezért a károsítók – többek között 
fenntartható biológiai, a környezetet 
tiszteletben tartó módszerekkel történő –
leküzdésére, valamint a képzésre irányuló 
programokat létrehozni és meghatározni az 
Unió e programok megvalósításában való 
pénzügyi részvételét.

Or. es

Módosítás 92
Luís Paulo Alves

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az Azori-szigeteken a tejágazat 
szerkezetátalakítása még nem fejeződött 
be. Tekintettel arra, hogy az Azori-szigetek 
nagymértékben függnek a tejtermeléstől, és 
ehhez még a legkülső régióbeli földrajzi 
helyzetéből eredő egyéb hátrányok és a 
gazdaságos helyettesítő termelés hiánya is 
hozzájárul, fenn kell tartani az 
1234/2007/EK tanácsi rendelet egyes 
rendelkezéseitől való eltérést a tej- és 
tejtermékek többletilletéke tekintetében.

(29) Az Azori-szigeteken a tejágazat 
szerkezetátalakítása még nem fejeződött 
be. Tekintettel arra, hogy az Azori-szigetek 
nagymértékben függnek a tejtermeléstől, és 
ehhez még a legkülső régióbeli földrajzi 
helyzetéből eredő egyéb hátrányok és a 
gazdaságos helyettesítő termelés hiánya is 
hozzájárul, fenn kell tartani az 
1234/2007/EK tanácsi rendelet egyes 
rendelkezéseitől való eltérést a tej- és 
tejtermékek többletilletéke tekintetében.
Hasonlóképpen – a gyorsabb strukturális 
felzárkózás lehetővé tétele érdekében, 
amely jobban felkészíti az ágazatot a 
tejkvóta-rendszer végére – indokolt a 
POSEI program pénzügyi keretének 
megerősítése a rendszer megszűnésének 
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várható hatásait elemző, e rendeletben 
javasolt vizsgálatok nyomán esetlegesen 
szükségessé váló intézkedéseknek 
megfelelő forrásokkal.

Or. pt

Módosítás 93
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A tejkvóták megszüntetésére 
vonatkozó határozat rendkívül negatívan 
hat a tej- és tejtermékágazatra, amit a 
Bizottság szerződéses kapcsolatokra 
vonatkozó javaslata nem enyhít. Mindez –
a termelési tényezők árának növekedével 
és az árak ingadozásával párosulva –
jelentős mértékben csökkenti a 
versenyképességet, ami miatt 
folyamatosan értékelni kell a negatív 
hatásokat, és egyedi kompenzációs 
intézkedéseket kell bevezetni a POSEI 
programok finanszírozásának 
megerősítése révén, ami által biztosítható 
az ágazat fenntarthatósága azon legkülső 
régiókban, ahol az ágazat megtalálható.

Or. pt

Módosítás 94
Luís Paulo Alves

Irányelvre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Tekintettel arra, hogy az azori-
szigeteki tejtermelés mint a gazdaság, a 
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társadalmi stabilitás, a környezetminőség 
és a területhasználat fő motorja 
pótolhatatlanul fontos, a közös 
agrárpolitika legkülső régiókhoz 
igazítását célzó POSEI program kiemelt 
eszköze azon intézkedések bevezetésének, 
amelyek a megítélt termelési jogokból 
adódó jelenlegi termelési szintek 
fenntartásához esetlegesen szükségesek.

Or. pt

Módosítás 95
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A tejágazat komoly strukturális 
problémái és a megváltozott gazdasági 
környezet kihívásaira adott pozitív 
válaszok hiánya miatt Madeirán és 
Réunion szigetén a tehéntejtermelés 
számára nyújtott támogatás nem volt 
elegendő a hazai és a külső ellátás 
egyensúlyának biztosításához. 
Következésképpen az Unióból származó 
tejporból előállított UHT-tej előállítását 
továbbra is engedélyezni kell a helyi 
fogyasztás nagyobb fokú kielégítése 
érdekében. A fogyasztók megfelelő 
tájékoztatása érdekében elő kell írni, hogy 
a tejporból előállított UHT-tej címkéjén 
forgalmazáskor fel kell tüntetni az 
előállítási módot.

(30) A tejágazat komoly strukturális 
problémái és a megváltozott gazdasági 
környezet kihívásaira való válaszadás 
nehézségei miatt Madeirán és Réunion 
szigetén a tehéntejtermelés számára 
nyújtott támogatás nem volt elegendő a 
hazai és a külső ellátás egyensúlyának 
biztosításához. Következésképpen az 
Unióból származó tejporból előállított 
UHT-tej előállítását továbbra is 
engedélyezni kell a helyi fogyasztás 
nagyobb fokú kielégítése érdekében, 
amennyiben ez az intézkedés nem gördít 
akadályokat a helyben termelt tej 
begyűjtése és értékesítése, továbbá a 
termelés fejlesztésére, valamint az arra 
irányuló erőfeszítések elé, hogy Réunion 
középtávon a tejtermelés szempontjából 
önellátóvá váljon. A fogyasztók megfelelő 
tájékoztatása érdekében elő kell írni, hogy 
a tejporból előállított UHT-tej címkéjén 
forgalmazáskor fel kell tüntetni az 
előállítási módot. E rendelkezés 
alkalmazhatóságát Martinique-on, 
Guyanában és Guadeloupe-on is 
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biztosítani kellene, mihelyt Franciaország 
erre irányuló kérelmet terjeszt elő, 
amelyet azzal indokol, hogy a helyi 
szereplők szeretnének e rendelkezések 
kedvezményezettjeivé válni, illetve képesek 
a tejágazat fejlesztését végrehajtani.

Or. fr

Módosítás 96
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Irányelvre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) A madeirai és kanári-szigeteki helyi 
tejfogyasztás kielégítése érdekében és 
figyelembe véve az azori-szigeteki 
túltermelést, ösztönözni kell a legkülső 
régiók közötti kereskedelem 
dinamizálódását, olyan egyedi 
intézkedések révén, amelyek 
hozzájárulnak e kereskedelmi kapcsolatok 
– különösen a szállítási útvonalakon 
keresztül történő – aktiválásához. Emellett 
biztosítani kell a tisztességes és méltányos 
kereskedelemhez szükséges feltételeket, 
különösen a kereskedelemre kivetett adók 
tekintetében.

Or. pt

Módosítás 97
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Irányelvre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) Helyénvaló támogatni a 
hagyományos állattenyésztés területén 
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végzett tevékenységeket. A madeirai és 
kanári-szigeteki helyi fogyasztási 
szükségletek kielégítése érdekében – a 
legkülső régiók közötti kereskedelem 
dinamikájának növelése céljából –
ösztönözni kell a fiatal hímivarú 
szarvasmarhák különösen az Azori-
szigetekről történő behozatalát. Emellett 
biztosítani kell a tisztességes és méltányos 
kereskedelemhez szükséges feltételeket, 
különösen a kereskedelemre kivetett adók 
tekintetében.

Or. pt

Módosítás 98
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A dohánytermesztés a Kanári-
szigeteken történelmi jelentőséggel bír.
Gazdasági szempontból a 
dohányfeldolgozás továbbra is a régió 
egyik fő ipari tevékenysége. Társadalmi 
szempontból a dohány rendkívül 
munkaigényes kultúrnövény, amelynek 
termesztése kis gazdaságokban történik.
Ugyanakkor, mivel ez a kultúra nem elég 
nyereséges, fennáll annak a veszélye, hogy 
a dohánytermesztés megszűnik. A 
dohánytermesztés ugyanis jelenleg egy kis 
területre korlátozódik La Palma szigetén, 
ahol a szivarelőállítás kisipari 
módszerekkel történik. Spanyolország 
számára ezért helyénvaló engedélyezni, 
hogy az uniós támogatás mellett továbbra 
is támogatást nyújtson e hagyományos 
kultúra fennmaradásához, ezáltal segítve a 
ráépülő kisipari tevékenységet. Ezenfelül a 
dohánytermékek ipari előállításának 
fenntartása érdekében a nyers- és félig 
feldolgozott dohány Kanári-szigetekre 

(34) A dohánytermesztés a Kanári-
szigeteken és az Azori-szigeteken 
történelmi jelentőséggel bír. Gazdasági 
szempontból a dohányfeldolgozás továbbra 
is a régió egyik fő ipari tevékenysége.
Társadalmi szempontból a dohány 
rendkívül munkaigényes kultúrnövény, 
amelynek termesztése kis gazdaságokban 
történik, és amely az Azori-szigeteken 
lehetővé teszi a vetésforgó alkalmazását, 
és ezáltal a monokultúra és a túlzott 
trágyahasználat elkerülését. Ugyanakkor, 
mivel ez a kultúra nem elég nyereséges, 
fennáll annak a veszélye, hogy a 
dohánytermesztés megszűnik. A 
dohánytermesztés ugyanis jelenleg egy kis 
területre korlátozódik a Kanári-szigeteken 
belül La Palma szigetén, ahol a 
szivarelőállítás kisipari módszerekkel 
történik, az Azori-szigeteken belül pedig a 
São Miguel-szigeten, ahol szivarokat és 
szivarkákat állítanak elő. Spanyolország 
és Portugália számára ezért helyénvaló 
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történő behozatalának évi 20 000 tonna 
kierezett nyersdohánynak megfelelő 
határig továbbra is vámmentesnek kell 
maradnia.

engedélyezni, hogy az uniós támogatás 
mellett továbbra is támogatást nyújtson e 
hagyományos kultúra fennmaradásához, 
ezáltal segítve a ráépülő kisipari 
tevékenységet. Ezenfelül a 
dohánytermékek ipari előállításának 
fenntartása érdekében a nyers- és félig 
feldolgozott dohány Kanári-szigetekre és 
Azori-szigetekre történő behozatalának évi 
20 000 tonna kierezett nyersdohánynak 
megfelelő határig továbbra is 
vámmentesnek kell maradnia.

Or. pt

Módosítás 99
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Irányelvre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) E rendelet célkitűzéseinek 
maradéktalan megvalósítása érdekében 
fontos, hogy az eszköz meg tudja előzni a 
közös agrárpolitika 2013 utáni időszakra 
vonatkozó reformjából adódó esetleges 
negatív következményeket, amihez az új 
közös agrárpolitikát szelektív és 
progresszív módon kell alkalmazni a 
legkülső régiókra, figyelembe véve azok 
sajátosságait.

Or. pt

Módosítás 100
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Irányelvre irányuló javaslat
35 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35b) E rendelet célkitűzéseinek 
maradéktalan megvalósítása érdekében 
fontos, hogy az eszköz – a megállapodások 
létrejöttét megelőző hatásvizsgálatok és az 
ezt követő megfelelő kompenzációs 
intézkedések révén – mindenkor meg 
tudja előzni a két- és többoldalú 
megállapodásokból adódó esetleges 
negatív következményeket.

Or. pt

Módosítás 101
Luís Paulo Alves

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) 2006 óta a legkülső régiók 
némelyikében, különösen az Azori-
szigeteken és Franciaország tengerentúli 
megyéiben növekedett az alapvető 
termékek iránti kereslet az állatállomány 
bővülése és a demográfiai nyomás 
következtében. Ezért növelni kell a 
költségvetés azon részét, amelyet a 
tagállamok az érintett térségek egyedi 
ellátási szabályai céljára 
felhasználhatnak.

(36) 2006 óta a legkülső régiók 
némelyikében, különösen az Azori-
szigeteken és Franciaország tengerentúli 
megyéiben növekedett az alapvető 
termékek iránti kereslet az állatállomány 
bővülése és a demográfiai nyomás 
következtében. Ezért ténylegesen növelni 
kell az egyedi ellátási rendszer pénzügyi 
keretét, hogy ne kerüljenek veszélybe a 
helyi termelés – a POSEI program fő célja 
– számára nélkülözhetetlen jelenlegi 
támogatások..

Or. pt

Módosítás 102
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a mezőgazdasági tevékenység 
megőrzése és fejlesztése a legkülső 
régiókban, beleértve a termelést, a 
feldolgozást és a helyi termékek 
forgalmazását.

b) az ún. diverzifikációs állattenyésztési és 
növénytermesztési ágazatok 
fennmaradásának biztosítása és a 
fenntarthatóságot szem előtt tartó 
fejlesztése a legkülső régiókban, beleértve 
a termelést, a feldolgozást és a helyi 
termékek forgalmazását, aminek 
következtében – az endogén termékek 
mennyiségének növekedése és a behozatal 
csökkenése révén – jelentősen javulni fog 
a helyi lakosság önellátásra való 
képessége.

Or. fr

Módosítás 103
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a mezőgazdasági tevékenység 
megőrzése és fejlesztése a legkülső 
régiókban, beleértve a termelést, a 
feldolgozást és a helyi termékek 
forgalmazását.

b) a mezőgazdasági tevékenység 
megőrzése és fejlesztése a legkülső 
régiókban, beleértve a termelést, a 
feldolgozást és a helyi termékek 
forgalmazását, és különösen a szállítási 
többletköltségeket.

Or. pt

Módosítás 104
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

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

ba) a legkülső régiókban folytatott ún. 
hagyományos mezőgazdasági 
tevékenységek fejlődésének fenntartása és 
versenyképességük erősítése, ideértve a 
helyi termékek előállítását, feldolgozását 
és forgalmazását, mindeközben ügyelve 
arra, hogy az említett ágazatok 
termékeiből és melléktermékeiből 
származó haszon igazságosan oszoljék 
meg a termelők, a feldolgozók és a 
forgalmazók között.

Or. fr

Módosítás 105
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdésben megfogalmazott 
célokat a fenntartható fejlődés átfogó 
perspektívájában kell elérni, egyszerre 
tartva tiszteletben a környezetet és 
megfelelő jövedelmet garantálva a 
termelőknek és a gazdálkodóknak. Az e 
célok érdekében végzett munka során a 
minőségi, teljesítőképes és fenntartható 
mezőgazdasági ágazatok fejlődésének 
ösztönzése érdekében gondoskodni kell a 
gazdálkodók és a feldolgozók folyamatos 
képzéséről.

Or. fr

Módosítás 106
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A POSEI program az érintett tagállam 
által legmegfelelőbbnek ítélt földrajzi 
szinten kerül kialakításra. A programot a 
tagállam által kijelölt illetékes hatóság 
készíti el, amely a megfelelő helyi szinten 
az illetékes hatóságokkal és szervekkel 
folytatott konzultációt követően benyújtja 
azt a Bizottsághoz jóváhagyás céljából a 6. 
cikkel összhangban.

(2) A POSEI programokat az érintett 
tagállam által erre kijelölt hatóság vagy 
hatóságok dolgozzák ki a 
legmegfelelőbbnek ítélt földrajzi szinten.

Or. fr

Módosítás 107
Elie Hoarau, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Mielőtt a POSEI programok 
tervezeteit jóváhagyásra benyújtanák a 
Bizottságnak, a megfelelő földrajzi szinten 
konzultációt kell folytatni róluk a 
hatóságokkal, az illetékes megyei vagy 
regionális önkormányzatokkal, az 
illetékes szervezetekkel, valamint az 
érintett képviseleti és/vagy szakmai 
szervezetekkel.

Or. fr

Módosítás 108
Elie Hoarau, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Tagállamonként csak egy POSEI 
program nyújtható be az adott tagállam 
legkülső régiói tekintetében.

(3) A tagállamok a Bizottsághoz és a
POSEI által érintett összes szervezethez 
eljuttatják a POSEI programok 
kidolgozási folyamatát tükröző világos 
szervezési vázlatot.

Or. fr

Módosítás 109
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze, Maurice Ponga

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A POSEI programok keretében hozott 
intézkedéseknek összhangban kell lenniük 
az Unió jogával, a többi uniós politikával 
és az ezek alapján tett intézkedésekkel.

(1) A POSEI programok keretében hozott 
intézkedéseknek összhangban kell lenniük 
az Unió jogával, a többi uniós politikával 
és az ezek alapján tett intézkedésekkel, az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 349. cikkének sérelme nélkül, a 
tekintetben, hogy ez elismeri, hogy a 
legkülső régiók esetében sajátos keret 
alkalmazására van szükség annak 
érdekében, hogy Unión belüli fejlődésük 
és méltányos beilleszkedésük egyedi és 
helyzetüknek megfelelő programok és 
eszközök révén megvalósulhasson.

Or. fr

Módosítás 110
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a 29. cikk (2) és (3) 
bekezdésében foglalt pénzügyi felosztás 
keretében benyújtják a POSEI program 
tervezetét a Bizottságnak.

(1) A tagállamok a 29. cikk (2) és (3) 
bekezdésében foglalt pénzügyi felosztás 
keretében benyújtják a POSEI program 
tervezetét a Bizottságnak. A POSEI 
program tervezete csak akkor tekinthető 
alkalmasnak a Bizottsághoz való 
benyújtásra, ha a választott megyei vagy 
regionális önkormányzatok elnökei is 
megkapták.

Or. fr

Módosítás 111
Elie Hoarau, Patrice Tirolien, Stéphane Le Foll, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, 
Catherine Grèze

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A POSEI programokban foglalt 
intézkedések végrehajtásának éves 
értékelése függvényében a tagállamok a 
programoknak a 29. cikk (2) és (3) 
bekezdésében foglalt pénzügyi felosztás 
tekintetében történő módosítására 
vonatkozó javaslatokat nyújthatnak be a 
Bizottságnak, hogy a programok jobban 
megfeleljenek a legkülső régiók igényeinek 
és a javasolt stratégiának. A Bizottság 
végrehajtási jogi aktus keretében fogadja el 
a program módosítására vonatkozó 
javaslatok bemutatására szolgáló egységes 
szabályokat.

(2) A POSEI programokban foglalt 
intézkedések végrehajtásának éves 
értékelése függvényében a tagállamok a 
választott megyei vagy regionális 
hatóságokkal való konzultációt követően a 
programoknak a 29. cikk (2) és (3) 
bekezdésében foglalt pénzügyi felosztás 
tekintetében történő módosítására 
vonatkozó javaslatokat nyújthatnak be a 
Bizottságnak, hogy a programok jobban 
megfeleljenek a legkülső régiók igényeinek 
és a javasolt stratégiának. A Bizottság 
végrehajtási jogi aktus keretében fogadja el 
a program módosítására vonatkozó 
javaslatok bemutatására szolgáló egységes 
szabályokat.

Or. fr
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Módosítás 112
Luís Paulo Alves

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A POSEI programokban foglalt 
intézkedések végrehajtásának éves 
értékelése függvényében a tagállamok a 
programoknak a 29. cikk (2) és (3) 
bekezdésében foglalt pénzügyi felosztás 
tekintetében történő módosítására 
vonatkozó javaslatokat nyújthatnak be a 
Bizottságnak, hogy a programok jobban 
megfeleljenek a legkülső régiók igényeinek 
és a javasolt stratégiának. A Bizottság 
végrehajtási jogi aktus keretében fogadja 
el a program módosítására vonatkozó 
javaslatok bemutatására szolgáló egységes 
szabályokat.

(2) A POSEI programokban foglalt 
intézkedések végrehajtásának éves 
értékelése függvényében a tagállamok az 
érdekelt társadalmi-gazdasági 
szereplőkkel való konzultációt követően a 
programoknak a 29. cikk (2) és (3) 
bekezdésében foglalt pénzügyi felosztás 
tekintetében történő módosítására 
vonatkozó javaslatokat nyújthatnak be a 
Bizottságnak, hogy a programok jobban 
megfeleljenek a legkülső régiók igényeinek 
és a javasolt stratégiának. A Bizottság 
végrehajtási jogi aktusok révén fogadja el 
a program módosítására vonatkozó 
javaslatok bemutatására szolgáló egységes 
szabályokat.

Or. pt

Módosítás 113
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyedi ellátási szabályokat azon 
mezőgazdasági termékek tekintetében kell 
bevezetni, amelyeket a Szerződés I. 
mellékletében felsorol, és amelyek a 
legkülső régiókban az emberi fogyasztás 
vagy más termékek előállítása tekintetében, 
illetve mezőgazdasági inputanyagként 
alapvető fontosságúak.

(1) Az egyedi ellátási szabályokat azon 
mezőgazdasági termékek tekintetében kell 
bevezetni, amelyeket a Szerződés I. 
mellékletében felsorol, és amelyek a 
legkülső régiókban az emberi fogyasztás 
vagy más termékek előállítása tekintetében, 
illetve mezőgazdasági inputanyagként 
alapvető fontosságúak, mindenkor szem 
előtt tartva az adminisztratív eljárások 
igazgatások és különösen a végső 
kedvezményezettek számára történő 
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egyszerűsítésének elvét, a hatékonyság és 
a POSEI programoknak biztosított 
pénzügyi eszközök veszélyeztetése nélkül.

Or. pt

Módosítás 114
Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A (3) bekezdés nem vonatkozik az 
egyedi ellátási szabályok alapján 
támogatott termékek felhasználásával a 
francia tengerentúli megyékben 
feldolgozott termékekre, amennyiben 
azokat egy másik tengerentúli megyébe 
szállítják.

Or. fr

Indokolás

A 13. cikk (2) bekezdésének e) pontja lehetőséget biztosít az egyedi ellátási szabályok alapján 
támogatott alapanyagok felhasználásával feldolgozott termékek tengerentúli megyék közötti, 
az előnyök visszafizetése nélküli szállítására. A 9. cikk (3) bekezdése ugyanakkor kimondja, 
hogy nem nyújtható támogatás az olyan termékekre, amelyek egy másik legkülső régióban 
már részesültek az egyedi ellátási szabályok által biztosított kedvezményben.

Módosítás 115
Luís Paulo Alves

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamoknak törekedniük kell 
arra, hogy hozzájáruljanak az egyedi 
ellátási szabályok alapján nyújtott 
gazdasági előny végfelhasználóig történő 
tényleges eljutásához, ideértve a 
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kedvezőbb adópolitika alkalmazását a 
behozott termékek, illetve az e 
szabályoknak megfelelően behozott 
termékeket tartalmazó feldolgozott 
termékek vonatkozásában.

Or. pt

Módosítás 116
George Lyon

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) harmadik országokba exportálnak vagy 
az Unió többi részébe szállítanak, a 
hagyományos kivitelt és hagyományos 
szállítást meg nem haladó mennyiségben.
Ezeket a mennyiségeket a Bizottság 
végrehajtási aktus keretében rögzíti az 
1989-es, 1990-es és 1991-es évek átlagos 
szállítása és kivitele alapján;

a) harmadik országokba exportálnak vagy 
az Unió többi részébe szállítanak, 
megállapodás szerinti mennyiségben.
Ezeket a mennyiségeket a Bizottság 
végrehajtási aktus keretében rögzíti a 2001 
és 2011 közötti legkedvezőbb három év 
átlagos szállítása és kivitele alapján.

Or. en

Módosítás 117
Luís Paulo Alves

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az e szabályok alapján biztosított 
előnyöket meghaladó reálköltségek 
terheltek a behozatalukhoz kapcsolódóan; 
ennek célja a legkülső régiók jobb belső 
piaci integrálódásának lehetővé tétele. Az 
erre vonatkozó engedélyt a Bizottság adja 
meg a bemutatott igazoló dokumentumok 
alapján.
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Or. pt

Módosítás 118
George Lyon

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E fejezet alkalmazásában a „regionális 
kereskedelem” a Franciaország egyes 
tengerentúli megyéi, az Azori-szigetek és 
Madeira, valamint a Kanári-szigetek 
esetében a Bizottság által végrehajtási 
aktusban meghatározott harmadik 
országokba irányuló kereskedelem.

(3) E fejezet alkalmazásában a „regionális 
kereskedelem” a Franciaország egyes 
tengerentúli megyéi, az Azori-szigetek és 
Madeira, valamint a Kanári-szigetek 
esetében a legkülső régiókkal azonos 
földrajzi térségben elhelyezkedő harmadik 
országokba, illetve az olyan országokba 
irányuló kereskedelem, amelyekkel 
történelmi kereskedelmi kapcsolatokat 
ápolnak. A Bizottság végrehajtási 
aktusokat fogad el ezen országok listájára 
vonatkozóan, figyelembe véve a 
tagállamok által az érintett ágazatokkal 
folytatott kunzultációt követően 
megfogalmazott objektív kéréseket. E lista 
minden egyes érintett tagállam esetében 
annak kérésére egy alkalommal 
felülvizsgálható. A végrehajtási aktusok a 
34. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálati eljárásnak megfelelően 
kerülnek elfogadásra.

Or. en

Indokolás

Nem szabad lehetővé tenni az országok listájának rendszeres frissítését, mivel ez a 13. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában említett mennyiségek korlátlan növeléséhez vezethetne. 
Arányosabb és ésszerűbb a felülvizsgálat egyszeri kérelmezésének engedélyezése a 
tagállamok számára.

Módosítás 119
Maria do Céu Patrão Neves
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Irányelvre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Tej és tejtermékek
Az azori-szigeteki tejtermeléshez 
különböző, helyben rendelkezésre nem 
álló anyagok – például 
csomagolóanyagok, műanyagok és UHT-
dobozok – behozatalára van szükség, ami
növeli a gyártási költségeket és a 
fogyasztói árat, ami miatt ezekre az 
anyagokra is ki kell terjeszteni az egyedi 
ellátási szabályok alapján biztosított 
támogatásokat.

Or. pt

Módosítás 120
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A POSEI programok olyan egyedi 
intézkedéseket tartalmaznak a Szerződés 
III. része III. címének hatálya alá tartozó 
helyi mezőgazdasági termelés javára, 
amelyek szükségesek az egyes legkülső 
régiókban folytatott helyi mezőgazdasági 
termelés folyamatosságának és 
fejlődésének biztosításához.

(1) A POSEI programok olyan egyedi 
intézkedéseket tartalmaznak a Szerződés 
III. része III. címének hatálya alá tartozó 
helyi mezőgazdasági termelés javára, 
amelyek szükségesek az egyes legkülső 
régiókban folytatott helyi mezőgazdasági 
termelés folyamatosságának és 
fejlődésének biztosításához, mindenkor 
szem előtt tartva az adminisztratív 
eljárások igazgatások és különösen a 
végső kedvezményezettek számára történő 
egyszerűsítésének elvét, a hatékonyság és 
a POSEI programoknak biztosított 
pénzügyi eszközök veszélyeztetése nélkül.

Or. pt
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Módosítás 121
Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az egyes intézkedésekre vagy 
cselekvésekre megállapított támogatás 
összege a program által megfogalmazott 
célkitűzések közül egy vagy több elérése 
érdekében.

f) az egyes intézkedésekre megállapított 
támogatás összege a program által 
megfogalmazott célkitűzések közül egy 
vagy több elérése érdekében.

Or. fr

Módosítás 122
Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az egyedi támogatás; c) a támogatás egységnyi összege;

Or. fr

Módosítás 123
Michel Dantin

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Franciaország és Portugália a 
növényeket vagy növényi termékeket 
károsító szervezetek elleni védelemre 
irányuló programokat nyújt be a 
Bizottsághoz Franciaország tengerentúli 
megyéire, illetve az Azori-szigetekre és 
Madeirára vonatkozóan. A programokban 

(1) Franciaország és Portugália a 
növényeket vagy növényi termékeket 
károsító szervezetek elleni védelemre 
irányuló programokat nyújt be a 
Bizottsághoz Franciaország tengerentúli 
megyéire, illetve az Azori-szigetekre és 
Madeirára vonatkozóan. A programokban 
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meg kell határozni különösen az elérendő 
célokat, a végrehajtandó intézkedéseket, 
ezek időtartamát és költségét. Az e cikk 
alapján beterjesztett programok nem 
tartalmazhatnak a banán védelmére 
vonatkozó intézkedéseket.

meg kell határozni különösen az elérendő 
célokat, a végrehajtandó intézkedéseket, 
ezek időtartamát és költségét.

Or. fr

Módosítás 124
Gabriel Mato Adrover

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 1234/2007/EK rendelet 103v., 
103w. és 103z. cikkében említett 
intézkedések a Kanári-szigetekre nem 
alkalmazandók.

(3) Az 1234/2007/EK rendelet 85g., 85h., 
85i., 85j., 85k., 85m., 103v., 103w. és 
103z. cikkében említett intézkedések a 
Kanári-szigetekre nem alkalmazandók.

Or. es

Indokolás

A szőlőtermesztés a szigetek vidéki területeinek megőrzését elősegítő mezőgazdasági 
tevékenység. Az előadó a jövőben mentesíteni kívánja a Kanári-szigeteket az e tevékenységet 
korlátozó rendelkezések alól, tekintettel a szőlőtermesztés elmúlt években bekövetkezett 
visszaszorulására. A mentesítés lényegében nem befolyásolná a félsziget szőlőtermesztési 
ágazatát, mivel a Kanári-szigeteken fogyasztott borok mindössze 14,7%-át termelik helyben.

Módosítás 125
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A mezőgazdasági földterületek 
tájképének és hagyományos 
jellegzetességeinek –és különösen a 
teraszos művelésű területeket tartó 
kőfalaknak – a megóvása tekintetében 
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egyes legkülső régiókban e 
jellegzetességek megőrzésének 
ösztönzésére is szükség van, mivel azok a 
nehéz hegyrajz és a talajtulajdonságok 
miatt kiemelkedően fontosak a 
hagyományos tájkép és a földterületek jó 
megőrzése szempontjából. Ezért más 
legkülső régiókra is ki kell terjeszteni a 
21. cikk (1) bekezdésében szereplő, 
Madeirára vonatkozó rugalmasságot, 
amelynek értelmében az 1628/2005/EK 
rendelet I. mellékletében előírt, uniós 
támogatás által támogatható évi 
legnagyobb összegek a kétszeresükre 
növelhetők.

Or. pt

Módosítás 126
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amíg a helyi fiatal hímivarú 
szarvasmarhák száma Franciaország 
tengerentúli megyéiben és Madeirán nem 
éri el a helyi marhahústermelés 
fenntartásához és fejlesztésének 
biztosításához szükséges szintet, a 
harmadik országokból származó 
szarvasmarhák vámok alkalmazása nélküli 
importjának lehetősége nyitott 
Franciaország tengerentúli megyéiben és 
Madeirán történő helyi hizlalás és 
fogyasztás céljára. A Bizottság végrehajtási 
aktus keretében elfogadja ezen albekezdés 
alkalmazásához szükséges intézkedéseket, 
különös tekintettel a fiatal hímivarú 
szarvasmarhák Franciaország tengerentúli 
megyéibe és Madeirára történő 
behozatalának behozatali vám alóli 
mentességére vonatkozó szabályokra.

Amíg a helyi fiatal hímivarú 
szarvasmarhák száma Franciaország 
tengerentúli megyéiben és Madeirán nem 
éri el a helyi marhahústermelés 
fenntartásához és fejlesztésének 
biztosításához szükséges szintet, és 
figyelembe véve, hogy az Azori-szigetek a 
túltermelésnek köszönhetően 
hozzájárulhat a többi legkülső régióban 
felmerülő hiány enyhítéséhez, a harmadik 
országokból származó szarvasmarhák 
vámok alkalmazása nélküli importjának 
lehetősége nyitott Franciaország 
tengerentúli megyéiben és Madeirán 
történő helyi hizlalás és fogyasztás céljára.
A Bizottság végrehajtási aktusok révén
elfogadja az ezen albekezdés 
alkalmazásához szükséges intézkedéseket, 
különös tekintettel a fiatal hímivarú 
szarvasmarhák Franciaország tengerentúli 
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megyéibe és Madeirára történő 
behozatalának behozatali vám alóli 
mentességére vonatkozó szabályokra.

Or. pt

Módosítás 127
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendeletben előírt intézkedések, a 
21. cikk kivételével, az 1290/2005/EK 
tanácsi rendelet13 3. cikke (1) 
bekezdésének b) pontja értelmében a 
mezőgazdasági piacok stabilizálására szánt 
intervenciót testesítik meg.

(1) Az e rendeletben előírt intézkedések, a 
21. cikk kivételével, az 1290/2005/EK 
tanácsi rendelet13 3. cikke (1) 
bekezdésének b) és c) pontja értelmében a 
mezőgazdasági piacok stabilizálására és a 
közvetlen kifizetések biztosítására irányuló
intervenciót testesítenek meg.

Or. pt

Módosítás 128
Luís Paulo Alves

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A III. és a IV. fejezetben említett 
intézkedések finanszírozására szánt éves 
pénzügyi források esetében az egyedi 
ellátási szabályok keretében történő, 
Portugália és Franciaország esetében 
szükségesnek ítélt 20%-os emelésnek 
megfelelő minimális tényleges emelésre 
van szükség.

Or. pt
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Módosítás 129
George Lyon

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden egyes pénzügyi év tekintetében 
az Unió finanszírozza a III. és IV. 
fejezetben foglalt rendelkezéseket évente 
legfeljebb a következő összeggel:

(A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.)

Or. en

Módosítás 130
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság értékelési jelentést 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé a tejkvóták leépítésének a termelők 
jövedelmére gyakorolt várható hatásáról. 
A jelentést jogalkotási javaslat kíséri, 
amely rendelkezik a mindenkori megfelelő 
kompenzációról az európai termelőket érő 
jövedelemkiesésekre vonatkozóan.

Or. pt

Módosítás 131
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A Bizottság értékelési jelentést 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé az esetleges EU–Mercosur 
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megállapodásnak a szarvasmarhatartók 
jövedelmére gyakorolt várható hatásáról. 
A jelentést jogalkotási javaslat kíséri, 
amely rendelkezik a mindenkori megfelelő 
kompenzációról az európai termelőket érő 
jövedelemkiesésekre vonatkozóan.

Or. pt

Módosítás 132
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Közös mutatókat hoznak létre a nyomon 
követésre vonatkozóan (foglalkoztatás, a 
gazdaság dinamizálása, az életszínvonal 
emelkedése) rendszeres féléves jelentések 
és egy évenkénti összegző jelentés 
elkészítésének lehetővé tétele érdekében, 
amelynek célja a POSEI program 
legkülső régiókbeli végrehajtásának, 
eredményeinek és hatásának ellenőrzése, 
és ezáltal hatékonyságának biztosítása.

Or. pt

Módosítás 133
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ellátási támogatásokat 
nem köthetik adózási vagy – akár 
közvetlen, akár közvetett –
adókövetkezményekkel járó feltételekhez, 
és a támogatásoknak a 12. cikkben 
rögzített elvnek megfelelően teljes 
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egészében el kell jutniuk a 
végfelhasználókig.

Or. pt

Módosítás 134
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
30 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a. cikk
Regionális értékelő bizottságok
A regionális értékelő bizottságok félévente 
üléseznek az egyes intézkedések 
hatékonyságának és szintjének az érdekelt 
felekkel történő hivatalos és ütemezett 
konzultáción keresztül végzett értékelése 
érdekében, a program éves módosítására 
irányuló kérelmet megelőző hat hónapos 
időszakig.

Or. pt

Módosítás 135
Luís Paulo Alves

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Legkésőbb 2015. június 30-ig, és 
azután ötévente a Bizottság általános 
jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz az e rendelet keretében 
(beleértve a banánágazatot) végzett 
tevékenység hatásáról, és szükség esetén a 
jelentéshez javaslatokat csatol.

(3) Legkésőbb 2015. június 30-ig, és 
azután ötévente a Bizottság általános 
jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz az e rendelet keretében (és 
ezen belül a banánágazatban és a
tejágazatban) végzett tevékenység 
hatásáról, és szükség esetén a jelentéshez 
javaslatokat csatol.
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Or. pt

Módosítás 136
Luís Paulo Alves

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság vizsgálatokat vagy 
értékeléseket végez annak felmérésére, 
hogy milyen hatást gyakorolnak a helyi 
termékekre a harmadik országokkal vagy 
kereskedelmi piacokkal folytatott két-
vagy többoldalú kereskedelmi tárgyalások, 
illetve a közös agrárpolitika területén 
elfogadott jelentős változások. A Bizottság 
e hatástanulmányokban az ENSZ által 
meghatározott kritériumokat alkalmazza. 
Szükség esetén a vizsgálatokat vagy 
értékeléseket a pénzügyi kimutatás és a 
helyi termékeket támogató intézkedések 
felülvizsgálatára irányuló javaslatok 
kísérik, tekintetbe véve a kereskedelmi 
tárgyalásokból vagy a közös agrárpolitika 
jelentős módosításaiból adódó olyan 
változásokat, amelyek jelentős hatást 
gyakorolnak a legkülső régiók fő 
termékeire.

Or. pt

Módosítás 137
Luís Paulo Alves

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A legkülső régiók helyi termékeire 
gyakorolt jelentős következményekre 
tekintettel a 31. cikk (3a) bekezdésében 
említett vizsgálatok vagy értékelések az 



AM\869905HU.doc 37/41 PE467.064v01-00

HU

Európai Unió és a Mercosur közötti 
kétoldalú megállapodásra is kiterjednek.

Or. pt

Módosítás 138
Luís Paulo Alves

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A legkülső régiók tejágaztát 
várhatóan érintő jelentős 
következményekre tekintettel a 31. cikk 
(3a) bekezdésében említett vizsgálatok 
vagy értékelések a tejkvótarendszer 
megszűnésének hatásaira is kiterjednek.

Or. pt

Módosítás 139
Luís Paulo Alves

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 3 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3d) A Bizottság a kereskedelmi 
megállapodások és a közös agrárpolitika 
keretében végzett elemzésekbe, 
vizsgálatokba és értékelésekbe külön 
fejezetet illeszt, ha a legkülső régiók 
érdekeit különösen érintő kérdésről van 
szó.

Or. pt

Módosítás 140
Gabriel Mato Adrover, Nuno Teixeira, Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves, 
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Luís Paulo Alves, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Elie Hoarau

Irányelvre irányuló javaslat
31 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31a. cikk
A legkülső régiók listájának bővítése
Az Európai Unió legkülső régiói 
listájának bővítése minden esetben együtt 
jár a POSEI programok költségvetési 
előirányzatainak növelésével.

Or. fr

Módosítás 141
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó jogkört 
határozatlan időtartamra ruházzák a 
Bizottságra.

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó jogkört öt évre
ruházzák a Bizottságra. A Bizottság 
legkésőbb hat hónappal az ötéves 
időtartam vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazásról.

Or. bg

Indokolás

В член 290 от ДФЕС е закрепено изрично, че законодателният акт трябва да посочва 
цел, съдържание, обхват и продължителност на делегирането. Предложението на 
Комисията за предоставяне на правомощия по приемане на делегирани актове за 
неопределен срок противоречи на чл. 290 ДФЕС. Макар неопределеният срок да е все 
пак начин за конкретизиране на продължителността на делегирането, този подход не 
отчита възможността за изменение на  онези фактическите отношения, които 
представляват предмета на делегиране. Имайки предвид, че с делегирани актове 
Комисията изменя или допълва елементи от регламента, е редно на определен период 
от време Комисията да представя доклад относно приложението на всеки делегиран 
акт. Само така Парламентът и Съветът, след като преценят ефекта от 
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делегирания акт, ще могат да решат дали да е целесъобразно Комисията да 
продължи да приема делегирани актове в съответната сфера.

Módosítás 142
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 
kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szemben a bejelentés 
időpontjától kezdődő két hónapos 
határidőn belül. Az Európai Parlament 
vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 
időszak egy hónappal meghosszabbítható.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 
kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szemben a bejelentés 
időpontjától kezdődő három hónapos 
határidőn belül. Az Európai Parlament 
vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 
időszak egy hónappal meghosszabbítható.

Or. bg

Indokolás

Meg kell hosszabbítani a kifogás emelésére biztosított időt, hogy az Európai Parlament és a 
Tanács alaposan tanulmányozhassa a felhatalmazáson alapuló jogi aktust, és 
megállapíthassa, hogy annak adott formában történő elfogadása megfelelő és helyes-e.

Módosítás 143
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus az 
annak rendelkezéseiben megállapított 
időpontban hatályba lép, amennyiben a 
fenti határidő leteltéig sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem kifogásolja 
az adott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust, vagy ha az Európai Parlament és a 
Tanács ezt az időpontot megelőzően
egyaránt arról tájékoztatja a Bizottságot, 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktust az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 
kihirdetik és az a rendelkezéseiben 
megállapított időpontban hatályba lép, 
amennyiben a fenti határidő leteltéig sem 
az Európai Parlament, sem a Tanács nem 
kifogásolja az adott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács ezt az időpontot 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatja a 
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hogy nem emel kifogást. Bizottságot, hogy nem emel kifogást; ilyen 
tájékoztatás hiányában a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő 20. napon hatályba lép.

Or. bg

Módosítás 144
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós jogszabályi hézagok 
kiküszöbölése céljából a Bizottság a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szembeni kifogások ismertté válásakor új 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
dolgoz ki, amelyet a kifogásolt jogi 
aktussal azonos alapon fogadnak el, és 
amely a rendelet ugyanazon, nem 
alapvető rendelkezéseinek módosítására 
irányul, de a kifogások figyelembe 
vételével kerül kialakításra.  

Or. bg

Indokolás

След  като Европейският парламент или Съветът възразят основателно на  
делегиран акт, Комисията трябва да съобрази техните мотиви и съответно да 
измени предложението си. Възражението срещу делегиран акт е различно от 
оттегляне на делегираните правомощия. Затова е възможно приемането на делегиран 
акт относно някои елементи на регламента да е задължително с оглед по-доброто 
уреждане на обществените отношения, но текстът предложен от Комисията да не 
е достатъчно добър, за постигане ефекта на делегирането. Това съответно ще бъде 
посочено в мотивите на възражението срещу делегирания акт. За да не остави 
неуредени обществените отношения, Комисията все пак трябва да приеме делегиран 
акт в тази сфера, но съобразен със забележките на Парламента или Съвета, 
посочени във възражението.
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Módosítás 145
Maria do Céu Patrão Neves

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Noha az új rendelet 2012. január 1-jén 
hatályba lép, a tagállamok nem kötelesek 
2012. augusztus 1-jéig új programot 
benyújtani 2013-ra vonatkozóan, mivel ez 
megnehezítené a Bizottság szolgálataival 
folytatott tárgyalások folyamatát. A 
programok stabil volta az összes szereplő 
számára előnyös, mivel garantálja a 
jogbiztonságot és a jövőbeli beruházások 
jó tervezhetőségét.

Or. pt


