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Módosítás 31
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Szerződés 290. cikkének
megfelelően a Bizottságot hatáskörrel kell 
felruházni felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására e rendelet bizonyos 
nem alapvető rendelkezéseinek 
kiegészítése vagy módosítása érdekében. 
Meg kell határozni azokat a 
rendelkezéseket, amelyek esetében ez a 
hatáskör gyakorolható, valamint a 
felhatalmazásra vonatkozó feltételeket.

(4) Az e rendelet által létrehozott rendszer 
megfelelő működésének biztosítása 
érdekében a jogi aktusoknak az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelő elfogadására 
vonatkozó hatáskört át kell ruházni a 
Bizottságra az e rendelet egyes nem 
alapvető rendelkezéseinek kiegészítése, 
illetve módosítása tekintetében. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság 
elvégezze az előkészítő munka során 
szükséges konzultációkat, többek között a 
szakértőkkel folytatott konzultációkat, és 
ne feledkezzen meg a regionális és helyi 
hatóságokról, a szigetekről, a ritkán lakott 
területekről, a hegyvidéki és legkülső 
régiókról annak elkerülése érdekében, 
hogy súlyosbodjon a kényszerhelyzet, 
amelybe ezek a régiók a jelenlegi válság 
miatt kerültek. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács számára történő egyidejű, 
kellő időben és megfelelő módon történő
továbbításáról.

Or. pt
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Módosítás 32
Christa Klaß

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) bor, az I. melléklet XII. része; törölve

Or. de

Indokolás

A közös borpiac – beleértve a szőlő-, must- és borpiacot – jobb működése és stabilizálása 
érdekében a GMO-k módosítására csak alap-jogiaktus révén szabadna, hogy sor kerüljön.

Módosítás 33
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a marha- és borjúhús tekintetében a 
Bizottság a 323. cikk (1) bekezdésében 
említett bizottság közreműködése nélkül,
végrehajtási jogi aktusok révén nyitja meg, 
amennyiben egy reprezentatív időszakban egy 
tagállamban vagy egy tagállam valamely 
régiójában a hasított testek 34. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott uniós 
osztályozási rendszere alapján a marha- és 
borjúhús piaci átlagára nem éri el a 
tonnánkénti 1560 eurót.

c) a marha- és borjúhús tekintetében a 
Bizottság a 323. cikk (1a) bekezdésének 
alkalmazása nélkül elfogadott végrehajtási 
jogi aktusok révén nyitja meg, amennyiben 
egy reprezentatív időszakban egy 
tagállamban vagy egy tagállam valamely 
régiójában a hasított testek 34. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott uniós 
osztályozási rendszere alapján a marha- és 
borjúhús piaci átlagára nem éri el a 
tonnánkénti 1560 eurót, különös tekintettel 
a területi kohéziós elvekre, figyelembe 
véve a regionális piacokra gyakorolt 
hatásokat, amely piacok gazdasága 
főképpen ettől a típusú terméktől függ.

Or. pt
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Módosítás 34
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
70 a cikk – III alszakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70a. cikk
Az illeték kiszámításának módja

Az 1788/2003/EK rendelet 5. cikke h) 
pontjának értelmében értékesített tejet, 
illetve tejtermékeket abban a pillanatban 
veszik figyelembe az illeték 
kiszámításánál, amikor azok elhagyják a 
tagállam területén található valamely 
gazdaságot, illetve amikor a gazdaságban 
kereskedelmi célokra használják fel 
azokat. Amennyiben tej, illetve 
tejtermékek – a tagállam illetékes 
hatóságának határozata szerinti higiéniai 
intézkedések alkalmazása miatt –
megsemmisítés céljából hagyják el a 
gazdaságot, az érintett mennyiségeket 
szállításként, illetve közvetlen eladásként 
nem veszik figyelembe. Amennyiben a tej 
szerződés szerinti kezelés vagy feldolgozás 
céljából hagyja el gazdaságot, az 
szállításnak tekintendő.

Or. fr

Indokolás

Mivel fontos elemről van szó, az 595/2007 számú végrehajtási rendelet 6. cikkét újra be kell 
illeszteni az alap-jogiaktusba, és nem dönthetnek róla felhatalmazáson alapuló jogi aktussal.

Módosítás 35
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felvásárlói tevékenység gyakorlásához a 
Bizottság által a 80. cikk (1) bekezdésének 

(1) A felvásárlói tevékenység 
gyakorlásához előzetes tagállami 
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f) pontja értelmében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén megállapított 
kritériumoknak megfelelő előzetes 
tagállami jóváhagyás szükséges.

jóváhagyás szükséges.

(2) Az érintett tagállam által megállapított 
szigorúbb szabályok sérelme nélkül, a 
felvásárlói tevékenységet csak akkor 
engedélyezik, ha:
a) igazolni tudják a nemzeti rendelkezések 
szerinti kereskedői mivoltukat;
b) az érintett tagállamban olyan 
telephellyel rendelkeznek, ahol az 
595/2004/EK rendelet1 24. cikkének (2) 
bekezdésében említett 
készletnyilvántartásokat, 
nyilvántartásokat és egyéb 
dokumentumokat az illetékes hatóság 
megvizsgálhatja;
c) vállalják, hogy naprakészen vezetik az 
595/2004/EK rendelet 24. cikkének (2) 
bekezdésében említett 
készletnyilvántartásokat, 
nyilvántartásokat és egyéb 
dokumentumokat;
d) vállalják, hogy évente legalább egyszer 
elküldik a tagállam illetékes hatósága 
részére az 595/2004/EK rendelet 8. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
elszámolásokat és nyilatkozatokat.
(3) Az érintett tagállam által megállapított 
szankciók sérelme nélkül, visszavonják az 
engedélyt akkor, ha a (2) bekezdés a) és b) 
pontjában megállapított feltételek már 
nem teljesülnek.
____________
A Bizottságnak a tej- és 
tejtermékágazatban illeték 
megállapításáról szóló 1788/2003/EK 
tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó 
részletes szabályok megállapításáról szóló, 
2004. március 30-i 595/2004/EK 
rendelete.

Or. fr



AM\871548HU.doc 7/79 PE467.307v01-00

HU

Indokolás

Mivel fontos elemről van szó, a termelők kötelezettségeiről szóló végrehajtási rendelet 23. 
cikkét újra be kell illeszteni az alap-jogiaktusba, és nem dönthetnek róla felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal.

Módosítás 36
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
75 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

75a. cikk
A termelők kötelezettségei

A termelők csak engedélyezett 
felvásárlóknak szállíthatnak. A 
tagállamok szankciót állapítanak meg 
azokban az esetekben, amikor az előbbiek 
nem engedélyezett felvásárlóknak 
szállítanak.

Or. fr

Indokolás

Mivel fontos elemről van szó, a termelők kötelezettségeiről szóló végrehajtási rendelet 24. 
cikkének (1) bekezdését újra be kell illeszteni az alap-jogiaktusba, és nem dönthetnek róla 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal.

Módosítás 37
Peter Jahr

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

96 cikk törölve
Átruházott hatáskörök

(1) A termelési potenciál növekedésének 
elkerülése érdekében a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén:
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a) létrehozhatja azon esetek jegyzékét, 
amelyekben a szőlő kivágása nem von 
maga után újratelepítési jogot;
b) szabályokat fogadhat el a telepítési 
jogok jogtartalékok közötti átruházására 
vonatkozóan;
c) megtilthatja a bortermelő 
háztartásának kizárólagos fogyasztására 
szánt bor és borászati termékek 
forgalmazását.
(2) A kivágást vállaló termelőkkel 
szembeni egyenlő bánásmód érdekében a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén szabályokat fogadhat el a 
kivágás megtörténtének biztosítására, 
amennyiben az újratelepítési jogot von 
maga után.
(3) Az Unió forrásainak, valamint az 
uniós borok identitásának, 
származásának és minőségének védelme 
érdekében a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén:
a) a csalások felderítése érdekében 
rendelkezhet az izotóp adatok analitikai 
adatbankjának létrehozásáról, amelynek 
alapját a tagállamok által gyűjtött minták 
képezik, valamint szabályokat állapíthat 
meg a tagállami adatbankok 
vonatkozásában;
b) szabályokat fogadhat el az ellenőrző 
szervek és a köztük megvalósuló 
kölcsönös segítségnyújtás 
vonatkozásában;
c) szabályokat fogadhat el a tagállamok 
megállapításainak közös felhasználásáról;
d) szabályokat fogadhat el a szankciók 
rendkívüli körülmények esetén való 
alkalmazásáról.

Or. de
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Módosítás 38
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megtilthatja a bortermelő háztartásának 
kizárólagos fogyasztására szánt bor és 
borászati termékek forgalmazását.

c) rendelkezéseket fogadhat el a 
bortermelő háztartásának kizárólagos 
fogyasztására szánt bor és borászati 
termékek forgalmazására vonatkozóan.

Or. fr

Indokolás

A cikk jelenlegi szövege nem engedélyezné a háztartás fogyasztására szánt bor előállítását, 
amit a közösségi szabályozás egyébként jelenleg engedélyez.

Módosítás 39
Peter Jahr

Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
révén elfogadhatja az ezen alszakaszhoz 
kapcsolódó, többek között a következőkre 
vonatkozó szükséges intézkedéseket:

A Bizottság végrehajtási rendelkezéseket 
fogad el ezen alszakaszra vonatkozóan, 
amelyek magukba foglalják a következő 
elemeket:

a) új telepítési jogok odaítélése, ideértve a 
nyilvántartási és jelentéstételi 
kötelezettségeket;

a) az ezen alszakasz rendelkezéseinek 
alkalmazásakor felmerülő túlzott 
adminisztratív terhek elkerülését célzó 
rendelkezések;

b) az újratelepítési jogok átruházása, 
ideértve a csökkentési együtthatót;

b) a 91. cikk (2) bekezdése értelmében 
betelepített területek egymás mellett 
létezése,

c) a tagállamok által vezetendő 
nyilvántartások és a Bizottságnak küldött 
értesítések, egyebek mellett a 

c) a 93. cikk (5) bekezdésének megfelelő 
csökkentési együttható alkalmazása.
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jogtartalékrendszer jellegéről;
d) a telepítési jogok jogtartalékból történő 
odaítélése;
e) a tagállamok által elvégzendő 
ellenőrzések és az azokról való 
jelentéstétel a Bizottság felé;
f) a Bizottság tájékoztatása arról, ha egy 
tagállam úgy dönt, hogy területén 
alkalmazza a 89. cikk (5) bekezdését.

Or. de

Módosítás 40
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatások összegét meghatározó
intézkedéseket a Tanács hozza meg a 
Szerződés 43. cikkének (3) bekezdésével 
összhangban.

(2) Az (1) bekezdésben említett
támogatások összegét – a 323. cikk (1a) 
bekezdésének megfelelően elfogadott 
végrehajtási jogi aktusok révén – a 
Bizottság rögzíti figyelembe véve a 8. cikk 
(1) bekezdésének e) ii. pontjában a sovány 
tejporra meghatározott referenciaárat, 
valamint a piaci helyzet alakulását a 
sovány tej és a sovány tejpor tekintetében. 
Fontos figyelembe venni a legkülső régiók 
mezőgazdasági termékeire irányuló 
támogató intézkedéseket, tekintettel a jelen 
rendeletben javasolt változtatásokra.

Or. pt
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Módosítás 41
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
108 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

108a. cikk (új)
Támogatható termékek

(1) A tagállamok támogatást nyújthatnak 
azokra a támogatható termékekre, 
amelyek jegyzéke az iskolai tanulók tejjel 
és egyes tejtermékekkel való ellátására 
irányuló közösségi támogatás tekintetében 
az 1234/2007/EK tanácsi rendelet1 

alkalmazásával kapcsolatos szabályok 
megállapításáról szóló, 2008. július 10-i 
657/2008/EK bizottsági rendelet I. 
mellékletében szerepel. Szigorúbb 
feltételeket is alkalmazhatnak, a 
657/2008/EK rendelet I. mellékletében 
rögzített támogatható termékekre 
vonatkozó követelményekkel 
összhangban. 
(2) Franciaország tengerentúli megyéiben 
a csokoládéval vagy egyéb módon ízesített 
tej a 657/2008/EK rendelet I. mellékletnek 
megfelelően tejporból készített tej is lehet.
(3) Az I. kategóriájú termékek esetében a 
tagállamok kilogrammonként legfeljebb 5 
mg fluor hozzáadását engedélyezhetik. 
(4) A támogatás csak akkor adható a 
657/2008/EK rendelet I. mellékletében 
felsorolt termékekre, ha azok megfelelnek 
a 852/2004/EK és a 853/2004/EK rendelet 
követelményeinek, nevezetesen a 
853/2004/EK rendelet II. mellékletének I. 
szakaszában meghatározott, az 
engedélyezett létesítményekben történő 
előállításra és azonosító jelölésre 
vonatkozó követelményeknek. 
________________
1 HL L 183., 2008.7.11., 17. o.
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Or. fr

Indokolás

Mivel a támogatást meghatározó elemről van szó, az iskolai tanulók tejjel és egyes 
tejtermékekkel való ellátására irányuló támogatásban részesíthető termékeknek szerepelniük 
kell az alap-jogiaktusban (a 657/2008 végrehajtási rendelet 3. cikkének és I. mellékletének 
átvétele)..

Módosítás 42
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
108 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

108b. cikk
A támogatás nyújtásának feltételei

(1) A támogatás kedvezményezettjei a 
következő oktatási intézmények 
valamelyikébe rendszeresen járó tanulók: 
a tagállam illetékes hatósága által 
igazgatott vagy elismert bölcsőde/más, 
iskolára felkészítő intézmény, általános 
iskola és középiskola. 
A kedvezményezettek csak tanítási 
napokon részesülhetnek a támogatásban. 
A tanítási napok teljes számát (szünnapok 
nélkül) az oktatási hatóságoknak vagy az 
oktatási intézményeknek kell közölniük a 
tagállam illetékes hatóságával, és adott 
esetben a kérelmezővel. 
A tanulók szünidei táborban való 
tartózkodásuk ideje alatt nem részesülnek 
támogatásban.
(2) A támogatást a következők kérhetik: 
a) az oktatási intézmény;
b) az oktatási hatóság, a tanulók számára 
a területén kiosztott termékek 
tekintetében; 
c) ha a tagállam úgy rendelkezik, a 
termékek szállítója; 
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d) ha a tagállam így rendelkezik, a 
kifejezetten erre a célra létesített, egy vagy 
több oktatási intézmény vagy oktatási 
hatóság nevében eljáró szervezet. 
(3) A támogatás kérelmezői számára a 
támogatás tekintetében a jóváhagyást 
azon tagállam illetékes hatóságának kell 
megadnia, ahol az az oktatási intézmény 
található, amely számára a termékeket 
szállították.

Or. fr

Indokolás

Mivel a támogatást meghatározó elemről van szó, az iskolai tanulók tejjel és egyes 
tejtermékekkel való ellátására irányuló támogatás feltételeinek szerepelniük kell az alap-
jogiaktusban (a 657/2008 végrehajtási rendelet 2. cikkének, 5. cikke (3) bekezdésének, 6. 
cikke (2) bekezdésének és 7. cikkének átvétele).

Módosítás 43
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
109 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tejtermékekkel kapcsolatos 
fogyasztói viselkedésminták alakulásának, 
valamint a tejipar újításainak és 
fejlődésének figyelembevétele érdekében a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén meghatározza a 108. cikk 
(1) bekezdésének hatálya alá tartozó 
termékeket.

törölve

Or. fr

Indokolás

Mivel a támogatást meghatározó elemről van szó, az iskolai tanulók tejjel és egyes 
tejtermékekkel való ellátására irányuló támogatásban részesíthető termékeknek szerepelniük 
kell az alap-jogiaktusban.
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Módosítás 44
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
109 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Annak érdekében, hogy a 108. cikk (1) 
bekezdésében említett támogatást a 
megfelelő kedvezményezettek és 
kérelmezők vegyék igénybe, a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén 
elfogadja a támogatás nyújtásának 
feltételeit.

(2) Annak érdekében, hogy a 108. cikk (1) 
bekezdésében említett támogatást a 
megfelelő kedvezményezettek és 
kérelmezők vegyék igénybe, a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén 
elfogadja a támogatás nyújtásának 
feltételeit.

Annak biztosítása érdekében, hogy a 
kérelmezők eleget tegyenek 
kötelezettségeiknek, a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén 
a csalások és szabálytalanságok 
megelőzését szolgáló intézkedéseket fogad 
el, többek között a következők 
vonatkozásában:

Annak biztosítása érdekében, hogy a 
kérelmezők eleget tegyenek 
kötelezettségeiknek, a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén
elfogadja a támogatási előleg fizetése 
esetén teljesítést garantáló biztosíték
létrehozását.

a) a támogatási programban való 
részvételi jog felfüggesztése;
b) támogatási előleg fizetése esetén a
teljesítést garantáló biztosíték nyújtása ; 
c) szankciók alkalmazása a csalás 
megelőzése érdekében.

Or. fr

Indokolás

A jogszabály egyértelműsége érdekében a Bizottságra ruházott, szankciók alkalmazására 
vonatkozó hatásköröket horizontális cikkekbe kell csoportosítani. A szankciók alkalmazásának 
elvét ezért egy ad hoc cikkben kell rögzíteni, amelyet ezt követően több következő horizontális 
cikkben kell kifejteni.
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Módosítás 45
Peter Jahr

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió támogatást nyújt a 
komlóágazatban a 209. cikknek 
megfelelően elismert termelői 
szervezeteknek az ugyanabban a cikkben 
említett célok finanszírozásához.

(1) Az Unió támogatást nyújt a 
komlóágazatban a 209. cikknek 
megfelelően elismert termelői 
szervezeteknek, amely támogatás az 
ugyanabban a cikkben említett célok
finanszírozását szolgálja, és amelynek 
éves összege 2 277 000 euró Németország 
esetében.

(2) Az (1) bekezdésben előírt, a termelői 
szervezeteknek nyújtható uniós támogatás 
éves összege 2 277 000 EUR Németország 
esetében.

(2) Az egyes termelői szervezeteknek 
fizetendő összegeket a szervezet tagjainak 
komlóval beültetett, támogatható területei 
arányának megfelelően kell kiszámítani. 
Támogathatóak Németországban azok a 
területek, amelyeken a kérelem 
benyújtásának időpontjában az állomány 
hektáronkénti sűrűsége hektáronként 
legalább 1500 egység kettős sorokban 
vagy leaglább 2000 egység egyes 
sorokban.
(3) A kifizetés jóváhagyása előtt az 
illetékes német hatóság valamennyi 
támogatási kérelem esetében elvégzi a 
támogatási kérelem tárgyát képező 
támogatható területek közigazgatási 
ellenőrzését, különösen az integrált 
igazgatási és ellenőrzési rendszer által 
nyújtott adatok figyelembevételével, a 
73/2009/EK rendelet II. címének 4. 
fejezete alapján.
(4) Ezenfelül helyszíni ellenőrzésekre 
kerül sor minden egyes termelői 
szervezetnél, amelyre a támogatásból 
legalább 5%-nyi rész esik. Az 
ellenőrzéseket előre bejelenthetik, 
amennyiben ez nincs kihatással az 



PE467.307v01-00 16/79 AM\871548HU.doc

HU

ellenőrzés eredményére.
(5) A jogosulatlan kifizetések esetében a 
1122/2009/EK bizottsági rendelet 80. 
cikke értelemszerűen alkalmazandó. 

Or. de

Módosítás 46
Peter Jahr

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak biztosítása érdekében, hogy a 
támogatások a 209. cikkben említett 
célokat szolgálják, a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén a következőkre vonatkozó 
szabályokat fogadhat el:

Annak biztosítása érdekében, hogy a 
támogatások a 209. cikkben említett 
célokat szolgálják, a Bizottság végrehajtási
jogi aktusok révén az e bekezdés 
tekintetében szükséges intézkedéseket 
fogadhat el a következőkre vonatkozóan:

a) a támogatás kérelmezése, ideértve a 
határidőket és a kísérő dokumentumokat;

a) támogatások kifizetése

támogatási jogosultság, többek között a 
támogatható komlóültetvények, valamint 
az egyes termelői szervezeteknek 
nyújtandó támogatás összegének 
meghatározása;

b) a támogatás igénylésére vonatkozó 
eljárás, ideértve a határidőkre és a 
benyújtandó dokumentumokra vonatkozó 
rendelkezéseket;

a jogosultatlan kifizetés esetén 
alkalmazandó szankciók.

c) ellenőrzések végrehajtása;

Or. de
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Módosítás 47
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
118 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Átruházott hatáskörök Az elismerési tervek finanszírozása
A gyümölcs- és zöldségágazatban a 
termelői szervezeteknek nyújtott 
támogatások hatékony és célzott 
felhasználásának biztosítása érdekében a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén a következőkre vonatkozó 
szabályokat fogadhat el: 

(1) A 117. cikk (3) bekezdésében említett 
támogatási mértékeket felére kell 
csökkenteni az 1 000 000 EUR összértéket 
meghaladó forgalomba hozott termékek 
esetében.

a) a termelői csoportok elismerésére 
vonatkozó tervek finanszírozása;

(2) A 117. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett támogatás felső határa 
minden egyes termelői csoport 
vonatkozásában évente 100 000 EUR.

b) a támogatási küszöbértékek, felső 
határok és az uniós társfinanszírozás 
mértéke;
c) a támogatás kiszámításának alapja, 
egyebek között a termelői csoport által 
forgalomba hozott termelés értékének 
megállapítása;

(3) Ha egy végrehajtási szakasz nem tölt 
ki egy teljes naptári évet, a (2) 
bekezdésben említett felső határokat 
arányosan csökkenteni kell.

d) a termelői csoportok jogosultsága; (4) A 117. cikk (1) bekezdésében említett 
támogatás kifizetése:

e) a termelői csoport fő tevékenységei; a) éves vagy féléves részletekben az 
elismerési terv végrehajtására vonatkozó 
minden egyes éves vagy féléves időszak 
végén történik; vagy

f) az elismerési tervek tartalma, 
benyújtása és jóváhagyása; 

b) az éves időszak egy részét lefedő 
részletekben történik, ha a terv egy éves 
időszak közben kezdődik vagy ha az 
elismerés egy éves időszak vége előtt 
bekövetkezik. 

g) az elismerési terv módosítására 
vonatkozó kérelem benyújtásának 
feltételei;

A részletek számításához a tagállamok 
alapul vehetnek egy olyan időszaknak 
megfelelő forgalomba hozott 
termékmennyiséget, amely időszak nem 
egyezik meg azzal az időszakkal, amelynek 
tekintetében a részletek kifizetése történik, 
amennyiben az ellenőrzések ezt 
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szükségessé teszik. Az időszakok közötti 
különbségnek rövidebbnek kell lennie az 
adott tényleges időszak hosszánál. 

h) beruházások támogatása; (5) Az (1) és a (2) bekezdésben 
meghatározott összegek esetén 
alkalmazott átváltási árfolyam az az 
árfolyam, amelyet az Európai Központi 
Bank annak az időszaknak az első napját 
megelőző legközelebbi napon hirdetett ki, 
amelyre vonatkozóan a szóban forgó 
támogatásokat nyújtják.

i) termelői csoportok egyesülése és a 
támogatás folyamatossága. 

Or. fr

Indokolás

A finanszírozás, a támogatás kiszámításának alapja, a támogatás alsó és felső küszöbértéke, 
valamint a társfinanszírozás mértéke, továbbá a termelői csoportok jogosultsága a támogatás 
kulcsfontosságú elemei, ezért ezeket az alap-jogiaktusban kell szabályozni (itt a 118. cikk a) 
pontjában). A termelői csoportok közvetlen kezelésére vonatkozó többi elem a jogszabály 
egységes alkalmazásától függ, tehát a végrehajtási jogi aktus körébe tartozik.

Módosítás 48
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
118 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

118a. cikk
Az Unió pénzügyi hozzájárulása

(1) Az Uniónak a 117. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
támogatások finanszírozásában való 
részvétele az alábbiak szerint történik: 
a) a konvergencia-célkitűzés alapján 
jogosult régiók esetében 75%; és
b) más régiókban 50 %.
A támogatás fennmaradó részét a 
tagállam átalányösszeg formájában 
folyósítja. A támogatási kérelemnek nem 
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kell feltétlenül tartalmaznia a támogatás 
felhasználására vonatkozó bizonyítékokat. 
(2) A 117. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett támogatáshoz adott, 
tőketámogatásban vagy tőketámogatás-
egyenértékben kifejezett uniós 
hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg 
a támogatható beruházási költségek 
alábbi százalékát:
a) a konvergencia-célkitűzés alapján 
jogosult régiók esetében 50%; és
b) más régiókban 30 %.
(3) Az érintett tagállamok vállalják a 
támogatható beruházási költségek 
legalább 5 %-ával való hozzájárulást.
A támogatható beruházási költségekre 
adott támogatás kedvezményezettjei 
legalább a következőket kifizetik:
a) a konvergencia-célkitűzés alapján 
jogosult régiók esetében 25%;
b) más régiókban 45 %.

Or. fr

Indokolás

A finanszírozás, a támogatás kiszámításának alapja, a támogatás alsó és felső küszöbértéke, 
valamint a társfinanszírozás mértéke, továbbá a termelői csoportok jogosultsága a támogatás 
kulcsfontosságú elemei, és ezért ezeket az alap-jogiaktusban kell szabályozni (itt a 118. cikk
b) pontjában). A termelői csoportok közvetlen kezelésére vonatkozó többi elem a jogszabály 
egységes alkalmazásától függ, tehát a végrehajtási jogi aktus körébe tartozik.
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Módosítás 49
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
118 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

118b. cikk
A forgalomba hozott termékek értéke

(1) Az 126c. cikk rendelkezései 
értelemszerűen alkalmazandók a termelői 
csoportokra.
(2) Amennyiben a forgalomba hozott 
termékek értékében csökkenés következett 
be a termelői csoport felelősségén és 
befolyásán kívüli, a tagállam számára 
megfelelően indokolt okokból, a 
forgalomba hozott termékek értéke nem 
lehet kevesebb a tagállam által ellenőrzött, 
a legutóbbi éves időszakra vonatkozó 
előző támogatási kérelemben vagy 
kérelmekben bejelentett érték, illetve 
ennek hiányában a jóváhagyott elismerési 
tervben bejelentett érték 65 %-ánál.
(3) A forgalomba hozott termékek értékét 
az arra az időszakra alkalmazandó 
jogszabályok alapján számítják ki, amely 
időszakra a támogatást igényelték.

Or. fr

Indokolás

A finanszírozás, a támogatás kiszámításának alapja, a támogatás alsó és felső küszöbértéke, 
valamint a társfinanszírozás mértéke, továbbá a termelői csoportok jogosultsága a támogatás 
kulcsfontosságú elemei, és ezért ezeket az alap-jogiaktusban kell szabályozni (itt a 118. cikk c) 
pontjában). A termelői csoportok közvetlen kezelésére vonatkozó többi elem a jogszabály 
egységes alkalmazásától függ, tehát a végrehajtási jogi aktus körébe tartozik.
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Módosítás 50
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
118 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

118c. cikk
Termelői csoportok jogosultsága

A tagállamok értékelik a termelői 
csoportoknak az e rendelet szerinti 
támogatásra való jogosultságát annak 
megállapítására, hogy a támogatás 
kellően indokolt, miközben figyelembe 
veszik azokat a feltételeket és azt az 
időpontot, amelyek mellett és amelyen 
bármilyen korábbi állami támogatást 
adtak meg azoknak a termelői 
szervezeteknek és csoportoknak, 
amelyekből a kérdéses termelői csoport 
tagjai származnak, valamint a termelői 
szervezetek és termelői csoportok között a 
tagok bármilyen mozgását.

Or. fr

Indokolás

A finanszírozás, a támogatás kiszámításának alapja, a támogatás alsó és felső küszöbértéke,
valamint a társfinanszírozás mértéke, továbbá a termelői csoportok jogosultsága a támogatás 
kulcsfontosságú elemei, és ezért ezeket az alap-jogiaktusban kell szabályozni (itt a 118. cikk 
d) pontjában). A termelői csoportok közvetlen kezelésére vonatkozó többi elem a jogszabály 
egységes alkalmazásától függ, tehát a végrehajtási jogi aktus körébe tartozik.

Módosítás 51
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
119 cikk – d, e, f, g, h pontok (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a termelői csoport fő tevékenységei;
e) az elismerési tervek tartalma, 
benyújtása és jóváhagyása; 
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f) az elismerési terv módosítására 
vonatkozó kérelem benyújtásának 
feltételei;
g) beruházások támogatása; 
h) termelői csoportok egyesülése és a 
támogatás folyamatossága. 

Or. fr

Indokolás

A finanszírozás, a támogatás kiszámításának alapja, a támogatás alsó és felső küszöbértéke, 
valamint a társfinanszírozás mértéke, továbbá a termelői csoportok jogosultsága a támogatás 
kulcsfontosságú elemei, és ezért ezeket az alap-jogiaktusban kell szabályozni. A A termelői 
csoportok közvetlen kezelésére vonatkozó többi elem (itt a 118. cikk e–i. pontja) a jogszabály 
egységes alkalmazásától függ, tehát a végrehajtási jogi aktus körébe tartozik.

Módosítás 52
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
126 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Átruházott hatáskörök A működési alapok finanszírozása
A gyümölcs- és zöldségágazati termelői 
szervezetek hatékony, célzott és 
fenntartható támogatásának biztosítása 
érdekében a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén a következőkre 
vonatkozó szabályokat fogadhat el: 

A 120. cikk (1) bekezdésében említett 
működési alaphoz való pénzügyi 
hozzájárulást a termelői szervezet 
határozza meg.

a) működési alapok és operatív 
programok, többek között a következők 
szabályozása: 

Minden termelő számára biztosítani kell, 
hogy részesedhessen a működési alapból, 
és hogy demokratikus módon részt 
vehessen a termelői szervezet 
pénzeszközeinek felhasználásával és a 
működési alapokhoz való pénzügyi 
hozzájárulásokkal kapcsolatos 
döntéshozatalban.

i) a működési alapok finanszírozása és 
felhasználása;
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ii) az operatív programok tartalma, 
jóváhagyása és módosítása;
iii) az operatív program szerinti 
intézkedések, tevékenységek vagy 
kiadások támogathatósága, valamint az 
erre vonatkozó kiegészítő nemzeti 
szabályok; 
iv) az operatív programok és a 
vidékfejlesztési programok közötti 
kapcsolat;
v) részleges operatív programok;
vi) az operatív programok nyomon 
követése és értékelése;
b) az operatív programokra vonatkozó 
nemzeti keret és nemzeti stratégia, többek 
között a következők szabályozása:
i) a nemzeti keret és a nemzeti stratégia 
felépítése és tartalma;
ii) a nemzeti keret és a nemzeti stratégia 
nyomon követése, értékelése és az azokkal 
kapcsolatos tájékoztatás;
c) az uniós pénzügyi támogatás, többek 
között a következők szabályozása: 
i) az uniós pénzügyi támogatás 
kiszámításának alapja, különösen a 
termelői szervezet által értékesített 
termelés értékének megállapítása;
ii) a támogatás kiszámításakor figyelembe 
veendő referencia-időszakok;
iii) a pénzügyi támogatás jogos 
összegének csökkentése a támogatási 
kérelem késedelmes benyújtása esetén;
iv) biztosíték fizetése és elvesztése 
előlegfizetés esetén.
d) válság-megelőzési és -kezelési 
intézkedések, többek között a következők 
szabályozása:
i) a válság-megelőzési és -kezelési 
intézkedések megválasztása; 
ii) a piacról történő árukivonás 
fogalmának meghatározása;
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iii) a piacról kivont termékek rendeltetése;
iv) a piacról történő árukivonás 
támogatásának felső határa;
v) a piacról történő árukivonás előzetes 
bejelentése;
vi) az értékesített termelés kiszámítása 
árukivonás esetén; 
vii) az Európai Unió jelképének 
feltüntetése az ingyenes szétosztásra szánt 
termékek csomagolásán;
viii) a piacról kivont termékek 
kedvezményezettjeire vonatkozó feltételek;
ix) a zöld szüret és a be nem takarítás 
fogalmának meghatározása;
x) a zöld szüret és a be nem takarítás 
kérelmezésére vonatkozó feltételek; 
xi) a betakarítási biztosítás célja;
xii) a kedvezőtlen időjárási jelenség 
fogalmának meghatározása;
xiii) a kölcsönös kockázati alapok 
létrehozásával kapcsolatos adminisztratív 
költségek támogatása;
e) nemzeti pénzügyi támogatás, többek 
között a következők szabályozása:
i) a termelők szervezettségének foka;
ii) az operatív programok módosítása;
iii) a pénzügyi támogatás jogos 
összegének csökkentése a támogatási 
kérelem késedelmes benyújtása esetén;
iv) biztosíték fizetése, felszabadítása és 
elvesztése előlegfizetés esetén;
v) a nemzeti pénzügyi támogatás Unió 
általi megtérítésének legmagasabb 
aránya.

Or. fr

Indokolás

Le financement, la base de calcul de l’aide, le seuil et plafonds de l'aide et le degré de 
cofinancement, ainsi que l'admissibilité des fonds opérationnels et programmes opérationnels 
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constituent des éléments structurants de l'aide, et doivent à ce titre relever de l'acte de base 
(ici, la disposition de l'article 126 point a-i). Les autres composants relevant de la gestion
directe des groupements de producteurs relèvent d'une application uniforme du droit, donc 
d'actes d’exécution. Par ailleurs, s'agissant du §3 point c iii, par souci de clarté juridique, il 
convient de regrouper dans des articles horizontaux les compétences d’application conférées 
à la Commission s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction doit être ainsi arrêté par 
mesure dans un article ad hoc, et une série d’articles horizontaux décline ensuite ce principe.

Módosítás 53
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
126 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

126a. cikk
Az operatív program szerinti intézkedések, 

tevékenységek vagy kiadások
támogathatósága

(1) A tagállamok a nemzeti stratégiában 
meghatározzák azokat a maximum 
százalékokat, amelyek az alapból egyedi 
intézkedésekre és/vagy cselekvési típusra 
és/vagy kiadásra költhetők, a különböző 
intézkedések közti egyensúly biztosítása 
érdekében.
(2) A tagállamok az 1182/2007/EK 
rendeletet és ezt a rendeletet kiegészítő 
szabályokat fogadhatnak el a működési 
program szerinti intézkedések, 
tevékenységek vagy kiadások 
támogathatóságát illetően.

Or. fr

Indokolás

A finanszírozás, a támogatás kiszámításának alapja, a támogatás alsó és felső küszöbértéke, 
valamint a társfinanszírozás mértéke, továbbá a működési alapok és operatív programok 
jogosultsága a támogatás kulcsfontosságú elemei, és ezért ezeket az alap-jogiaktusban kell 
szabályozni (itt a 126. cikk a) pontjának iii. alpontjában). A termelői csoportok közvetlen 
kezelésére vonatkozó többi elem a jogszabály egységes alkalmazásától függ, tehát a 
végrehajtási jogi aktus körébe tartozik.
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Módosítás 54
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
126 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

126b. cikk
A termelői szervezet által forgalomba 

hozott termékek értéke
(1) E fejezet alkalmazásában valamely 
termelői szervezetre vonatkozóan a 
forgalomba hozott termékek értékét a 
termelői szervezetek tagjainak azon 
termékei alapján kell kiszámítani, 
amelyek tekintetében a termelői 
szervezetet elismerték.
(2) A forgalomba hozott termékek értéke 
magában foglalja a termelői szervezetből 
kilépő vagy ahhoz csatlakozó tagok 
termelését. A tagállamok meghatározzák a 
feltételeket a kettős beszámítás elkerülése 
érdekében. 
(3) A forgalomba hozott termékek értéke 
nem tartalmazza a feldolgozott zöldségek 
és gyümölcsök értékét, sem más olyan 
termékeket, amelyek nem a gyümölcs- és 
zöldségágazatból származnak.
A feldolgozásra szánt olyan, értékesített 
gyümölcs- és zöldségtermékek értékét 
azonban, amelyekből akár termelői 
szervezet, termelői szervezetek társulása 
vagy ilyen szervezet vagy társulás olyan 
tagja, amely termelő vagy termelők 
szövetkezete vagy a (7) bekezdés 
értelmében vett leányvállalat – saját maga 
vagy kiszervezés útján – az 1234/2007/EK 
rendelet I. mellékletének X. részében 
felsorolt feldolgozott gyümölcsök és 
zöldségek valamelyikét vagy az e cikkben 
említett és az e rendelet VIa. 
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mellékletében részletesen körülírt más 
mezőgazdasági terméket állított elő, az 
említett feldolgozott termékek számlázott 
értékének egy meghatározott, százalékban 
kifejezett átalányértékkel való szorzásával 
kell kiszámítani.
Ez az átalányérték:
a) gyümölcslé esetében 53%;
b) koncentrált lé esetében 73%;
c) paradicsomsűrítmény esetében 77%;
d) fagyasztott gyümölcs és zöldség 
esetében 62%;
e) gyümölcs- és zöldségkonzerv esetében 
48%;
f) az Agaricus nemzetséghez tartozó ehető 
gombából készült konzerv esetében 70%;
g) a sós lében ideiglenesen tartósított 
gyümölcs esetében 81%;
h) a szárított gyümölcs esetében 81%;
i) más feldolgozott gyümölcs- és 
zöldségfélék esetében 27%;
j) a feldolgozott fűszernövény esetében 
12%;
k) a paprikapor esetében 41%. 
(4) A tagállamok engedélyezhetik, hogy a 
termelői szervezetek a forgalomba hozott 
termékek értékébe belefoglalják a 
melléktermékek értékét.
(5) A forgalomba hozott termékek értéke 
magában foglalja a piacról az 
1182/2007/EK rendelet 10. cikke (4) 
bekezdésének a) és b) pontjában előírt 
módon kivont áruk értékét, amelyet a 
termelői szervezet által az előző évben 
értékesített ilyen termékek átlagára 
alapján kell megbecsülni. 
(6) A forgalomba hozott termékek 
értékébe csak a termelői szervezet tagjai 
által előállított azon termékek értékét 
beleszámítani, amelyet a termelői 
szervezet maga értékesít. A termelői 
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szervezet tagjai által előállított olyan 
termékek értékét, amelyeket a saját 
termelői szervezetük által a 213. cikk (2) 
bekezdésének b) és c) pontjával 
összhangban kijelölt másik termelői 
szervezet hoz forgalomba, az utóbbi 
termelői szervezet által forgalomba hozott 
termékek értékébe kell beleszámítani.
(7) Az értékesített gyümölcs- és 
zöldségterméket az adott esetnek 
megfelelően »termelői szervezettől 
kiszállítva«, az I. melléklet IX. részében 
felsorolt, előkészített és csomagolt 
termékként, a következők szerint kell 
számlázni:
a) héa nélkül
b) belső szállítási költségek nélkül, 
amennyiben a termelői szervezet 
központosított begyűjtő vagy csomagoló 
pontjai és a termelői szervezet elosztási 
pontja között jelentős távolság van.
Az első lbekezdés b) pontj alkalmazásában 
adott esetben a tagállamok határozzák 
meg a termékek a szállítás egyes szakaszai 
során leszámlázott számlaértékéhez képest 
alkalmazott csökkentéseket;
(8) Az értékesített termékek értéke a 
leányvállalattól kiszállítva is számítható a 
(6) bekezdésben meghatározottakkal 
azonos alapon, feltéve, hogy a 
leányvállalat tőkéjének legalább 90 %-át 
az alábbiak birtokolják:
a) a termelői szervezet vagy a termelői 
szervezetek társulása, vagy
b) a tagállam jóváhagyásától függően a 
termelői szervezet vagy a termelői 
szervezetek társulása szövetkezeti tagjai, 
ha ez hozzájárul az 1182/2007/EK 
rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) és c) 
pontjában felsorolt célkitűzések 
megvalósításához.
(9) Ha éghajlati jelenségek vagy állat- és 
növénybetegségek vagy kártevő fertőzés 
miatt csökkenés következik be a 
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termelésben, akkor a III. fejezet 6. 
szakaszában tárgyalt betakarítási 
biztosítási intézkedések vagy a termelői 
szervezet által hozott ezekkel egyenértékű 
intézkedések tekintetében ezen okokból 
kapott minden biztosítási kártalanítás 
beleszámítható a forgalomba hozott 
termékek értékébe.

Or. fr

Indokolás

A finanszírozás, a támogatás kiszámításának alapja, a támogatás alsó és felső küszöbértéke, 
valamint a társfinanszírozás mértéke, továbbá a működési alapok és operatív programok 
jogosultsága a támogatás kulcsfontosságú elemei, és ezért ezeket az alap-jogiaktusban kell 
szabályozni (itt a 126. cikk c) pontjának i. alpontjában). A termelői csoportok közvetlen 
kezelésére vonatkozó többi elem a jogszabály egységes alkalmazásától függ, tehát a 
végrehajtási jogi aktus körébe tartozik.

Módosítás 55
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
126 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

126c. cikk
A piacról történő árukivonás 
támogatásának felső határa

(1) A piacról való kivonások esetében az 
uniós hozzájárulást és a termelői szervezet 
hozzájárulását is tartalmazó támogatás 
nem haladhatja meg a X. mellékletben az 
ott felsorolt termékekre megállapított 
összegeket. Más termékek esetében a 
tagállamok állapítják meg a támogatás 
maximális összegét.
(2) A piacról való árukivonás az egyes 
termelői szervezetek egyetlen terméke 
esetében sem haladhatja meg a 
forgalomba hozott termékek 
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mennyiségének 5 %-át. Azonban az 
1182/2007/EK rendelet 10. cikke (4) 
bekezdésének a) és b) pontjában említett 
célokra, vagy egyéb, a tagállamok által 
jóváhagyott célokra szánt mennyiségeket e 
százalékos arány szempontjából nem kell 
figyelembe venni.
A forgalomba hozott termékek 
mennyiségét az előző három év 
forgalmazott termékmennyiségeinek 
átlagaként kell kiszámítani. Ha erről nem 
állnak rendelkezésre adatok, akkor azon 
forgalomba hozott termékek mennyiségét 
kell számításba venni, amelyek 
tekintetében a termelői szervezetet 
elismerték.
Az első albekezdésben említett százalékos 
arányok hároméves átlagot jelentenek, évi 
5 %-os túllépési korláttal.

Or. fr

Indokolás

A finanszírozás, a támogatás kiszámításának alapja, a támogatás alsó és felső küszöbértéke, 
valamint a társfinanszírozás mértéke, továbbá a működési alapok és operatív programok 
jogosultsága a támogatás kulcsfontosságú elemei, és ezért ezeket az alap-jogiaktusban kell 
szabályozni (itt a 126. cikk d) pontjának iv. alpontjában). A termelői csoportok közvetlen 
kezelésére vonatkozó többi elem a jogszabály egységes alkalmazásától függ, tehát a 
végrehajtási jogi aktus körébe tartozik.

Módosítás 56
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
127 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén 
elfogadhatja az ezen alszakaszhoz 
kapcsolódó, a következőkre vonatkozó 
szükséges intézkedéseket: 

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén 
elfogadhatja az ezen alszakaszhoz 
kapcsolódó, a következőkre vonatkozó 
szükséges intézkedéseket: 

a) a működési alapok kezelése és a 
működési alapok becsült összegével 

a) a működési alapok kezelése és a 
működési alapok becsült összegével 
kapcsolatos értesítések, az operatív 
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kapcsolatos értesítések; programok és a vidékfejlesztési 
programok közötti kapcsolat, a részleges 
operatív programok;

b) az operatív programok benyújtása, 
ideértve a határidőket és az előírt kísérő 
dokumentumokat; 

b) az operatív programok benyújtása, 
ideértve a határidőket és az előírt kísérő 
dokumentumokat; 

ba) az operatív programokra vonatkozó 
nemzeti keret és nemzeti stratégia, többek 
között a következők szabályozása: 
i. a nemzeti keret és a nemzeti stratégia 
felépítése és tartalma; 
ii. a nemzeti keret és a nemzeti stratégia 
nyomon követése, értékelése és az azokkal 
kapcsolatos tájékoztatás;

c) az operatív programok formátuma; c) az operatív programok formátuma;
d) a 126. cikk a) pontjának vi. alpontja 
értelmében az operatív programok nyomon 
követésének és értékelésének irányítása;

d) az operatív programok nyomon követése 
és értékelése;

da) az uniós pénzügyi támogatás, többek 
között a következők szabályozása: 
i. a támogatás kiszámításakor figyelembe 
veendő referencia-időszakok;
ii. a pénzügyi támogatás jogos összegének 
csökkentése a támogatási kérelem 
késedelmes benyújtása esetén;
iii. biztosíték fizetése és elvesztése 
előlegfizetés esetén.

e) a termelői szervezetek és azok 
társulásainak tagállamok általi értesítése a 
jóváhagyott támogatási összegekről; 

e) a termelői szervezetek és azok 
társulásainak tagállamok általi értesítése a 
jóváhagyott támogatási összegekről; 

f) támogatási kérelmek és a támogatások 
kifizetése, ideértve a támogatási előleg- és 
részletfizetést;

f) támogatási kérelmek és a támogatások 
kifizetése, ideértve a támogatási előleg- és 
részletfizetést;

fa) válságmegelőzési és -kezelési 
intézkedések, többek között a következők 
szabályozása:
i. a válság-megelőzési és -kezelési 
intézkedések megválasztása; 
ii. a piacról történő árukivonás 
fogalmának meghatározása;
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iii. a piacról kivont termékek rendeltetése;
iv. a piacról történő árukivonás előzetes 
bejelentése;
v. az értékesített termelés kiszámítása 
árukivonás esetén;
vi. az Európai Unió jelképének 
feltüntetése az ingyenes szétosztásra szánt 
termékek csomagolásán;
vii. a piacról kivont termékek 
kedvezményezettjeire vonatkozó feltételek;
viii. a zöld szüret és a be nem takarítás 
fogalmának meghatározása;

g) a válság-megelőzési és -kezelési 
intézkedések finanszírozásához nyújtható 
kölcsönök;

g) a válság-megelőzési és -kezelési 
intézkedések finanszírozásához nyújtható 
kölcsönök;

h) a forgalmazási előírások betartása a 
piacról történő árukivonás esetén;

h) a forgalmazási előírások betartása a 
piacról történő árukivonás esetén;

i) az ingyenes szétosztásra szánt termékek 
szállítási, válogatási és csomagolási 
költségei;

i) az ingyenes szétosztásra szánt termékek 
szállítási, válogatási és csomagolási 
költségei;

j) válság-megelőzéssel és -kezeléssel 
kapcsolatos promóciós, kommunikációs és 
képzési intézkedések;

j) válság-megelőzéssel és -kezeléssel 
kapcsolatos promóciós, kommunikációs és 
képzési intézkedések;

ja) a zöld szüret és a be nem takarítás 
kérelmezésére vonatkozó feltételek; 
jb) a betakarítási biztosítás célja;
jc) a kedvezőtlen időjárási jelenség 
fogalmának meghatározása;
jd) a kölcsönös kockázati alapok 
létrehozásával kapcsolatos adminisztratív 
költségek támogatása;

k) a betakarítási biztosítással kapcsolatos 
intézkedések irányítása;

k) a betakarítási biztosítással kapcsolatos 
intézkedések irányítása;

ka) nemzeti pénzügyi támogatás, többek 
között a következők szabályozása:
i. a termelők szervezettségének foka;
ii. az operatív programok módosítása;
iii. a pénzügyi támogatás jogos összegének 
csökkentése a támogatási kérelem 
késedelmes benyújtása esetén;
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iv. biztosíték fizetése, felszabadítása és 
elvesztése előlegfizetés esetén;
v. a nemzeti pénzügyi támogatás Unió 
általi megtérítésének legmagasabb 
aránya.

l) a válság-megelőzési és -kezelési 
intézkedések állami támogatására 
vonatkozó előírások;

l) a válság-megelőzési és -kezelési 
intézkedések állami támogatására 
vonatkozó előírások;

m) a nemzeti pénzügyi támogatás 
nyújtásának engedélyezése;

m) a nemzeti pénzügyi támogatás 
nyújtásának engedélyezése;

n) a nemzeti pénzügyi támogatás 
kérelmezése és kifizetése;

n) a nemzeti pénzügyi támogatás 
kérelmezése és kifizetése;

o) a nemzeti pénzügyi támogatás 
megtérítése.

o) a nemzeti pénzügyi támogatás 
megtérítése.

Or. fr

Indokolás

A finanszírozás, a támogatás kiszámításának alapja, a támogatás alsó és felső küszöbértéke, 
valamint a társfinanszírozás mértéke, továbbá a működési alapok és operatív programok 
jogosultsága a támogatás kulcsfontosságú elemei, és ezért ezeket az alap-jogiaktusban kell 
szabályozni (itt a 126. cikk d) pontjának iv. alpontjában). A termelői csoportok közvetlen 
kezelésére vonatkozó többi elem a jogszabály egységes alkalmazásától függ, tehát a 
végrehajtási jogi aktus körébe tartozik.

Módosítás 57
Peter Jahr

Rendeletre irányuló javaslat
128 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oktatási intézményekben, így 
bölcsődékben, óvodákban és más iskola-
előkészítő intézményekben, valamint 
általános és középiskolákban tanuló 
gyermekeknek a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
banánágazat termékeivel történő ellátása; 

a) a tagállamok által igazgatott vagy 
elismert oktatási intézményekben, így 
bölcsődékben, óvodákban és más iskola-
előkészítő intézményekben, valamint 
általános és középiskolákban tanuló 
gyermekeknek a gyümölcs- és 
zöldségágazat, a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat, valamint a 
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banánágazat termékeivel történő ellátása; 

Or. de

Módosítás 58
Peter Jahr

Rendeletre irányuló javaslat
128 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok stratégiáik 
kidolgozásakor összeállítják az adott 
program keretében engedélyezhető 
gyümölcs- és zöldségágazati, 
feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazati, valamint 
banánágazati termékeket tartalmazó listát. 
A lista azonban nem tartalmazhatja a 
Bizottság által a 129. cikk értelmében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
elfogadott intézkedés útján kizárt 
termékeket. A tagállamok a termékeket 
objektív kritériumok alapján választják ki, 
amely kritériumok között szerepelhet 
többek között a szezonális jelleg, a 
termények elérhetősége vagy 
környezetvédelmi megfontolás. E 
tekintetben a tagállamok előnyben 
részesíthetik az uniós eredetű termékeket.

(3) A tagállamok stratégiáik 
kidolgozásakor összeállítják az adott 
program keretében engedélyezhető 
gyümölcs- és zöldségágazati, 
feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazati, valamint 
banánágazati termékeket tartalmazó listát. 
A lista azonban nem tartalmazhatja a 
Bizottság által a 129. cikk értelmében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
elfogadott intézkedés útján kizárt 
termékeket. Kellően indokolt esetben ez a 
stratégia rendelkezhet az említett 
termékek támogathatóságáról, 
amennyiben az I. mellékletben felsorolt 
hozzáadott anyagokból csak korlátozott 
mennyiséget tartalmaznak.

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
egészségügyi hatóságok jóváhagyják az 
iskolagyümölcs-program keretében 
támogatásra javasolt termékek listáját. 
A tagállamok a termékeket objektív 
kritériumok alapján választják ki, amely 
kritériumok között szerepelhet többek 
között a szezonális jelleg, a termények 
elérhetősége vagy környezetvédelmi 
megfontolás. E tekintetben a tagállamok 
előnyben részesíthetik az uniós eredetű 
termékeket.

Or. de
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Módosítás 59
Peter Jahr

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok stratégiájában 
pontosan meg kell határozni az 
alábbiakat:
– a program célcsoportja;
– a program hozzáadadott értéke, 
különösen abban az esetben, ha a 
gyümölcsöt kivételesen, más étkezés 
részeként fogyasztják,
– ellenőrző intézkedések.
– kapcsolódó intézkedések (pl. internetes 
oldal készítése, látogatás a 
termelőgazdaságokba),
– a program földrajzi vagy közigazgatási 
szintje. 

Or. de

Módosítás 60
Peter Jahr

Rendeletre irányuló javaslat
128 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

128a. cikk
Támogatható költségek

(1) Közösségi támogatás az alábbi 
költségekre nyújtható: 
a) gyümölcs- és zöldségfélék, feldolgozott 
gyümölcs és zöldség, valamint az 
iskolagyümölcs-program keretében az 
oktatási intézményekbe szállított 
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banántermékek;
b) kapcsolódó költségek, tehát az 
iskolagyümölcs-program megvalósításával 
közvetlen kapcsolatban álló költségek, 
kizárólag az alábbiak: 
i) berendezések beszerzési, bérlési, 
kölcsönzési és lízing díja, amennyiben a 
stratégia előírja; 
ii) a programmal közvetlen kapcsolatban 
előírt ellenőrzések és értékelések 
költségei; 
iii) a kommunikációs tevékenység 
költségei, ideértve az „európai 
iskolagyülölcs-program”plakát költségeit.
Amennyiben az iskolagyümölcs-program 
keretébe tartozó termékek szállítási és 
elosztási költségeit külön számlázzák, e 
költségek nem haladhatják meg a termék 
bekerülési költségének 3%-át. 
Amennyiben a termékeket ingyen 
biztosítják az oktatási intézmények 
számára, a tagállam befogadhat 
szállításra és elosztásra vonatkozó 
számlákat, a tagállam stratégiájában 
meghatározott plafont meg nem haladó 
összegig. 
Az első albekezdés b) pontjának iii. 
alpontjában említett kommunikációs 
költségek nem támogathatók más 
közösségi támogatási programokból. 
(2) Az (1) bekezdés első albekezdése b) 
pontjának i. és iii. alpontjában megjelölt 
költségek teljes összege rögzített összeg és 
nem haladja meg a közösségi támogatás 
tagállam részére kiutalt közösségi 
támogatás keretösszegének 5%-át. 
Az (1) bekezdés első albekezdése b) 
pontjának i. és iii. alpontjában megjelölt 
költségek teljes összege arra az évre 
vonatkoztatva, melyben az értékelést 
végrehajtják, nem haladja meg a tagállam 
részére kiutalt közösségi támogatás 
keretösszegének arra az évre kiutalt 10%-
át, mely évben az értékelést végrehajtják.
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Or. de

Módosítás 61
Peter Jahr

Rendeletre irányuló javaslat
128 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

128b. cikk
A támogatás nyújtásának általános 

feltételei
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
stratégiájuk keretében nyújtott támogatást 
olyan kérelmezőknek osztják ki, akik az 
illetékes hatóságaikhoz érvényes 
támogatás iránti kérelmet nyújtottak be. A 
támogatási kérelem csak akkor érvényes, 
ha azt egy olyan kérelmező nyújtotta be, 
melyet jóváhagyott azon tagállam illetékes 
hatósága, ahol az az oktatási intézmény 
található, amely számára a termékeket 
szállítják.  
A tagállamok a következő kérelmezőket 
hagyhatják jóvá: 
a) oktatási intézmények; 
b) oktatási hatóságok, a tanulók számára 
a területükön kiosztott termékek 
tekintetében; 
c) a termékek szállítói és/vagy 
forgalmazói; 
d) kifejezetten erre a célra létesített, egy 
vagy több oktatási intézmény vagy oktatási 
hatóság nevében eljáró szervezet; 
e) bármely más olyan közszervezet vagy 
magánszervezet, mely elvégzi: 
i. a gyümölcs-, zöldség-, 
feldolgozottgyümölcs-, 
feldolgozottzöldség- és banántermékek 
elosztását az oktatási intézmények 
számára e rendelet alapján létrehozott, 
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vagy azzal összhangba hozott 
iskolagyümölcs-program keretében; 
ii) az értékelést és/vagy a kommunikációt.

Or. de

Módosítás 62
Peter Jahr

Rendeletre irányuló javaslat
128 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

128c. cikk
A támogatást kérelmezők jóváhagyásának 

általános feltételei
(1) A jóváhagyás feltétele, hogy a 
kérelmező írásban vállalja a következő 
kötelezettségek teljesítését az illetékes 
hatóságokkal szemben:
a) e rendelet alapján létrehozott vagy 
azzal összhangba hozott iskolagyümölcs-
program keretében finanszírozott 
termékeket csak olyan oktatási intézmény 
tanulói vagy azon intézmények tanulói 
fogyasztják, amelyek számára támogatást 
igényel;
b) visszafizeti az érintett mennyiségre 
jogosulatlanul kapott támogatást, 
amennyiben megállapítást nyer, hogy a 
terméket nem a meghatározott célcsoport 
számára osztották ki, vagy ha a 
támogatást olyan termékekre vették 
igénybe, melyek e rendelet értelmében 
nem jogosultak támogatásra;
c) csalás vagy súlyos gondatlanság esetén 
visszafizeti az eredetileg kiutalt összeg és a 
jogosult összeg közötti különbség pontos 
összegét;
d) az igazoló okmányokat felszólításra az 
illetékes hatóságok rendelkezésére 
bocsátja;
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e) aláveti magát a tagállam illetékes 
hatósága által előírt ellenőrzésnek, 
különös tekintettel a nyilvántartások 
részletes vizsgálatára és a fizikai 
ellenőrzésre.
A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 
jóváhagyás feltételeként további 
kötelezettségeket szabnak, melyek 
teljesítését a kérelmező írásban vállalja az 
illetékes hatósággal szemben.
(2) Ha megállapítást nyer, hogy a 
támogatás kérelmezője már nem felel meg 
a jóváhagyás feltételeinek, vagy nem 
teljesíti az e rendelet által előírt egyéb 
kötelezettségeket, a jóváhagyást a 
szabálytalanság súlyosságától függően
egytől tizenkét hónapig terjedő időszakra 
felfüggesztik vagy visszavonják. Nem 
hozható ilyen intézkedés vis maior esetén, 
vagy ha a tagállam megállapítja, hogy a 
szabálytalanságot nem szándékosan vagy 
gondatlanságból követték el, illetve ha a 
szabálytalanság csekély jelentőségű. A 
visszavont jóváhagyás a kérelmező 
kérésére legkorábban tizenkét hónap 
elteltével újra kiadható.

Or. de

Módosítás 63
Peter Jahr

Rendeletre irányuló javaslat
129 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

129 cikk törölve
Átruházott hatáskörök

(1) A gyermekek egészséges táplálkozási 
szokásainak támogatása érdekében a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén a következőkre vonatkozó 
szabályokat fogadhat el: 
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a) a programból kizárt termékek;
b) a program célcsoportja;
c) a támogatás igénybevételéhez 
szükséges, a tagállamok által 
kidolgozandó nemzeti vagy regionális 
stratégiák, valamint a kísérő intézkedések;
d) a támogatást kérelmezők kiválasztása 
és jóváhagyása.

Or. de

Módosítás 64
Peter Jahr

Rendeletre irányuló javaslat
130 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén 
elfogadhatja az ehhez az alszakaszhoz 
kapcsolódó, különösen a következőkre 
vonatkozó szükséges intézkedéseket: 

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén 
elfogadhatja az ehhez az alszakaszhoz 
kapcsolódó, különösen a következőkre 
vonatkozó szükséges intézkedéseket: 

a) a támogatásnak a tagállamok közötti 
végleges elosztása;

a) az oktatási intézményekben tanuló 
gyermekeknek gyümölccsel való 
ellátásához nyújtott támogatások;

b) a támogatási kérelmek és a kifizetések; b) a támogatásnak a tagállamok közötti 
végleges elosztása;

c) ellenőrzések; c) a támogatás odaítélésének általános 
feltételei; 

d) a program népszerűsítésének módszerei, 
valamint a programmal kapcsolatos 
hálózatba szervezés;

d) az egyes kérelmezők jóváhagyására, a 
jóváhagyás felfüggesztésére vagy 
visszavonására vonatkozó feltételek; 

e) a Bizottságnak továbbítandó adatok. e) támogatási kérelmek és a támogatások 
kifizetése; 
f) ellenőrzések és szankciók;
g) nyomon követés és értékelés; 
h) a program népszerűsítésének módszerei, 
valamint a programmal kapcsolatos 
hálózatba szervezés;
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i) a Bizottságnak továbbítandó adatok.

j) a Bizottság pénzügyi támogatásának 
jelzésére vonatkozó rendelkezések. 

Or. de

Módosítás 65
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
138 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
intézkedések az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel rendelkező, illetve a 
borszőlő fajtájának jelzésével ellátott 
borokra vonatkoznak.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
intézkedések az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel rendelkező, illetve a 
borszőlő fajtájának jelzésével ellátott 
borokra vonatkoznak.

E borokra kérhető a harmadik országok 
piacán végzendő promóciós 
tevékenységekre vonatkozó támogatás, 
feltéve, hogy: 
a) a termékeket közvetlen fogyasztásra 
vagy feldolgozásra szánják, esetükben van 
lehetőség kivitelre vagy új piacok 
meghódítására harmadik országokban, 
valamint nagy hozzáadott értékkel 
rendelkeznek; 
b) földrajzi jelzéssel ellátott bor esetében a 
termék származását feltüntetik a 
tájékoztató vagy promóciós intézkedés 
részeként; 
c) a támogatott intézkedést világosan 
meghatározták, beleértve a forgalmazási 
intézkedés és a becsült költségek 
meghatározását, valamint annak 
megállapítását, hogy mely termékek 
vehetők figyelembe;  
d) a promóciós és tájékoztatási 
intézkedések támogatásának időtartama 
az adott harmadik ország egyes 
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kedvezményezettei számára nem 
haladhatja meg a három évet; szükség 
esetén azonban egyszeri alkalommal 
legfeljebb két éves időszakra 
meghosszabbítható; 
e) a tájékoztató és/vagy promóciós 
üzenetek a bor belső tulajdonságain 
alapulnak, és összhangban állnak azon 
harmadik országok alkalmazandó 
jogszabályaival, amelyeket az üzenetek 
megcéloznak; 
f) a kedvezményezetteknek elegendő 
kapacitásuk van a harmadik országokkal 
folytatott kereskedelem sajátos 
korlátainak leküzdésére, továbbá elegendő 
erőforrással rendelkeznek az intézkedés 
lehető leghatékonyabb végrehajtásához. A 
tagállamok különösen azt ellenőrzik, hogy 
a promóciós intézkedést követően hosszú 
távon mind minőségi, mind mennyiségi 
szempontból elegendő termék áll-e 
rendelkezésre a piaci igények 
kielégítésére. 
A kedvezményezettek lehetnek 
magántársaságok, valamint szakmai, 
termelői, szakmaközi szervezetek, vagy –
amennyiben a tagállamok úgy határoznak 
– állami szervek. A tagállamok semmi 
esetre sem tehetnek állami szervet a 
promóciós intézkedés egyetlen 
kedvezményezettjévé. 
Elsőbbséget kell biztosítani a 
2003/361/EK bizottsági ajánlás szerinti 
mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, 
valamint a kollektív védjegyeknek. 

Or. fr
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Módosítás 66
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
139 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „természetes élettartamuk végéhez érő 
szőlőültetvények rendes megújítása” alatt 
ugyanannak a parcellának ugyanazzal a 
fajtával és ugyanolyan szőlőtermesztési 
rendszerrel történő újratelepítése értendő. 
A tagállamok további előírásokat is 
megállapíthatnak, különösen a megújított 
szőlőültetvények korát illetően.

Or. fr

Indokolás

A fogalommeghatározások szerepe igen fontos, ezért ezeknek az alap-jogiaktusban kell 
szerepelniük (az 555/2008/EK rendelet 6. cikkében szereplő fogalommeghatározás átvétele).

Módosítás 67
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
139 cikk – 3 bekezdés – 2 és 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem támogatható a természetes 
élettartamuk végéhez érő szőlőültetvények 
rendes megújítása.

Nem támogatható a természetes 
élettartamuk végéhez érő szőlőültetvények 
rendes megújítása, azaz ugyanannak a 
parcellának ugyanazzal a fajtával és 
ugyanolyan szőlőtermesztési rendszerrel 
történő újratelepítése.
A tagállamok további előírásokat is 
megállapíthatnak, különösen a megújított 
szőlőültetvények korát illetően.

Or. fr
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Módosítás 68
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szerkezetátalakítás és az átállítás 
költségeihez való hozzájárulás nem fedezi 
a mezőgazdasági járművek beszerzéséhez 
kapcsolódó költségeket.

Or. fr

Módosítás 69
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
139 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok szabályokat állapítanak 
meg a támogatás részletes hatályára és 
mértékére vonatkozóan. A szabályok 
rendelkezhetnek különösen az 
átalányösszegű kifizetésről, a 
hektáronkénti maximális támogatás 
mértékéről, valamint a támogatás objektív 
kritériumok alapján történő 
kiigazításáról. Amennyiben a felhasznált 
telepítési jogok nem szerkezetátalakítási 
intézkedésből fakadnak, a támogatást – a 
verseny torzulásának elkerülésére –
csökkenteni kell annak figyelembevétele 
érdekében, hogy a felhasznált telepítési 
jogokkal összefüggésben nem merült fel 
semmiféle, kivágással kapcsolatos költség. 
A támogatást a borpiac közös 
szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi 
rendeletnek a támogatási programok, a 
harmadik országokkal folytatott 
kereskedelem, a termelési potenciál és 
borágazat ellenőrzése tekintetében történő 
végrehajtására vonatkozó részletes 
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szabályok megállapításáról szóló, 2008. 
június 27-i 555/2008/EK bizottsági 
rendelet1 75. cikke (1) bekezdésének 
meghatározása szerinti beültetett 
területekre kell kifizetni. 
___________
1HL L 170., 2008.6.30., 1. o.

Or. fr

Módosítás 70
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem tekintendő zöldszüretnek az, ha a 
szokásos termelési ciklus végén a 
kereskedelmi célú szőlőt a tőkéken 
hagyják (azaz nem szüretelik le). 

Or. fr

Módosítás 71
Michel Dantin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Zöldszüretnek tekintendő, ha a szokásos 
termelési ciklus végén a kereskedelmi célú 
szőlőt a tőkéken hagyják (azaz nem 
szüretelik le).

Or. fr

Indokolás

A fogalommeghatározások szerepe igen fontos, ezért ezeknek az alap-jogiaktusban kell 
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szerepelniük (az 555/2008/EK rendelet 11. cikkében szereplő fogalommeghatározás átvétele).

Módosítás 72
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A zöldszüreti támogatásban részesülő 
parcella területe nem vehető figyelembe a 
földrajzi jelzéssel rendelkező borok 
termékleírásában meghatározott 
hozamkorlátozás kiszámításakor.

Or. fr

Módosítás 73
Michel Dantin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „kedvezőtlen éghajlati jelenségek” 
fogalom jelentése azonos az 
1857/2006/EK bizottsági rendelet 2. 
cikkének (8) bekezdésében 
meghatározottakkal.

Or. fr

Indokolás

A fogalommeghatározások szerepe igen fontos, ezért ezeknek az alap-jogiaktusban kell 
szerepelniük (az 555/2008/EK rendelet 16. cikkében szereplő fogalommeghatározás átvétele).
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Módosítás 74
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A szüreti biztosítást a tagállamok az 
alábbi feltételek szerint vezethetik be 
támogatási programjukba:
a) A szüreti biztosítási intézkedésekkel 
kapcsolatban a tagállamok részletes 
rendelkezéseket fogadnak el az említett 
intézkedések végrehajtásáról, beleértve 
azokat a szükséges rendelkezéseket, 
amelyek biztosítják, hogy a szüreti 
biztosításra vonatkozó intézkedések ne 
torzítsák a versenyt a biztosítási piacon. 
b) A támogatást igénylő termelők 
biztosítási szerződésüket hozzáférhetővé 
teszik a nemzeti hatóságok részére annak 
érdekében, hogy a tagállamok 
megfelelhessenek a (2) bekezdésben 
említett feltételnek.
c) A tagállamok meghatározzák a 
támogatások felső összeghatárait oly 
módon, hogy eleget tegyenek a (3) 
bekezdésben említett feltételeknek.
A tagállamok a támogatás mértékét adott 
esetben a szokásos költségek és a 
bevételkieséssel kapcsolatos általános 
feltevések alapján is megállapíthatják. A 
tagállamok biztosítják, hogy a számítások: 
i. kizárólag igazolható elemeket 
tartalmazzanak; 
ii. megfelelő szakértelemmel kiszámított 
számadatokon alapuljanak; 
iii. egyértelműen megjelöljék a 
számadatok forrását; 
iv. adott esetben a regionális vagy helyi 
feltételek figyelembevétele érdekében 
differenciáltak legyenek. 
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Or. fr

Módosítás 75
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) pontban említett új termékek, 
eljárások és technológiák kifejlesztésének 
költségei vonatkoznak az újonnan 
kifejlesztett termékek, eljárások és 
technológiák kereskedelmi célokra történő 
felhasználását megelőző olyan előkészítő 
műveletekre, mint például a tervezés, a 
termék-, eljárás- vagy 
technológiafejlesztés és vizsgálatok, 
továbbá a hozzájuk kapcsolódó tárgyi 
és/vagy nem tárgyi beruházások. 

Or. fr

Módosítás 76
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
143 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A támogatható kiadásba nem tartoznak 
bele az 1698/2005/EK rendelet 71. cikke 
(3) bekezdésének a), b) és c) pontjában 
említett költségek.

(3) A támogatható kiadások a következők: 

a) ingatlan építése, szerzése – a lízinget is 
beleértve – vagy fejlesztése; 
b) új gépek és berendezések – ideértve a 
számítógépes szoftvereket is – vásárlása 
vagy lízingelése, az adott eszköz piaci 
értékének erejéig. A lízingszerződéssel 
kapcsolatos egyéb költségek (mint például 
a lízingbe adó árrése, a kamatok 
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refinanszírozási költségei, az általános 
költségek, biztosítási díjak stb.) nem 
minősülnek támogatható kiadásnak; 
c) az a) és b) pontban említett kiadásokhoz 
kapcsolódó általános költségek, mint 
például az építészek, mérnökök díjai, 
tanácsadási díjak, megvalósíthatósági 
tanulmányok, szabadalmi jogok és 
licencek megszerzése. 
A b) ponttól eltérve, és kizárólag a 
2003/361/EK bizottsági ajánlás szerinti 
mikro-, kis- és középvállalkozásokra 
vonatkozóan a tagállamok 
megállapíthatják azokat a feltételeket, 
amelyek alapján kellően indokolt esetben 
a használt berendezések vásárlása 
támogatható kiadásnak tekinthető. 
Az egyszerű pótló beruházások nem 
minősülnek támogatható kiadásnak 
annak biztosítására, hogy feldolgozási 
láncba történő beruházások teljesítsék az 
intézkedés célkitűzését, azaz a piaci 
igényekhez való jobb igazodást és a 
versenyképesség fokozását.
A támogatható kiadásba nem tartoznak 
bele az 1698/2005/EK rendelet 71. cikke 
(3) bekezdésének a), b) és c) pontjában 
említett költségek.

Or. fr

Módosítás 77
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szóban forgó támogatás tartalmaz egy 
átalányösszeget e termékek összegyűjtési 
költségeinek ellensúlyozására, ha a 
termékeket a lepárlótól a termelőhöz kell 
átszállítani és az említett költségeket az 
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utóbbi viseli.

Or. fr

Módosítás 78
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A támogatást olyan 
lepárlóüzemeknek nyújtják, amelyek a 
lepárlásra beszállított termékekből 
legalább 92%-os alkoholtartalmú 
nyersalkoholt állítanak elő. 

Or. fr

Módosítás 79
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
143 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A tagállamok rendelkezhetnek a 
támogatás megelőlegezéséről feltéve, hogy 
a kedvezményezett biztosítékot helyezett 
letétbe. 

Or. fr
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Módosítás 80
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
143 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A tagállamok elfogadják az e cikkben 
előírt intézkedés alkalmazásának részletes 
szabályait.

Or. fr

Módosítás 81
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
145 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

145a. cikk
Igazgatási segítségnyújtás

E fejezet rendelkezései az alábbiak 
alkalmazását nem befolyásolják: 
a) a borágazatban elkövetett csalások 
elleni küzdelemben a tagállamok 
viszonyát szabályozó egyedi 
rendelkezéseket, feltéve, hogy azok 
elősegítik e rendelet alkalmazását; 
b) a következőkre vonatkozó szabályokat: 
i. büntetőeljárások vagy a tagállamok 
kölcsönös bűnügyi jogsegélye; 
ii. közigazgatási szankciókkal kapcsolatos 
eljárások. 

Or. fr
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Módosítás 82
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
146 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a támogatási intézkedésekkel 
kapcsolatos jogosultsági feltételek, a
támogatható kiadások és műveletek 
típusai, nem támogatható intézkedések, 
valamint a támogatás legmagasabb 
mértéke intézkedésenként;

törölve

Or. fr

Módosítás 83
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
146 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az e szakasszal kapcsolatos általános 
rendelkezések és 
fogalommeghatározások;

törölve

Or. fr

Módosítás 84
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
146 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a borkészítés melléktermékeinek 
termelők általi kivonása a piacról és az e 
kötelezettség alóli kivételek az 
adminisztratív többletterhek elkerülése 
érdekében, valamint a lepárlók önkéntes 

törölve
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tanúsítására vonatkozó előírások;

Or. fr

Módosítás 85
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
174 cikk – 1 bekezdés – 2 a, 2 b és 2 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az a) pont iii. alpontja és a b) pont iii. 
alpontja alkalmazásában az „előállítás” a 
szüreteléstől a borkészítési folyamat 
lezárulásáig végrehajtott műveletek 
összességét jelenti, nem foglalja 
ugyanakkor magában az előállítási 
szakaszt követően elvégzett eljárásokat.
2b. A b) pont ii. alpontja alkalmazásában 
a szőlő legfeljebb 15%-a származhat a 
körülhatárolt földrajzi területen kívülről, 
abból a tagállamból vagy harmadik 
országból, ahol a körülhatárolt földrajzi 
terület található. 
2c. Az a) pont iii. alpontjától és a b) pont 
iii. alpontjától eltérve, valamint azzal a 
feltétellel, hogy a 175. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott termékleírás 
ilyen értelmű előírást tartalmaz, az 
oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy 
földrajzi jelzéssel ellátott termékek a 
következő területek valamelyikén is 
feldolgozhatók borrá: 
a) a szóban forgó körülhatárolt terület 
közvetlen szomszédságában lévő területen, 
vagy 
b) a nemzeti szabályok szerint 
ugyanabban vagy egy szomszédos 
közigazgatási egységben található 
területen, vagy  
c) a határon átnyúló eredetmegjelölések 
vagy földrajzi jelzések esetében, továbbá 
amennyiben két vagy több tagállam, 
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illetve egy vagy több tagállam és egy vagy 
több harmadik ország között ellenőrzési 
intézkedésekre vonatkozó megállapodás 
van érvényben, az oltalom alatt álló
eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel 
rendelkező termékek a szóban forgó 
körülhatárolt terület közvetlen 
szomszédságában lévő területen. 
A b) pont iii. alpontjától eltérve és azzal a 
feltétellel, hogy a 175. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott termékleírás 
ilyen értelmű előírást tartalmaz, az 
oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott 
termékek 2012. december 31-ig továbbra 
is feldolgozhatók borrá a körülhatárolt 
területtel nem közvetlenül szomszédos 
területen is. 
Az a) pont iii. alpontjától eltérve és azzal a 
feltétellel, hogy a 175. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott termékleírás 
ilyen értelmű előírást tartalmaz, valamely 
termék a szóban forgó körülhatárolt 
területtel közvetlenül nem szomszédos 
területen is feldolgozható oltalom alatt 
álló eredetmegjelöléssel ellátott pezsgővé 
vagy gyöngyözőborrá, ha ezt a gyakorlatot 
már 1986. március 1-je előtt is 
alkalmazták.

Or. fr

Módosítás 86
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
175 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az érintett földrajzi terület határainak 
meghatározása;

d) az érintett földrajzi terület részletes, 
pontos és egyértelmű meghatározása;

Or. fr
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Indokolás

Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott 
borok esetében fontos tényezőt jelentenek a földrajzi terület meghatározásának elvei, 
amelyeket az alap-jogiaktusban kell szabályozni (a 607/2009/EK rendelet 5. cikke aktuális 
rendelkezéseinek átvétele).

Módosítás 87
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
175 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az érintett földrajzi terület határainak 
meghatározása; 

d) az érintett földrajzi terület határainak
részletes, pontos és egyértelmű
megállapítása;

Or. fr

Módosítás 88
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Nem tekinthetők kérelmezőknek a 
tagállamok, a harmadik államok vagy 
ezek hatóságai.

Or. fr
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Módosítás 89
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az eredetmegjelölések és a földrajzi 
jelzések oltalma a teljes elnevezésre 
vonatkozik, beleértve annak alkotóelemeit 
is, feltéve, hogy azok önmagukban is 
alkalmasak a megkülönböztetésre. Az 
oltalom alatt álló eredetmegjelölések és 
földrajzi jelzések megkülönböztetésre nem 
alkalmas vagy általános elemei nem 
élveznek oltalmat.
Az oltalom alá helyezendő nevet kizárólag 
azon a nyelven vagy azokon a nyelveken 
kell nyilvántartásba venni, amelyet vagy 
amelyeket a körülhatárolt földrajzi 
területen a szóban forgó termék 
megjelölésére használnak. 
A nevet az eredeti írásmódnak vagy 
írásmódoknak megfelelően kell 
bejegyezni.

Or. fr

Módosítás 90
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamely módosítás kisebb 
jelentőségűnek minősül, ha: 
a) nem érinti a termék alapvető jellemzőit; 
b) nem módosítja a termék és a földrajzi 
terület közötti kapcsolatot;
c) nem jár a termék nevének vagy a 
terméknév egy részének megváltozásával; 
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d) nem érinti a körülhatárolt földrajzi 
területet; 
e) nem vonja maga után a termék 
forgalmazásának semmiféle további 
korlátozását.

Or. fr

Módosítás 91
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
193 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A körülhatárolt földrajzi területen 
folyó termelés sajátosságainak 
figyelembevétele érdekében a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén elfogadhatja a következőket:

törölve

a) a földrajzi terület körülhatárolására 
vonatkozó elvek, valamint 
b) a körülhatárolt földrajzi területen folyó 
termeléssel összefüggő 
fogalommeghatározások, korlátozások és 
eltérések.

Or. fr

Módosítás 92
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
193 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a földrajzi terület körülhatárolására 
vonatkozó elvek, valamint 

törölve

Or. fr
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Indokolás

Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott 
borok esetében fontos tényezőt jelentenek a földrajzi terület meghatározásának elvei, 
amelyeket az alap-jogiaktusban kell szabályozni.

Módosítás 93
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
193 cikk – 3 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) korlátozásokat fogadhat el az 
eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés 
oltalmáért folyamodni jogosult 
kérelmezők típusára vonatkozóan;

törölve

Or. fr

Módosítás 94
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
193 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) meghatározhatja azokat a feltételeket, 
amelyek mellett valamely módosítás a 189. 
cikk (2) bekezdése szerinti nem jelentős 
módosításnak minősül;

törölve

Or. fr
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Módosítás 95
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
193 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A megfelelő védelem biztosítása 
érdekében a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén korlátozásokat 
fogadhat el az oltalom alatt álló elnevezés 
tekintetében.

törölve

Or. fr

Módosítás 96
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
196 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

196a. cikk
Használati feltételek

(1) Az oltalom alá helyezendő kifejezést a 
következő nyelvek valamelyikén kell 
megadni: 
a) a kifejezés származási helye szerinti 
tagállam vagy harmadik ország hivatalos 
nyelve(i), regionális nyelve(i), vagy 
b) a kereskedelemben e kifejezés 
feltüntetésére használt nyelv. 
(2) A szóban forgó, adott nyelven használt 
kifejezések a 173. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott termékekre vonatkoznak. 
(3) A kifejezést az eredeti írásmódnak 
vagy írásmódoknak megfelelően kell 
bejegyezni.

Or. fr
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Módosítás 97
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
196 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

196b. cikk
Az érvényességre vonatkozó feltételek

(1) Adott hagyományos kifejezés abban az 
esetben ismerhető el, ha: 
a) a kifejezés kizárólag a következők 
egyikéből áll: 
i. a 173. cikk (1) bekezdésében említett, 
szőlőből készült termékek különböző 
kategóriáinak megkülönböztetése céljából 
az Unió vagy harmadik ország területének 
jelentős részén a kereskedelemben 
szokásosan használt, közismert név;
ii. a 173. cikk (1) bekezdésében említett, 
szőlőből készült termékek különböző 
kategóriáinak megkülönböztetése céljából 
legalább az érintett tagállam vagy 
harmadik ország területén a 
kereskedelemben szokásosan használt, 
közismert név; 
b) a kifejezés megfelel továbbá a 
következő feltételeknek: 
i. nem lehet általános; 
ii. a tagállam jogszabályaiban szereplő 
fogalommeghatározás és szabályozás 
vonatkozik rá, vagy 
iii. használata az érintett harmadik 
országban a bortermelőkre alkalmazandó, 
a reprezentatív szakmai szervezetek által 
megállapított szabályokat is magában 
foglaló szabályozásban szereplő 
feltételekhez van kötve. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontjának 
alkalmazásában „szokásos használat” 
alatt a következők értendők: 
a) legalább öt év az e rendelet 196. cikke 
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(1) bekezdésének a) pontjában említett 
nyelv(ek)en megadott kifejezések 
esetében;
b) legalább tizenöt év az e rendelet 196. 
cikke (1) bekezdésének b) pontjában 
említett nyelv(ek)en megadott kifejezések 
esetében. 
(3) Az (1) bekezdés b) pontja i. 
alpontjának alkalmazásában valamely 
hagyományos kifejezés neve akkor 
tekintendő „általánosnak”, ha az –
jóllehet különleges termelési vagy érlelési 
módra, meghatározott minőségre, színre, 
helytípusra, vagy a szőlőből készült 
termék történetéhez kapcsolódó 
sajátosságra utal – az Unióban a szóban 
forgó, szőlőből készült termék 
közhasználatú nevévé vált. 
(4) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt 
feltétel nem alkalmazandó a 196. cikk b) 
pontjában említett hagyományos 
kifejezésekre.

Or. fr

Módosítás 98
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
196 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

196c. cikk
Kérelmezők

(1) A tagállamok vagy harmadik országok 
illetékes hatóságai, illetve a harmadik 
országokban székhellyel rendelkező 
reprezentatív szakmai szervezetek 
kérelmet nyújthatnak be a Bizottsághoz a 
196. cikk szerinti hagyományos 
kifejezések oltalom alá helyezése iránt. 
(2) A „reprezentatív szakmai szervezet” 
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olyan termelői szervezet, illetve olyan, 
termelői szervezetekből álló társulás, 
amely azonos szabályokat elfogadva 
valamely eredetmegjelölés vagy földrajzi 
jelzés által érintett borvidéken vagy 
borvidékeken működik, ahol az 
eredetmegjelölés vagy a földrajzi jelzés 
hatálya alá tartozó terület(ek) termelőinek 
legalább kétharmada a tagjai közé 
tartozik, és a reprezentatív szakmai 
szervezet a szóban forgó területek 
termelésének legalább kétharmadát adja. 
A reprezentatív szakmai szervezetek 
kizárólag olyan borok oltalom alá 
helyezését kérelmezhetik, amelyeket 
maguk állítanak elő.

Or. fr

Módosítás 99
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
196 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

196d. cikk
Elismerési eljárás

A Bizottság az érintett hagyományos 
kifejezés elutasításáról vagy elismeréséről 
szóló határozatát a rendelkezésére álló 
bizonyítékok alapján hozza meg. 
Mérlegeli, hogy teljesülnek-e a 196., 196a. 
és 196b. cikkben említett, illetve a 197a. 
cikk (3) bekezdésében és a 197c. cikkben 
megállapított feltételek. 
Az elutasításra vonatkozó határozatról 
értesíteni kell a kifogást emelő felet és a 
tagállami vagy a harmadik országbeli 
hatóságokat, illetve a szóban forgó 
harmadik országban székhellyel 
rendelkező reprezentatív szakmai 
szervezetet. 
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Or. fr

Módosítás 100
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A hagyományos kifejezések kizárólag 
a kérelemben megjelölt nyelvi változatban 
és a szőlőből készült termékek ugyanott 
meghatározott kategóriáinak 
vonatkozásában élveznek oltalmat a 
következőkkel szemben: 
a) bármiféle visszaélés, még akkor is, ha 
az oltalom alatt álló kifejezést a „stílusú”, 
„típusú”, „módszerrel készült”, „mint 
ahogy […] készül”, „utánzat”, „ízű”, 
„mint” vagy valamely ezekhez hasonló 
kifejezés kíséri; 
b) a termék jellegére, tulajdonságaira 
vagy lényeges minőségi jellemzőire 
vonatkozó, a kiszerelésen vagy a külső 
csomagoláson, reklámanyagokon vagy az 
érintett termékekkel kapcsolatos más 
dokumentumokon található minden egyéb 
hamis vagy megtévesztő jelzés; 
c) minden egyéb olyan gyakorlat, amely 
nagy valószínűséggel megtéveszti a 
fogyasztókat, különösen azáltal, hogy azt 
a benyomást kelti, hogy az adott bor 
jogosult az oltalom alatt álló 
hagyományos kifejezésre.

Or. fr
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Módosítás 101
Astrid Lulling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A 753/2002/EK rendelet 24., 28. és 
29. cikkével összhangban oltalom alatt 
álló hagyományos kifejezések e rendelet 
értelmében automatikusan oltalmat 
élveznek, feltéve hogy: 
a) a szóban forgó kifejezések 
fogalommeghatározásának vagy 
használati feltételeinek összefoglalóját 
2009. május 1-je előtt benyújtották a 
Bizottsághoz; 
b) a tagállamok vagy a harmadik 
országok nem szüntették meg bizonyos 
hagyományos kifejezések oltalmazását.

Or. fr

Módosítás 102
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
197 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

197a. cikk
Kapcsolat a védjegyekkel

(1) Amennyiben valamely hagyományos 
kifejezés e rendelet értelmében oltalmat 
élvez, a 197. cikk (3) bekezdésében 
említett esetekhez tartozó védjegyek 
lajstromozását el kell utasítani, ha a 
kérdéses védjegy lajstromozása iránti 
kérelem olyan borokat érint, amelyek nem 
jogosultak a szóban forgó hagyományos 
kifejezés használatára, és a kérelmet a 
hagyományos kifejezés oltalom alá 
helyezése iránti kérelem Bizottsághoz 
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történő benyújtása után, a hagyományos 
kifejezés oltalom alá helyezését követően 
nyújtják be. 
Az első albekezdés megsértésével 
lajstromozott védjegyeket kérelem alapján, 
a 2008/95/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben vagy a 40/94/EK 
tanácsi rendeletben meghatározott 
eljárásoknak megfelelően törölni kell. 
(2) Azok a 197. cikk (3) bekezdésében 
említett helyzetek valamelyikének 
megfelelően használt védjegyek, 
amelyeket 2002. május 4. előtt vagy a 
hagyományos kifejezés oltalma iránti 
kérelem Bizottsághoz történő 
benyújtásának időpontja előtt 
kérelmeztek, lajstromoztak, illetve 
amelyek – amennyiben erre az érintett 
jogszabályok lehetőséget adnak – az 
említett időpontig használat révén 
meghonosodtak az Unió területén, az 
érintett hagyományos kifejezések oltalma 
ellenére továbbra is használhatók és 
meghosszabbíthatók. Az ilyen esetekben 
megengedett a hagyományos kifejezésnek 
a vonatkozó védjegy mellett történő 
használata. 
(3) Egyetlen név sem élvezhet oltalmat 
hagyományos kifejezésként, amennyiben 
valamely védjegy hírnevének és 
közismertségének fényében az oltalom 
félrevezetheti a fogyasztót a bor valódi 
mibenlétét, természetét, tulajdonságait 
vagy minőségét illetően.

Or. fr
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Módosítás 103
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
197 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

197b. cikk
Homonimák

(1) Az e fejezet alapján már oltalmat 
élvező hagyományos kifejezéssel teljes 
mértékben vagy részben azonos alakú, 
kérelem tárgyát képező kifejezések csak a 
helyi és a hagyományos használatnak, 
valamint az összetévesztés kockázatának 
kellő figyelembevételével helyezhetők 
oltalom alá. Nem jegyezhető be olyan 
azonos alakú kifejezés, amely félrevezeti a 
fogyasztókat a termék jellegét, minőségét 
vagy valódi eredetét illetően, még abban 
az esetben sem, ha a kérdéses kifejezés 
helytálló. Az oltalom alatt álló azonos 
alakú kifejezések használatát csak olyan 
körülmények között lehet engedélyezni, 
amelyek biztosítják, hogy a később 
oltalom alá helyezett azonos alakú 
elnevezés a gyakorlatban megfelelően 
elkülönüljön a már oltalmat élvező 
hagyományos kifejezéstől, figyelembe véve 
annak szükségességét, hogy egyenlő 
bánásmódot biztosítsanak az érintett 
termelők számára, és elkerüljék a 
fogyasztók megtévesztését. 
(2) Az (1) bekezdés értelemszerűen 
alkalmazandó az olyan, 2009. augusztus 
1-je előtt oltalom alá helyezett 
hagyományos kifejezésekre, amelyek 
részben azonos alakúak valamely, a XV. 
mellékletben szereplő, oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy földrajzi 
jelzéssel, illetve egy szőlőfajta nevével 
vagy annak egyik szinonimájával. 

Or. fr
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Módosítás 104
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
197 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

197c. cikk
Törlés

Valamely hagyományos kifejezés törlésére 
abban az esetben kerül sor, ha a szóban 
forgó kifejezés már nem felel meg a 196. 
cikkben szereplő fogalommeghatározás-
nak, illetve a 196a. és a 196b. cikkben, 
valamint a 197. cikk (3) bekezdésében, a 
197a. cikk (3) bekezdésében vagy a 197c. 
cikkben megállapított követelményeknek.

Or. fr

Módosítás 105
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
197 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

197d. cikk
Harmadik országok hagyományos 

kifejezései
(1) A 196. cikk értelemszerűen 
alkalmazandó a harmadik országok 
földrajzi jelzéseivel ellátott borászati 
termékekre vonatkozóan az érintett 
harmadik országokban használt 
hagyományos kifejezésekre.
(2) Azoknak a harmadik országokból 
származó boroknak az esetében, amelyek 
címkéjén oltalmat nem élvező 
hagyományos jelölés szerepel, a kérdéses 
hagyományos jelölés az érintett harmadik 
országokban alkalmazandó, a 
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reprezentatív szakmai szervezetek által 
meghatározott szabályokat is felölelő 
szabályozással összhangban használható. 

Or. fr

Módosítás 106
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
198 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megfelelő védelem biztosítása 
érdekében a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén 
rendelkezéseket fogadhat el az oltalom alá 
helyezendő kifejezés nyelvére és 
helyesírására vonatkozóan. 

törölve

Or. fr

Módosítás 107
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
198 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A termelők, illetve a gazdasági 
szereplők jogainak és jogos érdekeinek 
védelme érdekében a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén 
meghatározhatja a következőket:

(2) A termelők, illetve a gazdasági 
szereplők jogainak és jogos érdekeinek 
védelme érdekében a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén 
meghatározhatja a kérelmek vagy az 
igénylések benyújtásának időpontját.

a) a hagyományos kifejezés oltalma iránt 
folyamodni jogosult kérelmezők típusa;
b) a hagyományos kifejezés elismerése 
iránti kérelem érvényességének feltételei;
c) azok az indokok, amelyek alapján 
kifogás emelhető valamely hagyományos 
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kifejezés elismerésével szemben; 
d) az oltalom hatálya, beleértve a 
védjegyekkel, az oltalom alatt álló 
hagyományos kifejezésekkel, az oltalom 
alatt álló eredetmegjelölésekkel vagy 
földrajzi jelzésekkel, a homonimákkal, 
illetve bizonyos borszőlőfajtanevekkel való 
kapcsolatot;
e) a hagyományos kifejezések törlésének 
lehetséges indokai;
f) a kérelmek vagy az igénylések 
benyújtásának időpontja.

Or. fr

Módosítás 108
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
198 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Unió és egyes harmadik országok 
közötti kereskedelem sajátosságainak 
figyelembevétele érdekében a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén elfogadhatja azokat a feltételeket, 
amelyek teljesülése esetén harmadik 
országból származó termékeken is 
használhatók hagyományos kifejezések, és 
eltérésekről rendelkezhet a 196. cikk 
alkalmazása alól.

törölve

Or. fr
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Módosítás 109
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
202 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben e rendelet másképp nem 
rendelkezik, a 2008/95/EK irányelv, a 
89/396/EGK tanácsi irányelv, a 
2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, valamint a 2007/45/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
alkalmazandó a hatályuk alá tartozó 
termékek címkézésére és kiszerelésére.

(1) Amennyiben e rendelet másképp nem 
rendelkezik, a 2008/95/EK irányelv, a 
89/396/EGK tanácsi irányelv, a 
2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, valamint a 2007/45/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
alkalmazandó a hatályuk alá tartozó 
termékek címkézésére és kiszerelésére. A 
XII. melléklet II. részének 1–11., 13., 15. 
és 16. pontjában említett termékek 
címkéjén csak akkor szerepelhet az e 
rendeletben előírt jelzéseken kívül más 
jelzés is, ha az megfelel a 2000/13/EK 
irányelv 2. cikke (1) bekezdése a) pontja 
előírásainak.
(2) Amennyiben a 2000/13/EK irányelv 
IIIa. mellékletében felsorolt összetevők 
közül egy vagy több megtalálható az ezen 
rendelet XII. mellékletének II. részében 
említett valamely termékben, a szóban 
forgó összetevőt vagy összetevőket fel kell 
tüntetni a címkén a „tartalmaz” szó előtt.
A szulfitok esetében a következő 
kifejezések használhatóak: „szulfitok” 
vagy „kén-dioxid”.
(3) A (2) bekezdésben említett címkézési 
kötelezettséget kiegészítheti a végrehajtási 
jogi aktusban meghatározandó piktogram 
használata.

Or. fr
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Módosítás 110
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
203 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérve, a 
szőlőből készült termék kategóriájára 
történő hivatkozás elhagyható azon borok 
esetében, amelyek címkéjén szerepel 
valamely oltalom alatt álló 
eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzés elnevezése.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérve, a 
szőlőből készült termék kategóriájára 
történő hivatkozás elhagyható azon borok 
esetében, amelyek címkéjén szerepel 
valamely oltalom alatt álló 
eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzés elnevezése, valamint a 
minőségi pezsgők esetében, amelyek 
címkéjén szerepel a „Sekt” kifejezés.

Or. fr

Módosítás 111
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
204 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

204a. cikk
A borgazdaság feltüntetése

(1) A borgazdaságokra vonatkozó, a 
palackozó, a termelő vagy a forgalmazó 
nevének megjelölésétől eltérő kifejezések, 
amelyeket a (3) bekezdésben 
meghatározott eljárás szerint 
engedélyeztek, kizárólag oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel 
ellátott borok esetében alkalmazhatók, a 
következő feltételekkel: 
a) a bor kizárólag a szóban forgó 
gazdaság művelésében lévő 
szőlőültetvényen szüretelt szőlőből 
készülhet; 
b) a borkészítés teljes folyamatának a 
szóban forgó gazdaságban kell 
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végbemennie; 
c) a (3) bekezdésben meghatározott eljárás 
szerint engedélyezett kifejezéseik 
használatát a tagállamok szabályozzák. A 
harmadik országok megállapítják a (3) 
bekezdésben meghatározott eljárás szerint 
engedélyezett kifejezéseik használatára 
alkalmazandó szabályokat, figyelembe 
véve a reprezentatív szakmai 
szervezetektől származó szabályokat is. 
(2) Adott borgazdaság nevét a kérdéses 
termék forgalmazásában részt vevő 
további gazdasági szereplők csak az 
érintett borgazdaság hozzájárulásával 
használhatják.
(3) A tagállamok vagy harmadik országok 
illetékes hatóságai által benyújtott 
kérelem alapján a Bizottság végrehajtási
jogi aktusban engedélyezi a 
borgazdaságokra vonatkozó kifejezéseket.

Or. fr

Módosítás 112
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
207 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A címkézéssel és a kiszereléssel 
kapcsolatos horizontális szabályoknak való 
megfelelés biztosítása és a borágazat 
sajátosságainak figyelembevétele 
érdekében a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén 
fogalommeghatározásokat, szabályokat és 
korlátozásokat fogadhat el a következők 
tekintetében:

(1) A címkézéssel és a kiszereléssel 
kapcsolatos horizontális szabályoknak való 
megfelelés biztosítása és a borágazat 
sajátosságainak figyelembevétele 
érdekében a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén 
fogalommeghatározásokat, szabályokat és 
korlátozásokat fogadhat el a következők 
tekintetében:

a) az e szakaszban előírtaktól eltérő 
címkézési adatok megjelenítése és 
használata;

a) egyes kötelező adatok, különös 
tekintettel az alábbiakra: 



AM\871548HU.doc 73/79 PE467.307v01-00

HU

b) egyes kötelező adatok, különös 
tekintettel az alábbiakra: 

i. a kötelező adatok megszövegezéséhez 
használandó kifejezések és a használatukra 
vonatkozó feltételek;

i. a kötelező adatok megszövegezéséhez 
használandó kifejezések és a használatukra 
vonatkozó feltételek;

ii. az adott gazdaságra utaló kifejezések és 
a használatukra vonatkozó feltételek; 

ii. a származás feltüntetésére vonatkozó 
rendelkezések;

iii. olyan rendelkezések, amelyek lehetővé 
teszik a termelő tagállamok számára, hogy 
a kötelező adatokkal kapcsolatosan 
kiegészítő szabályokat határozzanak meg;
iv. olyan rendelkezések, amelyek a 203. 
cikk (2) bekezdésében említetteken túl 
további eltéréseket tesznek lehetővé a 
szőlőből készült termékek kategóriájára 
történő hivatkozás elhagyását illetően; et
v. a nyelvek használatára vonatkozó 
rendelkezések;

c) választható adatok, különös tekintettel 
az alábbiakra:

b) választható adatok, különös tekintettel 
az alábbiakra:

i. a választható adatok megszövegezéséhez 
használandó kifejezések és a használatukra 
vonatkozó feltételek;

i. a választható adatok megszövegezéséhez 
használandó kifejezések és a használatukra 
vonatkozó feltételek;

ii. olyan rendelkezések, amelyek lehetővé 
teszik a termelő tagállamok számára, hogy 
a választható adatokkal kapcsolatosan 
kiegészítő szabályokat határozzanak meg;

ii. olyan rendelkezések, amelyek lehetővé 
teszik a termelő tagállamok számára, hogy 
a választható adatokkal kapcsolatosan 
kiegészítő szabályokat határozzanak meg;

d) a kiszerelés, különös tekintettel az 
alábbiakra:

c) a kiszerelés, különös tekintettel az 
alábbiakra:

i. bizonyos palackformák használatára 
vonatkozó feltételek, valamint az egyes 
egyedi palackformák jegyzéke; 

i. bizonyos palackformák használatára 
vonatkozó feltételek, valamint az egyes 
egyedi palackformák jegyzéke; 

ii. a „pezsgős” típusú palackok és 
záróelemek használatára vonatkozó 
feltételek; 

ii. a „pezsgős” típusú palackok és 
záróelemek használatára vonatkozó 
feltételek; 

iii. olyan rendelkezések, amelyek lehetővé 
teszik a termelő tagállamok számára, hogy 
a kiszereléssel kapcsolatosan kiegészítő 
szabályokat határozzanak meg;

iii. olyan rendelkezések, amelyek lehetővé 
teszik a termelő tagállamok számára, hogy 
a kiszereléssel kapcsolatosan kiegészítő 
szabályokat határozzanak meg;

iv. a nyelvek használatára vonatkozó 
rendelkezések.

iv. bizonyos jelzéseknek az Unió valamely 
más hivatalos nyelvén egyenértékű 
kifejezéssel történő helyettesítésére 
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vonatkozó rendelkezések. 

Or. fr

Módosítás 113
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
230 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Annak biztosítására, hogy a termelői 
szervezetek, a gyümölcs- és 
zöldségágazatban működő termelői 
csoportok, az olívaolaj és az étkezési 
olajbogyó ágazatában működő piaci 
szereplőket tömörítő szervezetek és a 
szakmaközi szervezetek célkitűzései és 
feladatai egyértelműen meghatározásra 
kerüljenek, és ezáltal hozzájáruljon a 
szóban forgó szervezetek és csoportok által 
folytatott tevékenységek hatékonyságához, 
a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén szabályokat fogadhat el a 
következők tekintetében:

Annak biztosítására, hogy a termelői 
szervezetek, a gyümölcs- és 
zöldségágazatban működő termelői 
csoportok, az olívaolaj és az étkezési 
olajbogyó ágazatában működő piaci 
szereplőket tömörítő szervezetek és a 
szakmaközi szervezetek célkitűzései és 
feladatai egyértelműen meghatározásra 
kerüljenek, és ezáltal hozzájáruljon a 
szóban forgó szervezetek és csoportok által 
folytatott tevékenységek hatékonyságához, 
a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén 
elfogadhatja a szükséges intézkedéseket a 
következők tekintetében:

a) a termelői szervezetekkel, a termelői 
szervezetek társulásaival és a piaci 
szereplőket tömörítő csoportokkal 
kapcsolatos előírások:

a) az ilyen csoportok és szervezetek által 
követendő konkrét célok, 

i. az ilyen csoportok és szervezetek által 
követendő konkrét célok;

e csoportok és szervezetek alapszabálya, 
elismerése, szervezete, jogi személyisége, 
tagsága, mérete, elszámoltathatósága és 
tevékenységei, továbbá az elismerésnek, az 
elismerés visszavonásának, a minimális 
méretre vonatkozó rendelkezésektől való
eltérésnek és az összeolvadásnak a 
következményei;

ii. az alapszabály, a termelői szervezetek 
demokratikus ellenőrzését biztosító 
előírások;

iii. az elismerés feltételei, vagy az 
elismerési terv, a felépítés, a jogi 
személyiség, a csatlakozás feltételei, 
ideértve a termelői szervezet nem termelő 
tagjait, illetve a termelői szervezetek 
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társulásának olyan tagjait, akik nem 
tartoznak termelői szervezetekhez;
iv. a szervezet mérete és az azt 
meghatározó körülmények;
v. e csoportok és szervezetek 
elszámoltathatósága és tevékenységei, 
valamint az elismerés következményei;
vi. a minimális méretre vonatkozó 
rendelkezésektől való eltérés és az 
összeolvadás; 

b) a szakmaközi szervezetek egyes 
szabályainak a tagsági viszonnyal nem 
rendelkezőkre történő kiterjesztése;

b) egyes szabályoknak a tagsági 
viszonnyal nem rendelkezőkre történő 
kiterjesztése és a szabályok kiterjesztésére 
vonatkozó eljárás;

c) a több tagállamban működő termelői 
szervezetek, valamint a több tagállamban 
működő termelői szervezeteket átfogó 
társulások, ideértve a nemzeteken átívelő 
együttműködés esetében az illetékes hatóságok 
által biztosítandó adminisztratív 
segítségnyújtást is;

i. a több tagállamban működő termelői 
szervezetek, valamint a több tagállamban 
működő termelői szervezeteket átfogó 
társulások, ideértve a nemzeteken átívelő 
együttműködés esetében az illetékes 
hatóságok által biztosítandó adminisztratív 
segítségnyújtást is;

d) a tevékenységek kiszervezése és a technikai 
eszközök termelői szervezetek vagy ilyen 
szervezetek társulásai általi biztosítása;

ii. a tevékenységek kiszervezése és a 
technikai eszközök termelői szervezetek 
vagy ilyen szervezetek társulásai általi 
biztosítása;

e) a termelői szervezetek értékesíthető 
termékeinek minimális mennyisége vagy 
értéke;

iii. a termelői szervezetek értékesíthető 
termékeinek minimális mennyisége vagy 
értéke;

f) a 209., a 210. és a 212. cikkben 
megállapított követelményektől való eltérések;

g) az elismerésre vonatkozó feltételek be nem 
tartása esetén alkalmazandó szankciók;

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
révén elfogadhatja az e szakaszhoz 
kapcsolódó szükséges intézkedéseket, különös 
tekintettel a következőkre:
a) a tagállamok által küldendő értesítések; iv. a tagállamok által küldendő értesítések;
b) a termelői szervezetként való elismerés 
iránti kérelmek;

v. elismerés iránti kérelmek;

c) az elismerési tervek termelői csoportok által 
történő végrehajtása;

vi. ellenőrzési és felügyeleti szabályok;

d) az elismerés kiterjesztése; vii. az elismerésre vonatkozó feltételek be 
nem tartása esetén alkalmazandó 



PE467.307v01-00 76/79 AM\871548HU.doc

HU

szankciók végrehajtásának szabályai; 
e) vizsgálatok és ellenőrzések.

Or. fr

Indokolás

La reconnaissance des organisations de producteurs, des groupements de producteurs dans le secteur 
des fruits et légumes ainsi que les groupements d'opérateurs dans le secteur de l'huile d'olive incombe 
aux États membres. Dans un souci d'application uniforme du droit, l'ensemble des dispositions doit 
relever de compétences d'exécution. Par ailleurs, par souci de clarté juridique, il convient de 
regrouper dans des articles horizontaux les compétences d’application conférées à la Commission 
s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction doit être ainsi arrêté par mesure dans un article 
ad hoc, et une série d’articles horizontaux décline ensuite ce principe.

Módosítás 114
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
238 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kereskedelmi és piaci fejlemények, 
valamint az érintett piacokon jelentkező 
igények figyelembevétele érdekében, 
továbbá – amennyiben szükséges – a 
szóban forgó termékek behozatalának 
nyomon követése céljából a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén 
meghatározhatja a következőket:

(1) A kereskedelmi és piaci fejlemények, 
valamint az érintett piacokon jelentkező 
igények figyelembevétele érdekében, 
továbbá – amennyiben szükséges – a 
szóban forgó termékek behozatalának 
nyomon követése céljából a Bizottság 
hatástanulmány nyilvánosságra hozatala 
után, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén meghatározhatja a következőket:

Or. fr

Indokolás

A behozatali engedélyre szoruló termékek körültekintéssel kezelendők, ezért valamennyi 
módosításról először hatástanulmányt kell készíteni, és azt közzé kell tenni annak érdekében, 
hogy a jogalkotónak és a piaci szereplőknek elég idejük legyen a tervezett intézkedés 
következményeinek figyelembevételére.
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Módosítás 115
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
268 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kereskedelmi és a piaci fejlemények, 
valamint az érintett piacokon jelentkező 
igények figyelembevétele érdekében, 
továbbá – amennyiben szükséges – a 
kérdéses termékek kivitelének felügyelete 
céljából a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén meghatározhatja 
a következőket:

(1) A kereskedelmi és a piaci fejlemények, 
valamint az érintett piacokon jelentkező 
igények figyelembevétele érdekében, 
továbbá – amennyiben szükséges – a 
kérdéses termékek kivitelének felügyelete 
céljából a Bizottság hatástanulmány 
nyilvánosságra hozatala után, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén 
meghatározhatja a következőket:

Or. fr

Indokolás

A kiviteli engedélyre szoruló termékek körültekintéssel kezelendők. Valamennyi módosításról 
először hatástanulmányt kell készíteni, és azt közzé kell tenni annak érdekében, hogy a 
jogalkotónak és a piaci szereplőknek elég idejük legyen a tervezett intézkedés 
következményeinek figyelembevételére.

Módosítás 116
Peter Jahr

Rendeletre irányuló javaslat
314 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az alább meghatározott naptári 
években a következő összegek állnak 
rendelkezésre:

(2) Az alább meghatározott naptári 
években a következő összegek állnak 
rendelkezésre:

– 2009: 40 660 000 EUR.
– 2010: 82 110 000 EUR, – 2010: 82 110 000 EUR,
– 2011-től kezdődően: 122 610 000 EUR. – 2011-től kezdődően: 122 610 000 EUR.

Or. de



PE467.307v01-00 78/79 AM\871548HU.doc

HU

Módosítás 117
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – A rész – III szakasz – 2 pont – 1 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok jogosultak az 1. és a 2. 
pontban előirányzott minden osztályt 
legfeljebb három további alosztályra 
felosztani.

Or. fr

Indokolás

Az egységes közös piacszervezés kodifikációját a hatályos jogszabályokra kell alapozni. Ezért 
ajánlatos a meglévő melléklet teljes szövegét átvenni.

Módosítás 118
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – C rész – III szakasz 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hasított testek osztályozására az A.III. 
pontban lévő rendelkezések értelemszerűen 
alkalmazandók. Az A.III.1. pontban, illetve 
az A.III.2. pontban szereplő táblázat 3. és 
4. sorában azonban a „fartő” terminust a 
„hátulsó testnegyed” terminussal kell 
helyettesíteni.

1. A hasított testek osztályozására az A.III. 
pontban lévő rendelkezések értelemszerűen 
alkalmazandók. Az A.III.1. pontban, illetve 
az A.III.2. pontban szereplő táblázat 3. és 
4. sorában azonban a „fartő” terminust a 
„hátulsó testnegyed” terminussal kell 
helyettesíteni.

2. Az 1. ponttól eltérően a 13 kg-nál 
kisebb súlyú hasított bárányok esetében 
azonban a Bizottság — a 323. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottság segítsége 
nélkül, végrehajtási jogi aktusok révén —
a következő osztályozási kritériumok 
alkalmazását engedélyezheti a tagállamok 
számára: 
a) a hasított test súlya, 
b) hússzín, 
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c) faggyússág.

Or. fr

Indokolás

Az egységes közös piacszervezés kodifikációját a hatályos jogszabályokra kell alapozni. Ezért 
ajánlatos a meglévő melléklet teljes szövegét átvenni és azt a Lisszaboni Szerződés 
rendelkezéseinek megfelelően módosítani.


