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Módosítás 435
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E rendeletet az élelmezésbiztonság 
uniós szakpolitikai keretének 
(COM(2010)0127) fejlesztési 
együttműködési célkitűzéseivel 
összhangban kell végrehajtani, különös 
tekintettel annak biztosítására, hogy a 
KAP-intézkedések bevezetése ne 
veszélyeztesse a fejlődő országok 
élelmiszer-termelési kapacitását és hosszú 
távú élelmezésbiztonságát, valamint 
lakosságuk azon képességét, hogy 
élelmiszerekből önellátóak legyenek, 
teljesítve az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 208. cikke szerinti, a 
politikák fejlesztési célú koherenciájával 
kapcsolatos kötelezettséget.

Or. en

Módosítás 436
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A közös agrárpolitika által a kis- és 
középvállalkozó mezőgazdasági termelők 
tisztes jövedelmének biztosítása céljából 
kitűzött célok elérése érdekében a 
Bizottságnak ügyelnie kell arra, hogy a 
termelői árak ne essenek egy gazdasági 
évenként az átlagos méretű gazdaságra 
meghatározott termelési mennyiség szerint 
megállapított szint alá. Ezt a szakmai 
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szervezetekkel és a szakszervezetekkel 
folytatott konzultáció keretében kell 
megállapítani, hogy a mezőgazdasági 
termelőknek fizetett árak ténylegesen 
fedezzék a termelési költségek változását 
és a mezőgazdasági munka tisztes 
javadalmazását minden egyes gazdaság 
esetében. Ebből a célból a Bizottságnak el 
kell fogadnia a köz- és magántárolásra 
vonatkozó előírások végrehajtásához 
szükséges eszközöket arra az esetre, ha az 
alapárak rendkívüli esése figyelhető meg, 
valamint tárgyalásos alapon behozatali 
ütemtervet kell megállapítania, ha a 
behozatal hátrányosan befolyásolja az 
árakat az Unió minden tagállamában.

Or. fr

Módosítás 437
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A közös agrárpolitika egyik 
legfontosabb célja az élelmezésbiztonság 
és -önellátás a tagállamokban, amely 
magában foglalja a termeléssel 
kapcsolatos szabályozási és elosztási 
rendszerek szükségességét, amelyek 
lehetővé teszik az országok és régiók 
számára, hogy termelésüket úgy alakítsák, 
hogy szükség szerint ki tudják elégíteni 
saját igényeiket.

Or. pt

Módosítás 438
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund
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Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „A KAP jövője 2020-ig: az élelmezési, 
a természetes erőforrásokat érintő és a 
területi kihívások kezelése” című, az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
szóló bizottsági közlemény11 meghatározza 
a lehetséges kihívásokat, célkitűzéseket és 
irányvonalakat a 2013 utáni közös 
agrárpolitika vonatkozásában. Az említett 
közleményről folyó vitára tekintettel 2014. 
január 1-jével esedékes a KAP reformja. A 
reformnak ki kell terjednie a KAP 
valamennyi fő eszközére, többek között a 
mezőgazdasági piacok közös 
szervezésének létrehozásáról, valamint 
egyes mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 
[…]-i …/…/EU [COM(2010)799] tanácsi 
rendeletre („az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendelet”). A reform 
hatókörére tekintettel helyénvaló a(z) 
[COM(2010)799] rendeletet hatályon kívül 
helyezni és az egységes közös 
piacszervezésről szóló új rendelettel 
felváltani. A reform keretében indokolt a –
különösen az egynél több mezőgazdasági 
ágazatot érintő – rendelkezéseket a 
lehetőségekhez mérten összehangolni, 
ésszerűsíteni és egyszerűsíteni, többek 
között annak biztosításával, hogy az 
intézkedések nem alapvető rendelkezéseit a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján elfogadhassa.

(1) „A KAP jövője 2020-ig: az élelmezési, 
a természetes erőforrásokat érintő és a 
területi kihívások kezelése” című, az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
szóló bizottsági közlemény11 meghatározza 
a lehetséges kihívásokat, célkitűzéseket és 
irányvonalakat a 2013 utáni közös 
agrárpolitika vonatkozásában. Az említett 
közleményről folyó vitára tekintettel 2014. 
január 1-jével esedékes a KAP reformja. A 
reformnak ki kell terjednie a KAP 
valamennyi fő eszközére, többek között a 
mezőgazdasági piacok közös 
szervezésének létrehozásáról, valamint 
egyes mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 
[…]-i …/…/EU [COM(2010)799] tanácsi 
rendeletre („az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendelet”)12. A 
reform hatókörére tekintettel helyénvaló 
a(z) [COM(2010)799] rendeletet hatályon 
kívül helyezni és az egységes közös 
piacszervezésről szóló új rendelettel 
felváltani. A reform keretében indokolt a –
különösen az egynél több mezőgazdasági 
ágazatot érintő – rendelkezéseket a 
lehetőségekhez mérten összehangolni, 
ésszerűsíteni és egyszerűsíteni, többek 
között annak biztosításával, hogy az 
intézkedések nem alapvető rendelkezéseit a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján elfogadhassa. A reformnak 
továbbá folytatnia kell az előző reformok 
által kijelölt utat a versenyképesség 
növelés és a piacorientáció irányába.

Or. en
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Módosítás 439
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) 
43. cikkének (3) bekezdése értelmében a 
Tanács intézkedéseket fogad el az árak, a 
lefölözések, a támogatások és a 
mennyiségi korlátozások rögzítésére 
vonatkozóan. Az egyértelműség 
érdekében, amikor a Szerződés 43. 
cikkének (3) bekezdése alkalmazandó, e 
rendeletnek kifejezetten utalnia kell arra a 
tényre, hogy az említett bekezdés alapján a 
Tanács fogad majd el intézkedéseket.

törölve

Or. en

Indokolás

A 43. cikk (3) bekezdése kivételt képez a rendes jogalkotási eljárás alól, így a Tanács fogadja 
el a támogatások, az árak és a mennyiségek meghatározásával kapcsolatos intézkedéseket. Azt 
akarjuk, hogy ezek az intézkedések együttdöntéssel kerüljenek elfogadásra, ezért ez a 
módosítás törli a (3) preambulumbekezdést, amely külön hivatkozik a Tanács előjogaira.

Módosítás 440
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Azon gazdaságok megsegítésére, 
amelyek tevékenysége a leginkább 
idényjellegű, mint például a zöldség- és 
gyümölcs- vagy a bortermelés és amelyek 
az év bizonyos időszakaiban több 
alkalmazottat foglalkoztatnak, valamint 
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azon munkavállalók foglalkoztatásának 
megkönnyítésére, akiket szociális 
kirekesztés fenyeget, be kell vezetni az 
alkalmi munka kifizetésére szolgáló 
munkautalványok rendszerét, az olasz 
törvények értelmében biztosított rendszer 
mintájára.

Or. it

Módosítás 441
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A gyümölcs- és zöldségágazat, 
valamint a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat sajátosságainak 
figyelembevétele érdekében a Bizottságot 
fel kell hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el az e termékekre vonatkozó 
gazdasági évek meghatározása 
tekintetében.

(11) A gyümölcs- és zöldségágazat, 
valamint a feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat sajátosságainak 
figyelembevétele érdekében a Bizottságot 
fel kell hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el az e termékekre vonatkozó 
gazdasági évek meghatározása 
tekintetében. A Bizottságnak tudnia kell 
ösztönözni a tagállamokat arra, hogy a 
termények érési ciklusának fényében 
fogadjanak el ütemtervet a gyümölcsök 
behozatalára a jövedelmező minimumár 
fenntartása céljából.

Or. fr

Módosítás 442
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Fel kell sorolni azokat az okokat, 
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amelyek miatt a mezőgazdasági termékek 
árai és stabilitásuk kérdése központi 
fontosságú a közös agrárpolitika 
kialakításában: a piacok, különösen a 
mezőgazdasági termékek piaca, nem 
szabályozzák magukat. A közelmúltbeli 
gazdasági, pénzügyi és élelmiszerválságok 
bebizonyították ezt. Az árak ingadozása az 
agrárpiacok strukturális összetevője. Az 
időjárás kiszámíthatatlanságának és az 
állatbetegségeknek való kitettségükön túl 
befolyásolja őket a termelési és beruházási 
döntések visszafordíthatatlansága, 
valamint a kereslet és kínálat 
árrugalmatlansága. A nemzetközi 
agrárkereskedelem szabályozatlan 
liberalizációja rendszerszintű 
kockázatokhoz vezet, növelve a világpiaci 
árak hirtelen változásának valószínűségét. 
Egyes, mezőgazdasági termékeket 
exportáló tagállamok azon döntései, hogy 
– Oroszországhoz hasonlóan –
felfüggesztik, majd újrakezdik 
exportjaikat, hatalmas változásokat 
okoznak a világpiaci árakban. A
mezőgazdaság növekvő 
„pénzügyiesedése” és a világpiacon a 
legfontosabb mezőgazdasági termékekkel 
való spekuláció a 2000-es évektől 
kezdődően, főként átláthatatlan tőzsdén 
kívüli ügyletek révén, növeli az 
agrártermékek árának ingadozását. E 
különböző tényezők figyelembevételével a 
Bizottságnak törekednie kell arra, hogy 
hatékonyabban akadályozza meg és 
kezelje a különböző kockázatokat, 
különösen a mezőgazdasági termelőket 
érintő piaci kockázatokat; olyan 
szabályozási rendszereket kell elfogadnia, 
amely a mezőgazdasági termelők számára 
kielégítő láthatóságot és termékeikért 
tisztes jövedelmet biztosít, valamint 
törekednie kell a piaci egyensúlyhiányok 
hatékony kezelésére és az 
agrárköltségvetések hatékony kezelésére.

Or. fr
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Módosítás 443
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az állami piaci intervenciót nem 
szabad sürgősségi intézkedésként 
végrehajtani, amelynek egyedüli célja a 
rendkívüli áringadozás megszilárdítása az 
európai piacon rendkívüli ideiglenes 
kereslet biztosítása révén. Nem szabad a 
termelés strukturális többletének 
stabilizálására használni.

Or. fr

Módosítás 444
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A közös agrárpolitikának tisztes 
termelői árakat garantáló és a 
mezőgazdasági termelőket a termelés 
folyamatosságához és a rendszeres 
élelmiszer-ellátáshoz szükséges 
jövedelemmel ellátó eszközökkel és 
mechanizmusokkal.

Or. pt

Módosítás 445
Wojciech Michał Olejniczak
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Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az egyértelműség és az átláthatóság 
érdekében az előírásokat közös szerkezetbe 
kell foglalni az egyes ágazatokban követett 
szakpolitikák fenntartása mellett. E célból 
helyénvaló különbséget tenni a 
referenciaárak és az intervenciós árak 
között, valamint az utóbbiakat 
meghatározni, különösen annak 
egyértelművé tételével, hogy csak az 
állami intervenció céljából meghatározott 
intervenciós ár felel meg a 
mezőgazdaságról szóló WTO-
megállapodás 3. melléklete 8. pontjának 
első mondatában említett alkalmazott 
szabályozott árnak (árkülönbözet-
támogatás). Ebben az összefüggésben meg 
kell jegyezni, hogy a piaci intervenció nem 
csak állami intervenció formájában 
valósulhat meg, hanem előre meghatározott 
árak alkalmazása nélkül, más formában is.

(13) Az egyértelműség és az átláthatóság 
érdekében az előírásokat közös szerkezetbe 
kell foglalni az egyes ágazatokban követett 
szakpolitikák fenntartása mellett. E célból 
helyénvaló a valódi termelési költségek és 
az infláció alapján különbséget tenni a 
referenciaárak és az intervenciós árak 
között, valamint az utóbbiakat 
meghatározni, különösen annak 
egyértelművé tételével, hogy csak az 
állami intervenció céljából meghatározott 
intervenciós ár felel meg a 
mezőgazdaságról szóló WTO-
megállapodás 3. melléklete 8. pontjának 
első mondatában említett alkalmazott 
szabályozott árnak (árkülönbözet-
támogatás). Ebben az összefüggésben meg 
kell jegyezni, hogy a piaci intervenció nem 
csak állami intervenció formájában 
valósulhat meg, hanem előre meghatározott 
árak alkalmazása nélkül, más formában is.

Or. pl

Módosítás 446
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az egyértelműség és az átláthatóság 
érdekében az előírásokat közös szerkezetbe 
kell foglalni az egyes ágazatokban követett 
szakpolitikák fenntartása mellett. E célból 
helyénvaló különbséget tenni a 
referenciaárak és az intervenciós árak 
között, valamint az utóbbiakat 
meghatározni, különösen annak 

(13) Az egyértelműség és az átláthatóság 
érdekében az előírásokat közös szerkezetbe 
kell foglalni az egyes ágazatokban követett 
szakpolitikák fenntartása mellett. E célból 
helyénvaló különbséget tenni a 
referenciaárak és az intervenciós árak 
között, valamint az utóbbiakat 
meghatározni, különösen annak 
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egyértelművé tételével, hogy csak az 
állami intervenció céljából meghatározott 
intervenciós ár felel meg a 
mezőgazdaságról szóló WTO-
megállapodás 3. melléklete 8. pontjának 
első mondatában említett alkalmazott 
szabályozott árnak (árkülönbözet-
támogatás). Ebben az összefüggésben meg 
kell jegyezni, hogy a piaci intervenció nem 
csak állami intervenció formájában 
valósulhat meg, hanem előre meghatározott 
árak alkalmazása nélkül, más formában is.

egyértelművé tételével, hogy csak az 
állami intervenció céljából meghatározott 
intervenciós ár felel meg a 
mezőgazdaságról szóló WTO-
megállapodás 3. melléklete 8. pontjának 
első mondatában említett alkalmazott 
szabályozott árnak (árkülönbözet-
támogatás). Ebben az összefüggésben meg 
kell jegyezni, hogy a piaci intervenció nem 
csak állami intervenció formájában 
valósulhat meg, hanem előre meghatározott 
árak alkalmazása nélkül, más formában is.
Az alapáraknak vagy minimumáraknak 
törekedniük kell a termelési költségek 
változásainak ellentételezésére és a 
családi gazdaságokon zajló munka tisztes 
javadalmazásának biztosítására.

Or. fr

Módosítás 447
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az intervenciós rendszernek célszerű 
az egyes érintett ágazatok tekintetében a 
korábbi közös piacszervezés keretében 
alkalmazott gyakorlat és megszerzett 
tapasztalatok alapján az év bizonyos 
időszakaiban rendelkezésre állnia, és ezen 
időszakok alatt vagy állandó jelleggel vagy 
a piaci árak függvényében működnie.

(14) Az intervenciós rendszernek célszerű 
az egyes érintett ágazatok tekintetében a 
korábbi közös piacszervezés keretében 
alkalmazott gyakorlat és megszerzett 
tapasztalatok alapján rendelkezésre állnia, 
és vagy állandó jelleggel vagy a piaci árak 
függvényében működnie, amikor 
nyilvánvalóan szükség van 
alkalmazására.

Or. pt

Módosítás 448
Alfreds Rubiks
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Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az intervenciós rendszernek célszerű 
az egyes érintett ágazatok tekintetében a 
korábbi közös piacszervezés keretében 
alkalmazott gyakorlat és megszerzett 
tapasztalatok alapján az év bizonyos 
időszakaiban rendelkezésre állnia, és ezen 
időszakok alatt vagy állandó jelleggel vagy 
a piaci árak függvényében működnie.

(14) Az intervenciós rendszernek célszerű 
az egyes érintett ágazatok tekintetében a 
korábbi közös piacszervezés keretében 
alkalmazott gyakorlat és megszerzett 
tapasztalatok alapján az év bizonyos 
időszakaiban rendelkezésre állnia, és ezen 
időszakok alatt vagy állandó jelleggel vagy 
a piaci árak függvényében megfelelő 
időben működnie.

Or. lv

Módosítás 449
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az intervenciós rendszernek célszerű 
az egyes érintett ágazatok tekintetében a 
korábbi közös piacszervezés keretében 
alkalmazott gyakorlat és megszerzett 
tapasztalatok alapján az év bizonyos 
időszakaiban rendelkezésre állnia, és ezen 
időszakok alatt vagy állandó jelleggel vagy 
a piaci árak függvényében működnie.

(14) Az intervenciós rendszernek célszerű 
az egyes érintett ágazatok tekintetében a 
korábbi közös piacszervezés keretében 
alkalmazott gyakorlat és megszerzett 
tapasztalatok alapján az év bizonyos 
időszakaiban rendelkezésre állnia, és ezen 
időszakok alatt vagy állandó jelleggel vagy 
a piaci árak függvényében működnie.
Adott termelési mennyiségekre 
vonatkozóan törekednie kell egy 
Közösségen belüli minimális alapár 
fenntartására.

Or. fr

Módosítás 450
Patrick Le Hyaric, João Ferreira
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Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak az árnak, amelyen az állami 
intervenció keretében a felvásárlást (azaz 
az árkülönbözet-támogatást) végre kell 
hajtani, egyes termékek bizonyos 
mennyiségeire vonatkozóan rögzített árnak 
kell lennie, egyéb esetekben azt a korábbi 
közös piacszervezés keretében alkalmazott 
gyakorlatra és megszerzett tapasztalatokra 
figyelemmel pályázati úton kell 
megállapítani.

(15) Annak az árnak, amelyen az állami 
intervenció keretében a felvásárlást (azaz 
az árkülönbözet-támogatást) végre kell 
hajtani, egyes termékek bizonyos 
mennyiségeire vonatkozóan rögzített árnak 
kell lennie, egyéb esetekben azt a korábbi 
közös piacszervezés keretében alkalmazott 
gyakorlatra és megszerzett tapasztalatokra 
figyelemmel pályázati úton kell 
megállapítani. Intézkedéseket kell hozni 
annak biztosítására, hogy az alapár teljes 
mértékben ellentételezze a termelési 
költségek változását, és biztosítsa a kis 
családi gazdaságokban zajló munka 
megfelelő javadalmazását.

Or. fr

Módosítás 451
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) E rendeletben rendelkezni kell az 
állami intervenció keretében felvásárolt 
termékek elhelyezésének lehetőségéről.
Ezeket az intézkedéseket úgy kell 
meghozni, hogy ne okozzanak zavart a 
piacon, valamint a vásárlók árukhoz való 
egyenlő hozzáférése és a velük szembeni 
egyenlő bánásmód biztosítva legyen.

(16) E rendeletben rendelkezni kell az 
állami intervenció keretében felvásárolt 
termékek elhelyezésének lehetőségéről.
Ezeket az intézkedéseket úgy kell 
meghozni, hogy ne okozzanak zavart a 
piacon, a vásárlók árukhoz való egyenlő 
hozzáférése és a velük szembeni egyenlő 
bánásmód biztosítva legyen, valamint 
lehetővé váljon a termékek rendelkezésre 
bocsátása az Unióban leginkább rászoruló 
személyek számára létrehozott 
élelmiszerosztási rendszer javára.
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Or. en

Módosítás 452
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) E rendeletben rendelkezni kell az 
állami intervenció keretében felvásárolt 
termékek elhelyezésének lehetőségéről. 
Ezeket az intézkedéseket úgy kell 
meghozni, hogy ne okozzanak zavart a 
piacon, valamint a vásárlók árukhoz való 
egyenlő hozzáférése és a velük szembeni 
egyenlő bánásmód biztosítva legyen.

(16) E rendeletben rendelkezni kell az 
állami intervenció keretében felvásárolt 
termékek elhelyezésének lehetőségéről. 
Ezeket az intézkedéseket úgy kell 
meghozni, hogy ne okozzanak zavart a 
piacon, valamint a vásárlók árukhoz való 
egyenlő hozzáférése és a velük szembeni 
egyenlő bánásmód biztosítva legyen. A 
termékek elhelyezését lehetőség szerint az 
Európa 2020 stratégia céljainak elérésére 
lehetne felhasználni, ugyanakkor 
elkerülve az élelmiszer-piaci zavarokat.

Or. en

Módosítás 453
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A piaci átláthatóság biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el azon feltételek meghatározása 
tekintetében, amelyek alapján a piaci 
helyzetre figyelemmel úgy dönthet, hogy a 
piaci egyensúly megteremtése és a piaci 
árak stabilizálása céljából magántárolási 
támogatást nyújt.

(17) A piaci átláthatóság biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el azon feltételek meghatározása 
tekintetében, amelyek alapján úgy dönthet, 
hogy a piaci egyensúly megteremtése és a
mezőgazdasági termelőknek a KAP 
céljaival összhangban elfogadható 
életszínvonalat biztosító, Közösségen 
belüli minimumár garantálása céljából 
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magántárolási támogatást nyújt.

Or. fr

Módosítás 454
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A piaci átláthatóság biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el azon feltételek meghatározása 
tekintetében, amelyek alapján a piaci 
helyzetre figyelemmel úgy dönthet, hogy a 
piaci egyensúly megteremtése és a piaci 
árak stabilizálása céljából magántárolási 
támogatást nyújt.

(17) A piaci átláthatóság biztosítása 
érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el azon feltételek meghatározása 
tekintetében, amelyek alapján a piaci 
helyzetre figyelemmel úgy dönthet, hogy a 
piaci egyensúly megteremtése és a piaci 
árak stabilizálása céljából magántárolási 
támogatást nyújt. A nyúlhústermelési 
ágazatnak nincs lehetősége magántárolási 
támogatás igénybevételére. Mivel 
problémái hasonlóak azon ágazatokéihoz, 
amelyeket ez a rendszer már magában 
foglal, ezt a lehetőséget ki kell terjeszteni 
az említett ágazatban a kínálat kiigazítása 
céljából.

Or. es

Módosítás 455
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A fehércukor támogatásának 
feltételei: a piaci helyzetet figyelembe véve 
a Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
révén határozhat úgy, hogy a fehércukor 
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magántárolására támogatást nyújt 
azoknak a vállalkozásoknak, amelyek 
részére cukorkvótát osztottak ki, 
amennyiben a fehércukor regisztrált 
uniós átlagára egy reprezentatív időtartam 
alatt nem éri el a referenciaár 115%-át, és 
várható, hogy ezen a szinten marad.

Or. pl

Módosítás 456
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
magántárolás a kívánt hatást gyakorolja a 
piacra, a Bizottságot fel kell hatalmazni, 
hogy a Szerződés 290. cikkével 
összhangban jogi aktusokat fogadjon el a 
nyújtandó támogatás összegének 
csökkentésére vonatkozó intézkedések 
tekintetében abban az esetben, ha a 
raktározott mennyiség nem éri el a 
szerződéses mennyiséget, valamint az 
előleg fizetésére vonatkozó feltételek 
tekintetében.

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
magántárolás a kívánt hatást gyakorolja a 
piacra, a Bizottságot fel kell hatalmazni, 
hogy a Szerződés 290. cikkével 
összhangban jogi aktusokat fogadjon el a 
nyújtandó támogatás összegének 
csökkentésére vonatkozó intézkedések 
tekintetében abban az esetben, ha a 
raktározott mennyiség nem éri el a 
szerződéses mennyiséget, az előleg 
fizetésére vonatkozó feltételek és a 
termékek újbóli forgalomba hozatalára 
vagy elhelyezésére vonatkozó feltételek
tekintetében, beleértve az Unióban élő 
leginkább rászoruló személyek részére 
történő élelmiszerosztásra irányuló 
program rendelkezésére bocsátásukat.

Or. en

Módosítás 457
Izaskun Bilbao Barandica
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Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A piac irányításával kapcsolatos 
meglévő állami intézkedések erősítése és 
kiegészítése, és a piac zökkenőmentes 
működésének biztosítása érdekében a 
Bizottságnak egyéni ellátásirányítási 
eszközt kell bevezetnie maguk a gazdasági 
szereplők koordinálása révén, akik 
számára lehetővé kell tenni, hogy szükség 
esetén a gazdasági év során termékeket 
vonjanak ki vagy dolgozzanak fel 
megfelelő méretű termelői szervezetek 
elismert társulásain keresztül. Annak 
biztosítására, hogy ezen eszköz működése 
ne álljon ellentétben a KAP és az egységes 
piac céljaival, a Bizottságnak meg kell 
határoznia működésének, 
engedélyezésének és aktiválásának 
feltételeit, valamint a finanszírozására 
vonatkozó szabályokat, biztosítva, hogy 
összhangban legyen az uniós 
versenyszabályokkal.

Or. es

Indokolás

A módosítás célja az ingadozások elkerülése azáltal, hogy a piacirányítási eszköz az ágazat 
saját szabályozásának felhasználásával kerül kialakításra. A társulások betölthetik ezt a 
szerepet uniós felügyelettel.

Módosítás 458
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A piac irányításával kapcsolatos 
meglévő állami intézkedések erősítése és 
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kiegészítése, és a piac zökkenőmentes 
működésének biztosítása érdekében a 
Bizottságnak egyéni ellátásirányítási 
eszközt kell bevezetnie maguk az egyes 
piaci szereplők koordinálása révén. A 
piaci szereplők számára lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a termékeket a 
piacon megfelelő méretű termelői 
szervezetek elismert társulásain keresztül 
a gazdasági év közben kivonhassák a 
piacról. Ez idáig azonban kevés előrelépés 
történt a termelői szervezeteknek a 
tejpiacon történő létrehozása terén. Amíg 
ki nem alakulnak megfelelően erős 
termelői szervezetek a piaci szabályok 
megtárgyalásához, a termelő számára – a 
termelést az európai keresletnek 
megfelelően kiigazító piacszervezés 
segítségével – garantálni kell a piaci 
stabilitás minimális szintjét.  A 
tejkvótarendszert ezért 2017-ig meg kell 
hosszabbítani.

Or. de

Módosítás 459
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A közös agrárpolitika keretében 
elfogadott, az Unió leginkább rászoruló 
személyei részére történő 
élelmiszerosztásra irányuló fennálló 
programnak indokolt egy külön rendelet 
tárgyát képeznie, hogy ezáltal is 
kifejezésre jussanak társadalmi kohézióra 
irányuló célkitűzései. E rendeletben
ugyanakkor rendelkezni kell arról, hogy az 
állami intervenciós készletben lévő 
termékeket a szóban forgó program 

(24) Az Unió leginkább rászoruló 
személyei részére történő 
élelmiszerosztásra irányuló fennálló 
programnak megfelelő jogi alappal 
folytatódnia kell, hogy ezáltal is 
kifejezésre jussanak társadalmi kohézióra 
irányuló célkitűzései és hozzá tudjon 
járulni az Európa 2020 stratégia azon 
céljához, hogy csökkentse a szegénységet 
az Unióban. E rendeletben rendelkezni kell 
arról, hogy az állami intervenciós és a 
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keretében történő felhasználás céljából 
rendelkezésre lehessen bocsátani.

magántárolási készletben lévő termékeket 
a szóban forgó program keretében történő 
felhasználás céljából rendelkezésre 
lehessen bocsátani.

Or. en

Módosítás 460
Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Elő kell segíteni, hogy a gyermekek 
több gyümölcsöt, zöldséget és tejterméket 
fogyasszanak, többek között azáltal, hogy 
abban az életszakaszban, amikor a 
gyermekek étkezési szokásai még 
kialakulóban vannak, tartósan növelni kell 
étrendjükben az említett termékek arányát.
Ezért ösztönözni kell azokat az uniós 
támogatásokat, amelyek finanszírozást, 
illetve társfinanszírozást nyújtanak az 
oktatási intézményekben tanuló 
gyermekeknek az említett termékekkel 
történő ellátásához.

(25) Elő kell segíteni, hogy a gyermekek 
több gyümölcsöt, zöldséget és tejterméket 
fogyasszanak, többek között azáltal, hogy 
abban az életszakaszban, amikor a 
gyermekek étkezési szokásai még 
kialakulóban vannak, tartósan növelni kell 
étrendjükben az említett termékek arányát.
Ezért nem csak azokat az uniós 
támogatásokat kell ösztönözni, amelyek 
finanszírozást, illetve társfinanszírozást 
nyújtanak az oktatási, az iskola előtti és az 
iskolán kívüli intézményekben tanuló 
gyermekeknek az említett termékekkel 
történő ellátásához: így, különösen a 
zöldségek esetében, az uniós 
támogatásnak hozzá kell járulnia a friss 
zöldségekről alkotott képnek a gyermekek 
és családjaik körében történő javításához, 
fogyasztásuk ösztönzése érdekében.

Or. fr

Módosítás 461
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

(25a) Az olívaolaj a mediterrán étrend 
alapvető eleme. Az elmúlt évtizedekben 
közzétett különböző tanulmányok 
összefüggést mutattak ki az olívaolaj 
fogyasztása és a szív- és érrendszeri 
betegségek, az erősebb immunrendszer és 
egyéb jelentős közegészségügyi problémák 
ellenőrzés alatt tartása között. Ösztönözni 
kell az olívaolaj fogyasztását az EU-ban. 
Ennek figyelembevételével az Európai 
Bizottságnak az e rendelet hatálybalépését 
követő egy éven belül ki kell dolgoznia a 
tej-, gyümölcs- és zöldségtermékek 
fogyasztását az oktatási és egészségügyi 
intézményekben népszerűsítő 
programokhoz hasonló programot. A 
tagállamok ebben a programban 
önkéntesen vennének részt. A részvétel 
mellett döntő tagállamok közösségi 
finanszírozásban részesülnének, a fent 
említett létező programokhoz hasonló 
módon.

Or. es

Módosítás 462
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A Bizottság számára lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján a zöldség- és 
gyümölcs-, valamint a tejtermékeken kívül 
más termékek fogyasztását ösztönző 
programokat dolgozzon ki.

Or. es



AM\907930HU.doc 21/172 PE492.801v01-00

HU

Indokolás

Más ágazatokat is be kell vonni ebbe a sikeres rendszerbe.

Módosítás 463
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) Egyes tagállamokban a termelők 
különösen csekély mértékben 
szerveződnek és a termelői szervezetek 
gyengék, vagy akár nem is léteznek. A 
tagállamok – egyedi helyzetüket és 
területükön a termelői szervezetek 
fejlettségi fokát figyelembe véve – úgy 
dönthetnek, hogy illetékes nemzeti 
hatóságok végezzék el a termelői 
szervezetekre ruházott feladatokat.

Or. pt

Módosítás 464
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A komlótermelői szervezeteknek szóló 
támogatási programokat csak egy 
tagállam alkalmazza. A rugalmasság 
megteremtése, valamint a szóban forgó 
ágazat és a többi ágazat 
megközelítésmódjának összehangolása 
érdekében a szóban forgó támogatási 
programot indokolt megszüntetni, 
ugyanakkor biztosítani annak lehetőségét, 
hogy a termelői szervezetek a 

törölve
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vidékfejlesztési intézkedések keretében 
támogatásban részesülhessenek.

Or. de

Módosítás 465
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Ez a rendelet különbséget tesz 
egyrészről a gyümölcs- és zöldségfélék, 
másrészről a feldolgozott gyümölcs- és
zöldségfélék között, az előbbibe 
beletartozik a forgalmazásra szánt 
gyümölcs és zöldség és a feldolgozásra 
szánt gyümölcs és zöldség is. A termelői 
szervezetekre, a működési programokra és 
az uniós finanszírozásra vonatkozó 
szabályok csak a gyümölcs- és 
zöldségfélékre, és a kizárólag 
feldolgozásra szánt gyümölcs- és 
zöldségfélékre alkalmazandók.

(32) Ez a rendelet különbséget tesz 
egyrészről a gyümölcs- és zöldségfélék, 
másrészről a feldolgozott gyümölcs- és 
zöldségfélék között, az előbbibe 
beletartozik a forgalmazásra szánt 
gyümölcs és zöldség és a feldolgozásra 
szánt gyümölcs és zöldség is.

Or. es

Módosítás 466
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Ez a rendelet különbséget tesz 
egyrészről a gyümölcs- és zöldségfélék, 
másrészről a feldolgozott gyümölcs- és 
zöldségfélék között, az előbbibe 
beletartozik a forgalmazásra szánt 
gyümölcs és zöldség és a feldolgozásra 
szánt gyümölcs és zöldség is. A termelői 

(32) Ez a rendelet különbséget tesz 
egyrészről a friss gyümölcs- és 
zöldségfélék, másrészről a feldolgozott 
gyümölcs- és zöldségfélék között, az 
előbbibe beletartozik a forgalmazásra szánt 
gyümölcs és zöldség és a feldolgozásra 
szánt gyümölcs és zöldség is. A termelői 
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szervezetekre, a működési programokra és 
az uniós finanszírozásra vonatkozó 
szabályok csak a gyümölcs- és 
zöldségfélékre, és a kizárólag feldolgozásra 
szánt gyümölcs- és zöldségfélékre 
alkalmazandók.

szervezetekre, a működési programokra és
az uniós finanszírozásra vonatkozó 
szabályok csak a gyümölcs- és 
zöldségfélékre, és a kizárólag feldolgozásra 
szánt gyümölcs- és zöldségfélékre 
alkalmazandók.

Or. es

Módosítás 467
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A gyümölcs- és zöldségfélék 
termesztése előre nem kiszámítható, a 
termékek pedig romlandóak. Még a 
kismértékű felesleg is jelentős zavart 
okozhat a piacon. Ezért válságkezelési 
intézkedéseket kell hozni, amelyeket 
továbbra is be kell építeni a működési 
programokba.

(33) A gyümölcs- és zöldségfélék 
termesztése előre nem kiszámítható, a 
termékek pedig romlandóak. Még a 
kismértékű felesleg is jelentős zavart 
okozhat a piacon. Ezért válságkezelési 
intézkedéseket kell hozni, amelyeket 
továbbra is be kell építeni a működési 
programokba, mint például a termékek 
piacról való visszavonása vagy a 
tagállamok közötti behozatali ütemterv.

Or. fr

Módosítás 468
Alfreds Rubiks

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A vidékfejlesztési politika keretében 
az összes tagállam valamennyi ágazata 
tekintetében biztosítani kell a termelői 
csoportok létrehozásához nyújtott 
támogatást és következésképpen a 
gyümölcs- és zöldségágazatban e célra 

(35) A vidékfejlesztési politika keretében 
az összes tagállam valamennyi ágazata 
tekintetében biztosítani kell a termelői 
csoportok létrehozásához nyújtott 
támogatást és következésképpen a 
gyümölcs- és zöldségágazatban e célra 
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nyújtott különleges támogatást meg kell 
szüntetni.

nyújtott különleges támogatást (beleértve a 
beruházást) meg kell szüntetni.

Or. lv

Módosítás 469
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A vidékfejlesztési politika keretében 
az összes tagállam valamennyi ágazata 
tekintetében biztosítani kell a termelői 
csoportok létrehozásához nyújtott 
támogatást és következésképpen a 
gyümölcs- és zöldségágazatban e célra 
nyújtott különleges támogatást meg kell 
szüntetni.

(35) A vidékfejlesztési politika keretében 
az összes tagállam valamennyi ágazata 
tekintetében biztosítani kell a termelői 
csoportok létrehozásához nyújtott 
támogatást és következésképpen a 
gyümölcs- és zöldségágazatban e célra 
nyújtott különleges támogatást meg kell 
szüntetni. Ez a támogatás nem torzíthatja 
a mezőgazdasági termelők és termelői 
szervezeteik számára a belső piacon 
biztosított egyenlő versenyfeltételek 
szintjét.

Or. en

Módosítás 470
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A borágazatban a versenyképes 
struktúrák megszilárdítására alkalmas
támogatási intézkedésekről kell 
rendelkezni. Célszerű, hogy az 
intézkedéseket az Unió alakítsa ki és 
finanszírozza, indokolt azonban a 
tagállamokra bízni a regionális szerveik 
igényeit kielégítő – adott esetben azok 

(39) A borágazatban támogatási 
intézkedésekről kell rendelkezni. Célszerű, 
hogy az intézkedéseket az Unió alakítsa ki 
és finanszírozza, indokolt azonban a 
tagállamokra bízni a regionális szerveik 
igényeit kielégítő – adott esetben azok 
sajátosságait is számításba vevő –
megfelelő intézkedések megválasztását, 
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sajátosságait is számításba vevő –
megfelelő intézkedések megválasztását, 
illetve az intézkedések bevonását a nemzeti 
támogatási programba. Indokolt, hogy e 
programok végrehajtásáért a tagállamok 
legyenek felelősek.

illetve az intézkedések bevonását a nemzeti 
támogatási programba. Indokolt, hogy e 
programok végrehajtásáért a tagállamok 
legyenek felelősek.

Or. fr

Módosítás 471
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) E nemzeti támogatási programok 
egyik támogatható kulcsintézkedésének az 
uniós borok harmadik országokban végzett 
reklámozásának és forgalmazásának kell 
lennie. A szerkezetátalakítási és átállási 
tevékenységeket továbbra is fedezni kell, 
mivel azok kedvező hatást gyakorolnak a 
borágazat szerkezetére. Támogatást kell 
biztosítani a borágazatban az olyan 
beruházások számára is, amelyek a 
vállalkozások gazdasági teljesítményének 
javítására irányulnak. A melléktermék 
lepárlására irányuló támogatásnak 
rendelkezésre kell állnia azon tagállamok 
számára, amelyek azt a környezet 
megőrzésére és a borminőség szavatolására 
kívánják használni.

(40) E nemzeti támogatási programok 
egyik támogatható kulcsintézkedésének az 
uniós borok Unión belül és harmadik 
országokban végzett reklámozásának és 
forgalmazásának kell lennie. A 
szerkezetátalakítási és átállási 
tevékenységeket továbbra is fedezni kell, 
mivel azok kedvező hatást gyakorolnak a 
borágazat szerkezetére. Támogatást kell 
biztosítani a borágazatban az olyan 
beruházások számára is, amelyek a 
vállalkozások gazdasági teljesítményének 
javítására irányulnak. A melléktermék 
lepárlására irányuló támogatásnak 
rendelkezésre kell állnia azon tagállamok 
számára, amelyek azt a környezet 
megőrzésére és a borminőség szavatolására 
kívánják használni.

Or. fr

Módosítás 472
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)



PE492.801v01-00 26/172 AM\907930HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) Akár természeti, akár ember által 
előidézett katasztrófa esetén a tagállamok 
mezőgazdasági termelőit állami 
mezőgazdasági biztosításnak kell fedeznie, 
amely méltányos szintű védelmet biztosít 
számukra.

Or. pt

Módosítás 473
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A méhészetet a termelési feltételek és 
a hozamok változatossága, valamint a 
gazdasági szereplők területi széttagoltsága 
és sokfélesége jellemzi, mind a termelési, 
mind a forgalmazási szakaszban. Ezen 
túlmenően, figyelembe véve a 
varroatózisnak az utóbbi években több 
tagállamot is sújtó terjedését, továbbá 
azokat a problémákat, amelyeket ez a 
betegség okoz a méztermelésben, továbbra 
is uniós szintű cselekvésre van szükség, 
mivel a varroatózis nem számolható fel 
teljesen, és kezelésének jóváhagyott 
termékekkel kell történnie. A fenti 
körülményekre tekintettel, továbbá a 
méhészeti termékek uniós termelésének és 
forgalmazásának javítása érdekében 
háromévente ágazati nemzeti programokat 
kell kidolgozni a méhészeti termékek 
termelése és forgalmazása általános 
feltételeinek javítása céljából. Ezeket a 
nemzeti programokat részben az Uniónak 
kell finanszíroznia.

(44) A méhészetet a termelési feltételek és 
a hozamok változatossága, valamint a 
gazdasági szereplők területi széttagoltsága 
és sokfélesége jellemzi, mind a termelési, 
mind a forgalmazási szakaszban. Ezen 
túlmenően, figyelembe véve a 
varroatózisnak az utóbbi években több 
tagállamot is sújtó terjedését, továbbá 
azokat a problémákat, amelyeket ez a 
betegség okoz a méztermelésben, az 
európai állat-egészségügyi politika 
részeként továbbra is uniós szintű
összehangolt cselekvésre van szükség, 
mivel a varroatózis nem számolható fel 
teljesen, és kezelésének jóváhagyott 
termékekkel kell történnie. A fenti 
körülményekre tekintettel, továbbá a
méhek egészsége és a méhészeti termékek 
uniós termelésének és forgalmazásának 
javítása érdekében háromévente ágazati 
nemzeti programokat kell kidolgozni a 
méhészeti termékek termelése és 
forgalmazása általános feltételeinek 
javítása céljából. Ezeket a nemzeti 
programokat részben az Uniónak kell 
finanszíroznia.
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Or. fr

Módosítás 474
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) A mezőgazdasági termékek 
forgalmazására vonatkozó előírások 
alkalmazása hozzájárulhat a termelés és a 
forgalmazás gazdasági feltételeinek, 
valamint a termékek minőségének 
javulásához. Az ilyen előírások 
alkalmazása ezért a termelők, a kereskedők 
és a fogyasztók érdekeit egyaránt szolgálja.

(48) A mezőgazdasági termékek 
forgalmazására vonatkozó előírások 
alkalmazása hozzájárulhat a termelés és a 
forgalmazás gazdasági feltételeinek, 
valamint a termékek minőségének 
javulásához. Az ilyen előírások 
alkalmazása ezért a termelők, a kereskedők 
és a fogyasztók érdekeit egyaránt szolgálja.
E gazdasági és minőségi javulás 
biztosítása érdekében ennek a rendeletnek 
és végrehajtási rendeleteinek 
tartalmazniuk kell az egységes közös 
piacszervezés és végrehajtási 
rendelkezései által meghatározott összes 
korábbi, egyedi előírásokkal kapcsolatos 
rendelkezést, ideértve a származásjelölést, 
a gyümölcs- és zöldségfélék 
forgalmazásával kapcsolatos kiegészítő 
előírásokat, valamint a legfeljebb tizenkét 
hónapos szarvasmarhából származó 
húsra, a tejre és tejtermékekre, a kenhető 
zsírokra, a tojásra és a baromfihúsra, a 
komlóra és a mézre vonatkozó előírások 
tartalmát.

Or. fr

Módosítás 475
Jim Higgins, Astrid Lulling, Phil Prendergast, Seán Kelly

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

(48a) E nemzeti támogatási programok 
egyik támogatható kulcsintézkedésének a 
mezőgazdasági termékek EU-n belüli és 
harmadik országokban végzett 
népszerűsítésének és forgalmazásának 
kell lennie.

Or. en

Módosítás 476
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Figyelembe véve a termékekre 
vonatkozó kielégítő és átlátható 
tájékoztatás iránti fogyasztói igényt, 
lehetővé kell tenni a termelés helyének 
eseti alapon, a megfelelő földrajzi szinten 
történő meghatározását is, figyelembe véve 
néhány ágazat sajátosságait, különösen a 
feldolgozott mezőgazdasági termékek 
tekintetében.

(54) Mivel az eredet hasznos jelzés a 
fogyasztók számára és a termékek 
termelőáltali értékesítése tekintetében, a 
termék eredetének jelölésére irányuló 
kötelezettséget a fogyasztók 
tájékoztatásáról szóló rendelet tartalmával 
összhangban; lehetővé kell tenni a 
termelés helyének eseti alapon, a megfelelő 
földrajzi szinten történő meghatározását is, 
figyelembe véve néhány ágazat 
sajátosságait, különösen a feldolgozott 
mezőgazdasági termékek tekintetében.

Or. fr

Módosítás 477
Astrid Lulling, Jim Higgins

Rendeletre irányuló javaslat
82 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(82a) Gazdasági, társadalmi és környezeti 
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okokból és a hagyományosan 
bortermeléssel foglalkozó vidéki 
területeken folytatott területrendezési 
politika fényében, valamint az európai 
borászati termékek nyomon követésének, 
sokszínűségének, presztízsének és 
minőségének fenntartásával kapcsolatos 
követelményeken túl, a borágazatban fenn 
kell tartani a telepítési jogok jelenlegi 
rendszerét, miközben annak irányítását 
korszerűsíteni kell és rugalmasabbá kell 
tenni a tagállamok szintjén.

Or. fr

Módosítás 478
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
82 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(82a) Az 1234/2007/EK rendelet 
értelmében a cukorkvóta 2015. szeptember 
30-án megszűnik. Az ágazat 
kvótarendszert követő zökkenőmentes 
átmenetének biztosítása érdekében 
helyénvaló a kvótarendszer két évvel való 
meghosszabbítása.

Or. en

Indokolás

A kvótarendszer két évvel történő meghosszabbítása könnyebb átmenetet biztosít az ágazat 
számára. A meghosszabbítást két évre kell korlátozni a cukorágazat versenyképességének 
növelése érdekében.

Módosítás 479
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
82 a preambulumbekezdés (új)



PE492.801v01-00 30/172 AM\907930HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(82a) Az 1234/2007/EK rendelet 
értelmében a cukorkvóta 2015. szeptember 
30-án megszűnik. Az ágazat 
kvótarendszert követő zökkenőmentes 
átmenetének biztosítása érdekében 
helyénvaló a kvótarendszer két évvel való 
meghosszabbítása.

Or. en

Indokolás

A kvótarendszer két évvel történő meghosszabbítása könnyebb átmenetet biztosít az ágazat 
számára. A meghosszabbítást két évre kell korlátozni a cukorágazat versenyképességének 
növelése érdekében.

Módosítás 480
Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
82 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(82a) Gazdasági, társadalmi és környezeti 
okokból és a hagyományosan 
bortermeléssel foglalkozó vidéki 
területeken folytatott területrendezési 
politika fényében, valamint az európai 
borászati termékek feletti ellenőrzéssel, 
valamint sokszínűségük, presztízsük és 
minőségük fenntartásával kapcsolatos 
követelményeken túl, a borágazatban 
határozatlan ideig fenn kell tartani a 
telepítési jogok jelenlegi rendszerét.

Or. es

Módosítás 481
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Rendeletre irányuló javaslat
82 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(82a) Gazdasági, társadalmi és környezeti 
okokból, az örökség megőrzése érdekében 
és a hagyományosan bortermeléssel 
foglalkozó vidéki területeken folytatott 
területrendezési politika fényében, 
valamint az európai borászati termékek 
sokszínűségének, presztízsének és 
minőségének fenntartásával kapcsolatos 
követelményeken túl, a borágazatban 
folytatni kell a telepítési jogok jelenlegi 
rendszerét.

Or. fr

Módosítás 482
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
82 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(82a) A tejkvótarendszer hatályban 
marad, amíg alternatív intézkedések nem 
születnek – miután azok hatása 
értékelésre került – a piaci egyensúly 
fenntartása, az uniós piac tejjel és 
tejtermékekkel való mindenkori ellátása 
és azon regionális, nemzeti vagy helyi 
szinten érezhető negatív hatások lehető 
legkisebbre való csökkentése érdekében, 
amelyek a termelőket a rendszer 
megszüntetése esetén érhetnék.

Or. pt

Módosítás 483
Maria do Céu Patrão Neves
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Rendeletre irányuló javaslat
82 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(82b) A tejkvótarendszer hatályban 
marad, amíg alternatív intézkedések nem 
születnek – miután azok hatása 
értékelésre került – a piaci egyensúly 
fenntartása, az uniós piac tejjel és 
tejtermékekkel való mindenkori ellátása 
és azon regionális, nemzeti vagy helyi 
szinten érezhető negatív hatások lehető 
legkisebbre való csökkentése érdekében, 
amelyek a termelőket a rendszer 
megszüntetése esetén érhetnék.

Or. pt

Módosítás 484
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
83 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(83) A kvótarendszer megszűnését 
követően továbbra is sajátos eszközökre 
lesz szükség a cukorgyártó vállalkozások 
és a cukorrépa-termelők jogai és 
kötelezettségei közötti tisztességes 
egyensúly biztosításához. Ezért meg kell 
állapítani az említett jogalanyok közötti 
megállapodásokat szabályozó alapvető 
rendelkezéseket.

törölve

Or. fr

Módosítás 485
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
83 preambulumbekezdés



AM\907930HU.doc 33/172 PE492.801v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(83) A kvótarendszer megszűnését 
követően továbbra is sajátos eszközökre
lesz szükség a cukorgyártó vállalkozások 
és a cukorrépa-termelők jogai és 
kötelezettségei közötti tisztességes 
egyensúly biztosításához. Ezért meg kell 
állapítani az említett jogalanyok közötti 
megállapodásokat szabályozó alapvető 
rendelkezéseket.

(83) A cukorágazatban különleges
eszközökre van szükség a cukorgyártó 
vállalkozások és a cukorrépa-termelők 
jogai és kötelezettségei közötti tisztességes 
egyensúly biztosításához. Ezért meg kell 
állapítani az említett jogalanyok közötti 
megállapodásokat szabályozó alapvető 
rendelkezéseket.

Or. pt

Módosítás 486
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Rendeletre irányuló javaslat
83 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(83) A kvótarendszer megszűnését 
követően továbbra is sajátos eszközökre 
lesz szükség a cukorgyártó vállalkozások 
és a cukorrépa-termelők jogai és 
kötelezettségei közötti tisztességes 
egyensúly biztosításához. Ezért meg kell 
állapítani az említett jogalanyok közötti 
megállapodásokat szabályozó alapvető 
rendelkezéseket.

(83) Továbbra is sajátos eszközökre lesz 
szükség a cukorgyártó vállalkozások és a 
cukorrépa-termelők jogai és kötelezettségei 
közötti tisztességes egyensúly 
biztosításához. Ezért meg kell állapítani az 
említett jogalanyok közötti 
megállapodásokat szabályozó alapvető 
rendelkezéseket.

Or. pt

Módosítás 487
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
83 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(83a) Az európai cukorpiacokat 
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befolyásolja mind a cukorrépa-termelés 
kvótarendszere, mind a cukornádimportra 
kivetett vámtarifák, és a termelés terén a 
közelmúltban bekövetkezett fejlemények a 
cukor terméshozamának növekedését, 
valamint a cukornádpiacokon a költségek 
és az árak emelkedését mutatják. Ez maga 
után vonja azt, hogy a cukorrépa 
világszinten versenyképes termékké válik. 
Ezért a cukorrépára vonatkozó 
kvótarendszer megszűnésének a 
cukornádra vonatkozó importvámtarifák 
reformjával és megszüntetésével kell 
együtt járnia. Továbbá a 
feldolgozókapacitás egyes tagállamokban 
tapasztalható monopolisztikus jellege 
piaci torzulásokhoz és a termelők 
akadályozásához vezethet. A 
feldolgozókapacitásba való beruházás 
azonban hosszú távú, ezért a cukorrépára 
vonatkozó kvóta megszűnésének magában 
kell foglalnia egy megfelelő átmeneti 
időszakot is általában a cukorágazatban a 
zökkenőmentes átmenet biztosítása és a 
beruházások arról való biztosításának 
elősegítése érdekében, hogy a 
feldolgozókapacitás növelése 
támogatásban részesül. A cukorrépára 
vonatkozó kvótarendszer megszűnésének 
a cukornádra vonatkozó importvámtarifák 
megszüntetésével kell együtt járnia. Ebben 
a tekintetben, miközben üdvözlendő a 
Bizottság azon törekvése, hogy 2015-ben 
megszűnjön a cukorrépa-termelésre 
vonatkozó kvóta, ennek teljes körű, 
folyamatos hatásvizsgálattal kell együtt 
járnia, amely mind a világszintű, mind az 
egységes piacra gyakorolt hatásra 
kiterjed. Az európai fogyasztók számára 
biztosított kínálat szavatolása érdekében a 
cukorrépára vonatkozó kvótarendszer 
megszűnésének a cukornádra vonatkozó 
importvámtarifák reformjával kell együtt 
járnia. Ezért a cukorrépakvóták 2015-re 
tervezett megszűnési időpontjának 
halasztására lehet szükség, a halasztás 
azonban nem terjesztheti ki a rendszert 
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2020-on túlra.

Or. en

Módosítás 488
Britta Reimers, George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
83 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(83a) A tisztességes verseny és a kínálat 
sokszínűségének biztosítása érdekében a 
Bizottságnak biztosítania kell a 
cukornádból és cukorrépából cukrot 
gyártók jogai és kötelezettségei közötti 
tisztességes egyensúlyt. Amennyiben az 
elsődleges partnerektől származó 
cukornádimport nem éri el a várt szintet, 
a Bizottságnak nulla vámtarifával további 
behozatalt kell engedélyeznie, hogy az EU 
cukorpiacán elegendő nyersanyag álljon 
rendelkezésre.

Or. en

Indokolás

At the time of the 2006 sugar reforms, the Commission forecasted that raw cane sugar 
imports would rise to 3.5mt per year by 2012. As a result there has been a significant 
increase in cane refining capacity. However, imports from preferential partners have fallen 
well short of anticipated levels, leaving refiners without access to sufficient raw materials.  In 
order to ensure a diversity of supply in the EU sugar sector and a fair balance of rights and 
obligations between producers of cane and beet sugar, the Commission should be required to 
permit additional imports at zero duty where imports fall below anticipated levels.

Módosítás 489
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

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

(83a) E rendeletnek biztosítania kell, hogy 
a tagállamok szükség szerint 
visszaállíthassák a cukorfinomításhoz 
szükséges cukorrépa-termelési kvótákat, 
ami különösen azokra az országokra 
vonatkozik, amelyek elveszítették 
kvótájukat és most teljes egészében a 
behozataltól függenek a feldolgozás 
nyersanyaga tekintetében; továbbá 
garantálnia kell a cukortermelés 
nyersanyagaihoz való méltányos 
hozzáférést.   

Or. pt

Módosítás 490
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
83 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(83a) Piacszabályozási eszközként meg 
kell tartani és javítani kell a 
kvótarendszert.

Or. fr

Módosítás 491
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
84 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84a) Annak érdekében, hogy a 
cukorrépa-termelők befejezhessék a 
cukorágazatban 2006-ban végrehajtott 
nagyszabású reformhoz való 
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alkalmazkodásukat és folytathassák a 
versenyképesség érdekében azóta tett 
intézkedéseket, a jelenlegi kvótarendszer 
felülvizsgált változatát ki kell terjeszteni a 
2019–2020-as gazdasági év végéig, 
amennyiben a kvóták nem szűnnek meg a 
tervek szerint 2015-ben. A felülvizsgált 
rendszernek lehetővé kell tennie 
valamennyi, e lehetőséggel élni kívánó 
tagállam számára, hogy cukorkvótákat 
vegyenek igénybe. Az uniós támogatásnak 
az uniós cukoripar bővítésére kell 
irányulnia, és segítséget kell biztosítani a 
cukorfeldolgozás indulási költségeihez a 
tagállamokban. Az európai cukorpiacon 
megfigyelhető jelentős feszültségek 
ugyanakkor olyan mechanizmust tesznek 
szükségessé, amelynek segítségével 
automatikusan és a szükséges ideig át 
lehet minősíteni a kvótán kívüli cukrot 
kvótába tartozó cukorrá, és ily módon 
megőrizhető a piac szerkezeti egyensúlya.

Or. en

Indokolás

Mivel csak az EU 85%-a önellátó cukortermelés tekintetében, az iparágat ki kell terjeszteni.

Módosítás 492
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
84 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84a) Annak érdekében, hogy a 
cukorrépa-termelők befejezhessék a 
cukorágazatban 2006-ban végrehajtott 
nagyszabású reformhoz való 
alkalmazkodásukat és folytathassák a 
versenyképesség érdekében azóta tett 
intézkedéseket, a jelenlegi kvótarendszert 
ki kell terjeszteni a 2019–2020-as 
gazdasági év végéig. Az európai 
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cukorpiacon megfigyelhető feszültségek 
ugyanakkor olyan mechanizmust tesznek 
szükségessé, amelynek segítségével 
automatikusan és a szükséges ideig 
forgalmazni lehet a piacon a kvótán kívüli 
cukrot, és ily módon megőrizhető a piac 
szerkezeti egyensúlya.

Or. pl

Indokolás

Ez a módosítás hivatalos formába önti a jelenlegi helyzetet, lehetővé téve bizonyos 
mennyiségű kvótán kívüli cukor uniós piacon történő forgalmazását. Célja jogbiztonság 
nyújtása és a piac stabilitásának biztosítása. A kvótán kívüli cukor forgalmazására (nem 
pedig átminősítésére) irányuló döntéseknek kifejezetten a mennyiségi adatok elemzésén kell 
alapulniuk.

Módosítás 493
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
84 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84a) Annak érdekében, hogy a 
cukorrépa-termelők befejezhessék a 
cukorágazatban 2006-ban végrehajtott 
nagyszabású reformhoz való 
alkalmazkodásukat és folytathassák a 
versenyképesség érdekében azóta tett 
intézkedéseket, a jelenlegi kvótarendszert 
ki kell terjeszteni legalább a 2019–2020-as 
gazdasági év végéig. Az európai 
cukorpiacon megfigyelhető erős és 
visszatérő feszültségek ugyanakkor olyan 
mechanizmust tesznek szükségessé, 
amelynek segítségével automatikusan és a 
szükséges ideig át a kvótán kívüli cukrot 
kvótába tartozó cukornak lehet 
minősíteni, és ily módon megőrizhető a 
piac szerkezeti egyensúlya. 

Or. de
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Módosítás 494
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
84 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84a) Annak érdekében, hogy a 
cukorrépa-termelők befejezhessék a 
cukorágazatban 2006-ban végrehajtott 
nagyszabású reformhoz való 
alkalmazkodásukat és folytathassák a 
versenyképesség érdekében azóta tett 
intézkedéseket, a jelenlegi kvótarendszert 
ki kell terjeszteni a 2019–2020-as 
gazdasági év végéig. Az európai 
cukorpiacon megfigyelhető feszültségek 
ugyanakkor olyan mechanizmust tesznek 
szükségessé, amely automatikusan és a 
szükséges ideig lehetővé teszi a kvótán 
kívüli cukor piaci forgalmazását a piac 
szerkezeti egyensúlyának megőrzése 
céljából.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás hivatalos formába önti a jelenlegi helyzetet, lehetővé téve bizonyos 
mennyiségű kvótán kívüli cukor uniós piacon történő felszabadítását. Célja, hogy biztosítsa a 
jogi helyzet egyértelműségét és a piaci stabilitást. Különösen a kvótán kívüli cukor 
(átminősítés helyetti) felszabadítására vonatkozó döntésnek a mennyiségi adatok elemzésén 
(és nem „jelentős, visszatérő” feszültségeken, azaz különbözőképpen értelmezhető 
kifejezéseken) kell alapulnia.

Módosítás 495
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
84 a preambulumbekezdés (új)



PE492.801v01-00 40/172 AM\907930HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84a) Annak érdekében, hogy a 
cukorrépa-termelők befejezhessék a
cukorágazatban 2006-ban végrehajtott 
nagyszabású reformhoz való 
alkalmazkodásukat és folytathassák a 
versenyképesség érdekében azóta tett 
intézkedéseket, a jelenlegi kvótarendszert 
ki kell terjeszteni a 2019–2020-as 
gazdasági év végéig. Az európai 
cukorpiacon megfigyelhető feszültségek 
ugyanakkor olyan mechanizmust tesznek 
szükségessé, amelynek segítségével 
automatikusan és a szükséges ideig 
forgalmazni lehet a piacon a kvótán kívüli 
cukrot, és ily módon megőrizhető a piac 
szerkezeti egyensúlya.

Or. fr

Módosítás 496
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
84 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84a) Annak érdekében, hogy a 
cukorrépa- és cukornádtermelők 
folytathassák a cukorágazatban 2006-ban 
végrehajtott nagyszabású reformhoz való 
alkalmazkodásukat és folytathassák a 
versenyképesség érdekében azóta tett 
intézkedéseket, a jelenlegi kvótarendszert 
ki kell terjeszteni a 2019–2020-as 
gazdasági év végéig. Az európai 
cukorpiacon megfigyelhető erős és 
visszatérő feszültségek ugyanakkor olyan 
mechanizmust tesznek szükségessé, 
amelynek segítségével automatikusan és a 
szükséges ideig át lehet minősíteni a 
kvótán kívüli cukrot kvótába tartozó 
cukorrá, és ily módon megőrizhető a piac 
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szerkezeti egyensúlya.

Or. fr

Módosítás 497
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
84 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84a) A kvótarendszer 2020-ban történő 
végleges megszüntetésre való tekintettel a 
Bizottságnak 2018. július 1. előtt jelentést 
kell terjesztenie a Parlament és a Tanács 
elé a kvótarendszer megszüntetését 
szolgáló megfelelő intézkedésekről és az 
ágazatban a zökkenőmentes átmenet 
biztosításához szükséges intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 498
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
84 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84a) A Bizottságnak 2018. július 1. előtt 
jelentést kell terjesztenie a Parlament és a 
Tanács elé a jelenlegi kvótarendszer 
megszüntetéséhez szükséges megfelelő 
eljárásokról és az ágazat 2020 utáni 
jövőjéről, a teljes ágazatnak a 2020 utáni 
időszakra való felkészítésére irányuló 
javaslatokkal együtt.

Or. fr
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Módosítás 499
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
84 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84a) Az uniós cukor- és izoglükózimport 
rendszerének a 2006-os cukorreformmal, 
valamint a kvótarendszer megszűnésével 
való összhangba hozása érdekében a 
Bizottságnak módosítania kell a következő 
termékek közös vámtarifáját: a) az 1701 
KN-kód alá tartozó cukor; b) a 
1702 30 10, a 1702 40 10, a 1702 60 10 és 
a 1702 90 30 KN-kód alá tartozó 
izoglükóz. A kvótarendszer megszűnéséig 
a Bizottságnak lehetőséget kell kapnia 
arra, hogy ellátási hiány esetén 
felfüggessze az importvámtarifákat.

Or. en

Indokolás

A cukorkvóta megszűnése az EU importrendszerének további kiigazítását teszi majd 
szükségessé a kínálat túlzott koncentrációjának elkerülése és a hiánnyal küzdő piacokon a 
nyersanyagokhoz való kielégítő hozzáférés lehetővé tétele érdekében. Addig is szükség lehet 
az importvámtarifák ellátási hiányok esetén történő ad hoc felfüggesztésére az európai 
élelmiszeripar és a cukornád-finomítók versenyképességének megőrzéséhez.

Módosítás 500
Paolo Bartolozzi

Rendeletre irányuló javaslat
84 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84a) Az uniós cukor- és izoglükózimport 
rendszerének a 2006-os cukorreformmal, 
valamint a kvótarendszer megszűnésével 
való összhangba hozása érdekében a 
Bizottságnak módosítania kell a következő 
termékek közös vámtarifáját: a) a 1701 
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KN-kód alá tartozó cukor; b) a 
1702 30 10, a 1702 40 10, a 1702 60 10 és 
a 1702 90 30 KN-kód alá tartozó 
izoglükóz. A kvótarendszer megszűnéséig 
a Bizottságnak lehetőséget kell kapnia 
arra, hogy ellátási hiány esetén 
felfüggessze az importvámtarifákat.

Or. en

Módosítás 501
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
84 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84a) A tisztességes verseny és a kínálat 
sokszínűségének biztosítása érdekében a 
Bizottságnak biztosítania kell a 
cukornádból és cukorrépából cukrot 
gyártók jogai és kötelezettségei közötti 
tisztességes egyensúlyt. Amennyiben az 
elsődleges partnerektől származó 
cukornádimport nem éri el a várt szintet, 
a Bizottságnak nulla vámtarifával további 
behozatalt kell engedélyeznie, hogy az EU 
cukorpiacán elegendő nyersanyag álljon 
rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 502
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
84 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84a) A cukorágazat sajátos jellemzőinek 
figyelembevétele érdekében a 
Bizottságnak biztosítania kell az EU 
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cukorágazatában működő termelők 
jogainak és kötelezettségeinek tisztességes 
egyensúlyát, hogy minden érdekelt fél 
méltányos feltételekkel juthasson 
nyersanyagokhoz.

Or. en

Módosítás 503
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
84 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84a) A cukorágazat sajátos jellemzőinek 
figyelembevétele érdekében a 
Bizottságnak biztosítania kell az EU 
cukorágazatában működő termelők 
jogainak és kötelezettségeinek tisztességes 
egyensúlyát, hogy minden érdekelt fél 
méltányos feltételekkel juthasson 
nyersanyagokhoz.

Or. en

Módosítás 504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
84 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84b) A Bizottságnak 2018. július 1. előtt 
jelentést kell terjesztenie a Parlament és a 
Tanács elé a jelenlegi kvótarendszer 
megszüntetése utáni időszakra szóló 
megfelelő intézkedésekről és az ágazat 
2020 utáni jövőjéről is, a teljes ágazatnak 
a 2020 utáni időszakra való felkészítésére 
irányuló javaslatokkal együtt.
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Or. de

Módosítás 505
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
84 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84b) A Bizottságnak 2018. július 1. előtt 
jelentést kell terjesztenie a Parlament és a 
Tanács elé a jelenlegi kvótarendszer 
megszüntetéséhez szükséges megfelelő 
eljárásokról és az ágazat 2020 utáni 
jövőjéről, a teljes ágazatnak a 2020 utáni 
időszakra való felkészítésére irányuló 
javaslatokkal együtt.

Or. fr

Módosítás 506
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
84 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84b) A Bizottságnak 2018. július 1. előtt 
jelentést kell terjesztenie a Parlament és a 
Tanács elé a jelenlegi kvótarendszer 2020 
utáni megszüntetéséhez szükséges 
megfelelő eljárásokról. Ennek a 
jelentésnek tartalmaznia kell a teljes 
ágazatnak a 2020 utáni időszakra való 
felkészítésére vonatkozó javaslatokat is.

Or. pl

Indokolás

A cukorágazat jelenlegi közös piacszervezését legalább 2020-ig ki kell terjeszteni, hogy az 
európai cukorágazat optimalizálhassa hatékonyságát és javíthassa versenyképességét a cukor 
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világpiacát jellemző bizonytalanság kiküszöbölése, a Közösségen belül stabil készletek 
biztosítása, az EU nemzetközi kötelezettségeinek betartása és a termelési láncon belül a 
többletérték méltányos elosztásának biztosítása érdekében.

Módosítás 507
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
84 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84b) A Szerződés 349. cikke értelmében 
figyelembe kell venni a cukorágazat 
sajátos helyzetét a legtávolabbi régiókban, 
és továbbra is támogatást kell nyújtani az 
ágazat túléléséhez. A Bizottság semmi 
esetre sem hozhat olyan intézkedéseket, 
amelyek ellentétesek a cukorágazat 
érdekeivel a legtávolabbi régiókban, 
hanem különösen figyelembe kell vennie 
a termelők érdekeit és olyan megoldásokat 
kell keresnie, amelyek lehetővé teszik 
tisztes jövedelem biztosítását a cukornád-
termelők számára.

Or. fr

Módosítás 508
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
85 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(85) A termelői szervezetek és társulásaik 
hasznos szerepet játszhatnak a kínálat 
összpontosítása és a legjobb gyakorlatok 
előmozdítása terén. A szakmaközi 
szervezeteknek fontos szerep juthat az 
ellátási lánc szereplői közötti párbeszéd, 
valamint a legjobb gyakorlatok és a piaci 
átláthatóság előmozdítása terén. A szóban 

(85) A termelői szervezetek és társulásaik 
hasznos szerepet játszhatnak a kínálat 
összpontosítása és a legjobb gyakorlatok 
előmozdítása terén. Elismeri, hogy egyes 
tagállamokban fokozni kell a termelői 
szervezetek helyzetének további erősítésére 
irányuló erőfeszítéseket. A szakmaközi 
szervezeteknek fontos szerep juthat az 
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forgó szervezetek és társulásaik 
meghatározására és elismerésére 
vonatkozó, jelenleg csupán bizonyos 
ágazatokra kiterjedő meglévő 
rendelkezéseket ezért indokolt 
összehangolni, egyszerűsíteni és 
kiterjeszteni, hogy ily módon uniós 
jogszabályban meghatározott 
alapszabályok alapján – kérésre –
valamennyi ágazatban lehetőség legyen az 
elismerésre.

ellátási lánc szereplői közötti párbeszéd, 
valamint a legjobb gyakorlatok és a piaci 
átláthatóság előmozdítása terén. A szóban 
forgó szervezetek és társulásaik 
meghatározására és elismerésére 
vonatkozó, jelenleg csupán bizonyos 
ágazatokra kiterjedő meglévő 
rendelkezéseket ezért indokolt 
összehangolni, egyszerűsíteni és 
kiterjeszteni, hogy ily módon uniós 
jogszabályban meghatározott 
alapszabályok alapján – kérésre –
valamennyi ágazatban lehetőség legyen az 
elismerésre.

Or. en

Módosítás 509
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
85 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(85) A termelői szervezetek és társulásaik 
hasznos szerepet játszhatnak a kínálat 
összpontosítása és a legjobb gyakorlatok 
előmozdítása terén. A szakmaközi 
szervezeteknek fontos szerep juthat az 
ellátási lánc szereplői közötti párbeszéd, 
valamint a legjobb gyakorlatok és a piaci 
átláthatóság előmozdítása terén. A szóban 
forgó szervezetek és társulásaik 
meghatározására és elismerésére 
vonatkozó, jelenleg csupán bizonyos 
ágazatokra kiterjedő meglévő 
rendelkezéseket ezért indokolt 
összehangolni, egyszerűsíteni és 
kiterjeszteni, hogy ily módon uniós 
jogszabályban meghatározott 
alapszabályok alapján – kérésre –
valamennyi ágazatban lehetőség legyen az 
elismerésre.

(85) A termelői szervezetek és társulásaik 
hasznos szerepet játszhatnak a kínálat 
összpontosítása, az értékesítés javítása, az 
értéklánc egyensúlyhiányainak kijavítása
és a legjobb gyakorlatok előmozdítása 
terén. A szakmaközi szervezeteknek fontos 
szerep juthat az ellátási lánc szereplői 
közötti párbeszéd, valamint a legjobb 
gyakorlatok és a piaci átláthatóság 
előmozdítása terén. A szóban forgó 
szervezetek és társulásaik meghatározására 
és elismerésére vonatkozó, jelenleg csupán 
bizonyos ágazatokra kiterjedő meglévő 
rendelkezéseket ezért indokolt 
összehangolni, egyszerűsíteni és 
kiterjeszteni, hogy ily módon uniós 
jogszabályban meghatározott 
alapszabályok alapján – kérésre –
valamennyi ágazatban lehetőség legyen az 
elismerésre.
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Or. es

Indokolás

A termelői szervezetek olyan feladatokat láthatnak el, amelyeket jelentések útján már 
végeznek a Bizottság szakértői és magas szintű munkacsoportok.

Módosítás 510
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
85 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(85a) A gazdaságok számviteli 
adathálózata által gyűjtött adatokat 
figyelembe kell venni olyan tanulmányok 
készítésekor vagy kutatások végzésekor, 
amelyek célja a válságok 
megakadályozása a különböző 
mezőgazdasági ágazatokban, mivel azok a 
gazdaságok teljesítményét tükrözik. Ezek 
az adatok hasznos eszközt képeznek a 
válságmegelőzés- és kezelés terén.

Or. it

Módosítás 511
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
85 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(85a) A telepítési jogokkal kapcsolatos 
rendszer megszűnésére való tekintettel, 
valamint a közös borpiac működésének 
javítása és megszilárdítása érdekében a 
borágazatban a szakmaközi szervezetek 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy a termelési kapacitás irányításával 
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kapcsolatos döntéseket hozzanak Külön 
rendelkezéseket kell hozni a borágazatban 
működő reprezentatív szakmaközi 
szervezeteknek a termelési kapacitás 
irányítására való feljogosítására.

Or. en

Módosítás 512
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
87 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(87) Az élő növények, a marha- és 
borjúhús, a sertéshús, a juh- és 
kecskehús, a tojás és a baromfi 
tekintetében rendelkezni kell olyan 
intézkedések elfogadásának a 
lehetőségéről, amelyek elősegítik a kínálat 
piaci követelményekhez való igazítását, és 
ezen keresztül a piacok stabilizálását és az 
érintett mezőgazdasági termelők megfelelő 
életszínvonalának biztosítását.

(87) Az I. mellékletben felsorolt termékek 
közül egyet vagy többet termelő 
valamennyi mezőgazdasági termelő 
vonatkozásában rendelkezni kell olyan 
intézkedések elfogadásának a 
lehetőségéről, amelyek megfelelő 
életszínvonalat biztosítanak. Ez például 
azt jelenti, hogy az aktív mezőgazdasági 
termelők méltányos és elfogadható árat 
kapnak termékeikért, amely magában 
foglalja a fenntarthatóság érdekében tett
beruházások ellentételezését is.

Or. en

Módosítás 513
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
87 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(87) Az élő növények, a marha- és 
borjúhús, a sertéshús, a juh- és kecskehús, 
a tojás és a baromfi tekintetében 
rendelkezni kell olyan intézkedések 
elfogadásának a lehetőségéről, amelyek 

(87) Az élő növények, a marha- és 
borjúhús, a sertéshús, a juh- és kecskehús, 
a nyúlhús, a tojás és a baromfi 
tekintetében rendelkezni kell olyan 
intézkedések elfogadásának a 
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elősegítik a kínálat piaci 
követelményekhez való igazítását, és ezen 
keresztül a piacok stabilizálását és az 
érintett mezőgazdasági termelők megfelelő 
életszínvonalának biztosítását.

lehetőségéről, amelyek elősegítik a kínálat 
piaci követelményekhez való igazítását, és 
ezen keresztül a piacok stabilizálását és az 
érintett mezőgazdasági termelők megfelelő 
életszínvonalának biztosítását.

Or. es

Módosítás 514
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) A termelői szervezetek és társulásaik, 
valamint a szakmaközi szervezetek arra 
irányuló tevékenységének ösztönzése 
érdekében, hogy – a piacról való 
kivonással kapcsolatos tevékenységek 
kivételével – elősegítsék a kínálatnak a 
piaci követelményekhez való igazítását, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 
Szerződés 290. cikkével összhangban jogi 
aktusokat fogadjon el a következők 
tekintetében: a minőség javítását célzó 
intézkedések az élő növények, a marha- és 
borjúhús, a sertéshús, a juh- és kecskehús, 
a tojás és a baromfihús ágazatában; a 
termelés, a feldolgozás és a forgalmazás 
jobb szervezésének elősegítésére irányuló 
intézkedések; a piaci ártendenciák 
feljegyzésének megkönnyítése; az 
alkalmazott termelőeszközök alapján 
készített rövid és hosszú távú előrejelzések 
készítését lehetővé tévő intézkedések.

(88) A termelői szervezetek és társulásaik, 
valamint a szakmaközi szervezetek arra 
irányuló tevékenységének ösztönzése 
érdekében, hogy – a piacról való 
kivonással kapcsolatos tevékenységek 
kivételével – elősegítsék a kínálatnak a 
piaci követelményekhez való igazítását, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 
Szerződés 290. cikkével összhangban jogi 
aktusokat fogadjon el a következők 
tekintetében: a minőség javítását célzó 
intézkedések az élő növények, a marha- és 
borjúhús, a sertéshús, a juh- és kecskehús, 
a nyúlhús, a tojás és a baromfihús 
ágazatában; a termelés, a feldolgozás és a 
forgalmazás jobb szervezésének 
elősegítésére irányuló intézkedések; a piaci 
ártendenciák feljegyzésének 
megkönnyítése; az alkalmazott 
termelőeszközök alapján készített rövid és 
hosszú távú előrejelzések készítését 
lehetővé tévő intézkedések.

Or. es

Módosítás 515
Maria do Céu Patrão Neves
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Rendeletre irányuló javaslat
89 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(89a) A tejkvótarendszer hatályban marad 
mindaddig, amíg nem sikerül eszközöket 
találni a piaci egyensúly fenntartása, az 
uniós piac tejjel és tejtermékekkel való 
mindenkori ellátása és a regionális, 
nemzeti vagy helyi szinten érezhető 
negatív hatások lehető legkisebbre való 
csökkentése érdekében különösen a 
tejtermeléstől nagyban függő régiókban.

Or. pt

Módosítás 516
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
89 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(89b) Az előző preambulumbekezdés 
értelmében a Bizottságnak el kell végeznie 
a piaci egyensúly fenntartására, az uniós 
piac tejjel és tejtermékekkel való 
mindenkori ellátására és különösen a 
tejtermeléstől nagyban függő régiókban a 
regionális, nemzeti vagy helyi szinten 
érezhető, vagy nemzeti szinten a kvóta
esetleges megszüntetése miatt bekövetkező 
piaci változásokból eredő negatív hatások 
lehető legkisebbre való csökkentésére 
irányuló intézkedések hatásvizsgálatát.

Or. pt

Módosítás 517
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric
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Rendeletre irányuló javaslat
90 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(90a) Egyes tagállamokban a többletérték 
nagyon egyenlőtlenül oszlik el az 
élelmiszer-ellátási lánc mentén, és az 
alacsony termelői árak régóta fennálló 
problémát jelentenek. A termelők 
érdekében a termelői árak javítása, így a 
többletértéknek az élelmiszerlánc mentén 
történő méltányos és megfelelő elosztása 
céljából lehetővé kell tenni a tagállamok 
számára, hogy beavatkozzanak, például 
úgy, hogy az élelmiszerlánc minden egyes 
szereplője esetében meghatározzák a 
maximális árrést.

Or. pt

Módosítás 518
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
91 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(91) A termelés ésszerű fejlesztésének és 
így a tejtermelők megfelelő 
életszínvonalának biztosítása érdekében 
meg kell erősíteni tárgyalási pozíciójukat a 
feldolgozókkal szemben, hogy ennek 
eredményeként az ellátási láncban a 
hozzáadott érték méltányosabb eloszlása 
valósuljon meg. Ezért a KAP céljainak 
megvalósítása érdekében a Szerződés 42. 
cikkének és 43. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően rendelkezni kell arról, hogy a 
tejtermelők által alkotott termelői 
szervezetek vagy ezek társulásai – tagjaik 
összessége vagy azok egy része 
termelésének vonatkozásában –
tárgyalásokat folytassanak a tejüzemekkel 
a szerződéses feltételekről, így többek 

(91) A termelés ésszerű fejlesztésének és 
így a tejtermelők megfelelő 
életszínvonalának biztosítása érdekében 
meg kell erősíteni tárgyalási pozíciójukat a 
feldolgozókkal szemben, hogy ennek 
eredményeként az ellátási láncban a 
hozzáadott érték méltányosabb eloszlása 
valósuljon meg. Ezért a KAP céljainak 
megvalósítása érdekében a Szerződés 42. 
cikkének és 43. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően rendelkezni kell arról, hogy a 
tejtermelők által alkotott termelői 
szervezetek vagy ezek társulásai – tagjaik 
összessége vagy azok egy része 
termelésének vonatkozásában –
tárgyalásokat folytassanak a tejüzemekkel 
a szerződéses feltételekről, így többek 
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között az árról. A hatékony tejpiaci 
verseny fenntartása érdekében ezt a 
lehetőséget megfelelő számszerű 
korlátokhoz kell kötni.

között az árakról, amelyek azonban nem 
lehetnek túl alacsonyak, hogy fedezzék a 
termelési költségeket és munkájukért 
tisztes jövedelmet biztosítsanak a 
mezőgazdasági termelők részére. Ebből a
célból európai tejágazati ügynökséget kell 
létrehozni a megtermelt mennyiségek 
árváltozásainak folyamatos nyomon 
követésére és az alapvető termelői ár 
érvényre juttatására.

Or. fr

Módosítás 519
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
91 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(91) A termelés ésszerű fejlesztésének és 
így a tejtermelők megfelelő 
életszínvonalának biztosítása érdekében 
meg kell erősíteni tárgyalási pozíciójukat a
feldolgozókkal szemben, hogy ennek 
eredményeként az ellátási láncban a 
hozzáadott érték méltányosabb eloszlása 
valósuljon meg. Ezért a KAP céljainak 
megvalósítása érdekében a Szerződés 42. 
cikkének és 43. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően rendelkezni kell arról, hogy a
tejtermelők által alkotott termelői 
szervezetek vagy ezek társulásai – tagjaik 
összessége vagy azok egy része 
termelésének vonatkozásában –
tárgyalásokat folytassanak a tejüzemekkel
a szerződéses feltételekről, így többek 
között az árról. A hatékony tejpiaci 
verseny fenntartása érdekében ezt a 
lehetőséget megfelelő számszerű 
korlátokhoz kell kötni.

(91) A termelés megvalósítható
fejlesztésének és így a termelők megfelelő 
életszínvonalának biztosítása érdekében 
meg kell erősíteni tárgyalási pozíciójukat a
lehetséges felvásárlókkal szemben, hogy 
ennek eredményeként az ellátási láncban a 
hozzáadott érték méltányosabb eloszlása 
valósuljon meg. Ezért a KAP céljainak 
megvalósítása érdekében a Szerződés 42. 
cikkének és 43. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően rendelkezni kell arról, hogy a
termelőket magukban foglaló termelői 
szervezetek vagy ezek társulásai – tagjaik 
összessége vagy azok egy része 
termelésének vonatkozásában –
tárgyalásokat folytassanak a felvásárlókkal
a szerződéses feltételekről, így többek 
között az árról, hogy a felvásárlók ne 
állapíthassanak meg alacsonyabb árakat, 
mint a termelési költségek.

Or. es
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Indokolás

A tejcsomagban megállapított alapelveket (261/2012/EU rendelet) kell alkalmazni 
valamennyi ügyletre az ágazatban.

Módosítás 520
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
91 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(91) A termelés ésszerű fejlesztésének és 
így a tejtermelők megfelelő 
életszínvonalának biztosítása érdekében 
meg kell erősíteni tárgyalási pozíciójukat a 
feldolgozókkal szemben, hogy ennek 
eredményeként az ellátási láncban a 
hozzáadott érték méltányosabb eloszlása 
valósuljon meg. Ezért a KAP céljainak 
megvalósítása érdekében a Szerződés 42. 
cikkének és 43. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően rendelkezni kell arról, hogy a 
tejtermelők által alkotott termelői 
szervezetek vagy ezek társulásai – tagjaik 
összessége vagy azok egy része 
termelésének vonatkozásában –
tárgyalásokat folytassanak a tejüzemekkel 
a szerződéses feltételekről, így többek 
között az árról. A hatékony tejpiaci
verseny fenntartása érdekében ezt a 
lehetőséget megfelelő számszerű 
korlátokhoz kell kötni.

(91) A termelés ésszerű  és fenntartható
fejlesztésének és így az aktív termelők
megfelelő életszínvonalának biztosítása 
érdekében meg kell erősíteni tárgyalási 
pozíciójukat a feldolgozókkal szemben, 
hogy ennek eredményeként az ellátási 
láncban a hozzáadott érték méltányosabb 
eloszlása valósuljon meg. Ezért a KAP 
céljainak megvalósítása érdekében a 
Szerződés 42. cikkének és 43. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően rendelkezni kell 
arról, hogy az aktív termelők által alkotott 
termelői szervezetek vagy ezek társulásai –
tagjaik összessége vagy azok egy része 
termelésének vonatkozásában –
tárgyalásokat folytassanak a tejüzemekkel 
a szerződéses feltételekről, így többek 
között az árról. A hatékony piaci verseny 
fenntartása érdekében ezt a lehetőséget 
megfelelő számszerű korlátokhoz kell 
kötni.

Or. en

Módosítás 521
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
91 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(91) A termelés ésszerű fejlesztésének és 
így a tejtermelők megfelelő 
életszínvonalának biztosítása érdekében 
meg kell erősíteni tárgyalási pozíciójukat a 
feldolgozókkal szemben, hogy ennek 
eredményeként az ellátási láncban a 
hozzáadott érték méltányosabb eloszlása 
valósuljon meg. Ezért a KAP céljainak 
megvalósítása érdekében a Szerződés 42. 
cikkének és 43. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően rendelkezni kell arról, hogy a 
tejtermelők által alkotott termelői 
szervezetek vagy ezek társulásai – tagjaik 
összessége vagy azok egy része 
termelésének vonatkozásában –
tárgyalásokat folytassanak a tejüzemekkel 
a szerződéses feltételekről, így többek 
között az árról. A hatékony tejpiaci verseny 
fenntartása érdekében ezt a lehetőséget 
megfelelő számszerű korlátokhoz kell 
kötni.

(91) A termelés ésszerű fejlesztésének és 
így a tejtermelők megfelelő 
életszínvonalának biztosítása érdekében 
meg kell erősíteni tárgyalási pozíciójukat a 
feldolgozókkal szemben, hogy ennek 
eredményeként az ellátási láncban a 
hozzáadott érték méltányosabb eloszlása 
valósuljon meg. Ezért a KAP céljainak 
megvalósítása érdekében a Szerződés 42. 
cikkének és 43. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően rendelkezni kell arról, hogy a 
tejtermelők által alkotott termelői 
szervezetek vagy ezek társulásai – tagjaik 
összessége vagy azok egy része 
termelésének vonatkozásában –
tárgyalásokat folytassanak a tejüzemekkel 
a szerződéses feltételekről, így többek 
között az árról. A hatékony tejpiaci verseny 
fenntartása érdekében ezt a lehetőséget 
megfelelő számszerű korlátokhoz kell 
kötni. E rendelkezésnek a teljes ellátási 
láncra vonatkoznia kell, ezért a 
termelőszövetkezeteket is magában kell 
foglalnia.

Or. fr

Indokolás

Csak a mezőgazdasági termelők által létrehozott termelői szervezetek tudnak kollektíven 
tárgyalni. Ezek a tárgyalások lényegesek a többletértéknek az ellátási lánc mentén történő 
méltányosabb elosztásához, amely jelenlegi állapotában jelentősen sújtja a termelőket.

Módosítás 522
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
91 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(91a) A Bizottságnak intézkedéseket kell 
javasolnia a zökkenőmentes átmenet 
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érdekében a tej és a tejtermékek 
ágazatában a kvóták 2015-ben történő 
megszűnése előtt, a 2008-ban tett 
kötelezettségvállalásokkal összhangban. 
Több lehetőséget kell megvizsgálni annak 
érdekében, hogy a nehézségekkel 
szembesülő tagállamok rugalmasabb 
megközelítést alkalmazhassanak, többek 
között a zsírtartalomra vonatkozó 
kiigazítást vagy a kiegészítő illeték lineáris 
csökkentését 2015 előtt.

Or. en

Módosítás 523
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
91 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(91a) Annak érdekében, hogy a termelők 
méltányos részt kapjanak az élelmiszer-
ellátási lánc mentén elosztott 
jövedelmekből, az uniós politikáknak ki 
kell terjedniük a feldolgozási és elosztási 
szakasz között létrejövő szerződéses 
kapcsolatokra is, így átfogó megközelítés 
keretében magukban foglalva az 
élelmiszerlánc összes szerződéses 
kapcsolatát, hogy a méltányos elosztás 
elérhető cél legyen. 

Or. pt

Módosítás 524
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
93 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(93) Annak érdekében, hogy a termelői 
szervezetek, a termelői szervezetek 
társulásai, a szakmaközi szervezetek és a 
piaci szereplők szervezeteinek célkitűzései 
és feladatai egyértelműen meghatározásra 
kerüljenek, és ezáltal elő lehessen segíteni 
a szóban forgó szervezetek és társulások 
által folytatott tevékenységek 
hatékonyságát, továbbá a verseny és a 
közös piacszervezés jó működésének 
biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el a következőkkel kapcsolatos 
szabályok tekintetében: az ilyen 
szervezetek és társulások által fakultatív, 
illetve kötelező jelleggel követendő 
konkrét célok, illetve azon konkrét célok, 
amelyek nem támogathatók, ezen belül az e 
rendeletben felsoroltaktól való eltérések; e 
szervezetek és társulások alapszabálya, 
elismerése, szervezete, jogi személyisége, 
tagsága, mérete, elszámoltathatósága és 
tevékenységei, továbbá az elismerésnek, az 
elismerés visszavonásának és az 
összeolvadásnak a következményei; a több 
tagállamban működő szervezetek és 
társulások; a tevékenységek kiszervezése 
és a technikai eszközök szervezetek vagy 
társulások általi biztosítása; a szervezetek 
és társulások forgalomba hozható 
termékeinek minimális mennyisége vagy 
értéke; a szervezetek egyes szabályainak a 
tagsági viszonnyal nem rendelkezőkre 
történő kiterjesztése és a tagsági viszonnyal 
nem rendelkezők által fizetendő kötelező 
hozzájárulás, ezen belül a termelésre 
vonatkozó azon szigorúbb szabályok 
listája, amelyek kiterjeszthetők, a 
reprezentativitásra vonatkozó további 
követelmények, az érintett gazdasági 
térségek, többek között az ezek 
meghatározása tekintetében a Bizottság 
által végzett vizsgálat, azon minimális 
időszak, ameddig a szabályoknak 

(93) Annak érdekében, hogy a termelői 
szervezetek (beleértve a mezőgazdasági 
termelőszövetkezeteket), a termelői 
szervezetek  társulásai, a szakmaközi 
szervezetek és a piaci szereplők 
szervezeteinek célkitűzései és feladatai 
egyértelműen meghatározásra kerüljenek, 
és ezáltal elő lehessen segíteni a szóban 
forgó szervezetek és társulások által 
folytatott tevékenységek hatékonyságát, a 
verseny és a közös piacszervezés jó 
működésének biztosítása, továbbá egyes 
közjavak, mint például a környezet, a 
közegészségügy, a szociális normák, az 
éghajlat, az állategészségügy és az 
állatjólét, valamint a táj védelme
érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el a következőkkel kapcsolatos 
szabályok tekintetében: az ilyen 
szervezetek és társulások által fakultatív, 
illetve kötelező jelleggel követendő 
konkrét célok, illetve azon konkrét célok, 
amelyek nem támogathatók, ezen belül az e 
rendeletben felsoroltaktól való eltérések; e 
szervezetek és társulások alapszabálya, 
elismerése, szervezete, jogi személyisége, 
tagsága, mérete, elszámoltathatósága és 
tevékenységei, továbbá az elismerésnek, az 
elismerés visszavonásának és az 
összeolvadásnak a következményei; a több 
tagállamban működő szervezetek és 
társulások; a tevékenységek kiszervezése 
és a technikai eszközök szervezetek vagy 
társulások általi biztosítása; a szervezetek 
és társulások forgalomba hozható 
termékeinek minimális mennyisége vagy 
értéke; a szervezetek egyes szabályainak a 
tagsági viszonnyal nem rendelkezőkre 
történő kiterjesztése és a tagsági viszonnyal 
nem rendelkezők által fizetendő kötelező 
hozzájárulás, ezen belül a termelésre 
vonatkozó azon szigorúbb szabályok 
listája, amelyek kiterjeszthetők, a 
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hatályban kell maradniuk, mielőtt 
kiterjesztésre kerülhetnek, azon személyek, 
illetve szervezetek, amelyek esetében a 
szabályok vagy a hozzájárulások 
alkalmazhatók, valamint azon 
körülmények, amelyek fennállása esetén a 
Bizottság kérheti a szabályok 
kiterjesztésének vagy a kötelező 
hozzájárulások fizetésének visszautasítását 
vagy visszavonását.

reprezentativitásra vonatkozó további 
követelmények, az érintett gazdasági 
térségek, többek között az ezek 
meghatározása tekintetében a Bizottság 
által végzett vizsgálat, azon minimális 
időszak, ameddig a szabályoknak 
hatályban kell maradniuk, mielőtt 
kiterjesztésre kerülhetnek, azon személyek, 
illetve szervezetek, amelyek esetében a 
szabályok vagy a hozzájárulások 
alkalmazhatók, valamint azon 
körülmények, amelyek fennállása esetén a 
Bizottság kérheti a szabályok 
kiterjesztésének vagy a kötelező 
hozzájárulások fizetésének visszautasítását 
vagy visszavonását.

Or. en

Módosítás 525
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
94 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(94) Az egységes piac magában foglal egy, 
az Unió külső határain alkalmazandó 
kereskedelmi rendszert. Ennek a 
kereskedelmi rendszernek behozatali 
vámokat és export-visszatérítéseket kell 
magában foglalnia, valamint – elvben –
stabilizálnia kell az uniós piacot. A 
kereskedelmi rendszernek a többoldalú 
kereskedelmi tárgyalások Uruguay-i 
Fordulója keretében, valamint kétoldalú 
megállapodásokban elfogadott 
kötelezettségvállalásokon kell alapulnia.

(94) Az egységes piac magában foglal egy, 
az Unió külső határain alkalmazandó 
kereskedelmi rendszert. Ennek a 
kereskedelmi rendszernek tartalmaznia kell
behozatali vámokat. A kereskedelmi 
rendszernek a többoldalú kereskedelmi 
tárgyalások Uruguay-i Fordulója 
keretében, valamint kétoldalú 
megállapodásokban elfogadott 
kötelezettségvállalásokon kell alapulnia.

Or. en

Módosítás 526
Patrick Le Hyaric, João Ferreira
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Rendeletre irányuló javaslat
94 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(94) Az egységes piac magában foglal egy, 
az Unió külső határain alkalmazandó 
kereskedelmi rendszert. Ennek a 
kereskedelmi rendszernek behozatali 
vámokat és export-visszatérítéseket kell 
magában foglalnia, valamint – elvben –
stabilizálnia kell az uniós piacot. A 
kereskedelmi rendszernek a többoldalú 
kereskedelmi tárgyalások Uruguay-i 
Fordulója keretében, valamint kétoldalú 
megállapodásokban elfogadott 
kötelezettségvállalásokon kell alapulnia.

(94) Az egységes piac magában foglal egy, 
az Unió külső határain alkalmazandó 
kereskedelmi rendszert. Ennek a 
kereskedelmi rendszernek behozatali 
vámokat és export-visszatérítéseket kell 
magában foglalnia, valamint – elvben –
stabilizálnia kell az uniós piacot.

Or. fr

Módosítás 527
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
94 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(94) Az egységes piac magában foglal egy, 
az Unió külső határain alkalmazandó 
kereskedelmi rendszert. Ennek a 
kereskedelmi rendszernek behozatali 
vámokat és export-visszatérítéseket kell 
magában foglalnia, valamint – elvben –
stabilizálnia kell az uniós piacot. A 
kereskedelmi rendszernek a többoldalú 
kereskedelmi tárgyalások Uruguay-i 
Fordulója keretében, valamint kétoldalú 
megállapodásokban elfogadott 
kötelezettségvállalásokon kell alapulnia.

(94) Az egységes piac magában foglal egy, 
az Unió külső határain alkalmazandó 
kereskedelmi rendszert. Ennek a 
kereskedelmi rendszernek tartalmaznia kell
behozatali vámokat. A kereskedelmi 
rendszernek a többoldalú kereskedelmi 
tárgyalások Uruguay-i Fordulója 
keretében, valamint kétoldalú 
megállapodásokban elfogadott 
kötelezettségvállalásokon kell alapulnia.

Or. fr
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Módosítás 528
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
94 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(94) Az egységes piac magában foglal egy, 
az Unió külső határain alkalmazandó 
kereskedelmi rendszert. Ennek a 
kereskedelmi rendszernek behozatali 
vámokat és export-visszatérítéseket kell 
magában foglalnia, valamint – elvben –
stabilizálnia kell az uniós piacot. A 
kereskedelmi rendszernek a többoldalú 
kereskedelmi tárgyalások Uruguay-i 
Fordulója keretében, valamint kétoldalú 
megállapodásokban elfogadott 
kötelezettségvállalásokon kell alapulnia.

(94) Az egységes piac magában foglal egy, 
az Unió külső határain alkalmazandó 
kereskedelmi rendszert. Ennek a 
kereskedelmi rendszernek tartalmaznia kell
behozatali vámokat és – elvben –
stabilizálnia kell az uniós piacot. A 
kereskedelmi rendszernek a többoldalú 
kereskedelmi tárgyalások Uruguay-i 
Fordulója keretében, valamint kétoldalú 
megállapodásokban elfogadott 
kötelezettségvállalásokon kell alapulnia.

Or. en

Módosítás 529
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Rendeletre irányuló javaslat
94 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(94) Az egységes piac magában foglal egy, 
az Unió külső határain alkalmazandó 
kereskedelmi rendszert. Ennek a 
kereskedelmi rendszernek behozatali 
vámokat és export-visszatérítéseket kell 
magában foglalnia, valamint – elvben –
stabilizálnia kell az uniós piacot. A 
kereskedelmi rendszernek a többoldalú 
kereskedelmi tárgyalások Uruguay-i 
Fordulója keretében, valamint kétoldalú 
megállapodásokban elfogadott 
kötelezettségvállalásokon kell alapulnia.

(94) Az egységes piac magában foglal egy, 
az Unió külső határain alkalmazandó 
kereskedelmi rendszert. Ennek a 
kereskedelmi rendszernek behozatali 
vámokat és export-visszatérítéseket kell 
magában foglalnia, valamint – elvben –
stabilizálnia kell az uniós piacot, a fejlődő 
országok piacainak zavarása nélkül. A 
kereskedelmi rendszernek a többoldalú 
kereskedelmi tárgyalások Uruguay-i 
Fordulója keretében, valamint kétoldalú 
megállapodásokban elfogadott 
kötelezettségvállalásokon kell alapulnia.

Or. en
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Indokolás

Biztosítani kell, hogy az exporttámogatások ne akadályozzák a mezőgazdasági ágazatok 
fejlődését a fejlődő országokban azáltal, hogy olcsóbb árakat tesznek lehetővé, mint a helyi 
termelői árak.

Módosítás 530
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
94 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(94a) A nemzetközi megállapodások 
végrehajtása azonban nem térhet el a 
kölcsönösség elvétől, különös tekintettel a 
vámtarifákra, a növényegészségügyre és a 
környezetre, és úgy kell őket végrehajtani, 
hogy biztosítva legyen a belépési árak, a 
kiegészítő egyedi vámok és a kiegyenlítő 
járulékok mechanizmusának való szoros 
megfelelés.

Or. it

Módosítás 531
Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
94 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(94a) A nemzetközi megállapodások 
végrehajtása azonban nem térhet el a 
kölcsönösség elvétől, különös tekintettel a 
vámtarifákra, az egészségügyre, a 
növényegészségügyre, a környezetre és az 
állatjólétre, és úgy kell őket végrehajtani, 
hogy biztosítva legyen a belépési árak, a 
kiegészítő egyedi vámok és a kiegyenlítő 
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járulékok mechanizmusának való szoros 
megfelelés.

Or. fr

Módosítás 532
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
98 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(98) A mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó, a WTO-megállapodásokban és 
a kétoldalú megállapodásokban 
foglaltakat tükröző vámok alapvető elemei 
a közös vámtarifában kerülnek 
megállapításra. A Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy intézkedéseket fogadjon 
el a behozatali vámok ezen alapvető 
elemeknek megfelelő részletes kiszámítása 
tekintetében.

törölve

Or. fr

Módosítás 533
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
103 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(103a) A bioalapú gazdaság fejlődésének 
és növekedésének megkönnyítése és a 
bioalapú ipari termékek uniós piacára 
gyakorolt esetleges káros hatás elkerülése 
érdekében intézkedéseket kell hozni 
annak biztosítására, hogy a bioalapú ipari 
termékek előállítói biztonságos 
mezőgazdasági nyersanyagokhoz 
jussanak hozzá, világszinten versenyképes 
árakon. Amennyiben bioalapú ipari 
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termékek előállítása során történő 
felhasználás céljából mezőgazdasági 
nyersanyagok kerülnek vámmentesen 
behozatalra az Unióba, intézkedéseket kell 
hozni annak biztosítására, hogy a 
nyersanyagok a bejelentett célra 
kerüljenek felhasználásra.

Or. en

Indokolás

A biolalapú ipar fontos ágazat lesz a „zöld gazdaság” létrehozása tekintetében. Ebben a 
tekintetben az európai uniós vegyipar versenyképességével foglalkozó magas szintű csoport 
ajánlotta a vegyiparban használt megújuló mezőgazdasági nyersanyagok 
importvámtarifájának felfüggesztését vagy csökkentését. Ez az ágazat azokban az 
országokban fog fejlődni, ahol biztonságosan hozzájuthat nyersanyagokhoz világszinten 
versenyképes árakon.

Módosítás 534
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
105 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(105) A vámrendszer az Unió külső 
határain lehetővé teszi minden egyéb 
védintézkedés mellőzését. A belső piaci és 
vámmechanizmus rendkívüli körülmények 
között elégtelennek bizonyulhat. Ilyen 
esetekben – annak érdekében, hogy az 
Unió piaca ne maradjon védtelen az 
esetlegesen kialakuló zavarokkal szemben 
– az Uniónak képesnek kell lennie 
valamennyi szükséges intézkedés 
haladéktalan megtételére. Az ilyen 
intézkedéseknek összhangban kell lenniük 
az Unió nemzetközi kötelezettségeivel.

(105) A vámrendszer az Unió külső 
határain lehetővé teszi minden egyéb 
védintézkedés mellőzését. A belső piaci és 
vámmechanizmus rendkívüli körülmények 
között elégtelennek bizonyulhat. Ilyen 
esetekben – annak érdekében, hogy az 
Unió piaca ne maradjon védtelen az 
esetlegesen kialakuló zavarokkal szemben 
– az Uniónak képesnek kell lennie 
valamennyi szükséges intézkedés 
haladéktalan megtételére. Az ilyen 
intézkedéseknek összhangban kell lenniük 
az Unió nemzetközi kötelezettségeivel, 
miközben biztosítaniuk kell az Unió 
élelmiszer-önrendelkezésének tiszteletben 
tartását. .

Or. fr
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Módosítás 535
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
106 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(106a) Az Unió már nem alkalmazhatja a 
mezőgazdasági termékek 
exporttámogatását, és folytatnia kell az 
erőfeszítések összehangolását a 
világgazdaság legjelentősebb 
mezőgazdasági termelést folytató 
szereplőivel a kereskedelemtorzító 
támogatások csökkentése érdekében. Az új 
közös agrárpolitikát össze kell hangolni a 
politikák fejlesztési célú koherenciájának 
uniós alapelvével a fejlődő országok 
megfelelő szintű 
élelmiszerfüggetlenségének elérése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 536
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
106 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(106a) Az export-visszatérítések fontos 
válságkezelési és támogatási eszközt 
jelenthetnek az agrárpiacon. A WTO 
keretében és a kölcsönösség elve alapján 
kell meghatározni, hogy az export-
visszatérítéseket hogyan és milyen 
formában lehet válságkezelési és 
támogatási eszközként alkalmazni a 
jövőben.
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Or. de

Módosítás 537
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
107 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(107) A harmadik országokba irányuló 
kivitel után járó – az Unión belüli árak és 
a világpiaci árak közötti különbségen 
alapuló és a WTO-ban tett 
kötelezettségvállalások által 
meghatározott korlátokon belüli –
visszatérítések odaítélésére vonatkozó 
rendelkezéseknek arra kell szolgálniuk, 
hogy biztosítsák az Unió részvételét az e 
rendelet hatálya alá tartozó egyes 
termékek nemzetközi kereskedelmében. A 
támogatott kivitelnek értékbeli és 
mennyiségi korlátok között kell maradnia.

törölve

Or. en

Módosítás 538
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
107 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(107) A harmadik országokba irányuló 
kivitel után járó – az Unión belüli árak és 
a világpiaci árak közötti különbségen 
alapuló és a WTO-ban tett 
kötelezettségvállalások által 
meghatározott korlátokon belüli –
visszatérítések odaítélésére vonatkozó 
rendelkezéseknek arra kell szolgálniuk, 
hogy biztosítsák az Unió részvételét az e 
rendelet hatálya alá tartozó egyes 

törölve
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termékek nemzetközi kereskedelmében. A 
támogatott kivitelnek értékbeli és 
mennyiségi korlátok között kell maradnia.

Or. en

Módosítás 539
Britta Reimers, George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
107 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(107) A harmadik országokba irányuló 
kivitel után járó – az Unión belüli árak és 
a világpiaci árak közötti különbségen 
alapuló és a WTO-ban tett 
kötelezettségvállalások által 
meghatározott korlátokon belüli –
visszatérítések odaítélésére vonatkozó 
rendelkezéseknek arra kell szolgálniuk, 
hogy biztosítsák az Unió részvételét az e 
rendelet hatálya alá tartozó egyes 
termékek nemzetközi kereskedelmében. A 
támogatott kivitelnek értékbeli és 
mennyiségi korlátok között kell maradnia.

törölve

Or. en

Módosítás 540
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
107 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(107) A harmadik országokba irányuló 
kivitel után járó – az Unión belüli árak és 
a világpiaci árak közötti különbségen 
alapuló és a WTO-ban tett 
kötelezettségvállalások által 

törölve
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meghatározott korlátokon belüli –
visszatérítések odaítélésére vonatkozó 
rendelkezéseknek arra kell szolgálniuk, 
hogy biztosítsák az Unió részvételét az e 
rendelet hatálya alá tartozó egyes 
termékek nemzetközi kereskedelmében. A 
támogatott kivitelnek értékbeli és 
mennyiségi korlátok között kell maradnia.

Or. fr

Módosítás 541
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
107 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(107) A harmadik országokba irányuló 
kivitel után járó – az Unión belüli árak és a 
világpiaci árak közötti különbségen alapuló 
és a WTO-ban tett kötelezettségvállalások 
által meghatározott korlátokon belüli –
visszatérítések odaítélésére vonatkozó
rendelkezéseknek arra kell szolgálniuk, 
hogy biztosítsák az Unió részvételét az e 
rendelet hatálya alá tartozó egyes 
termékek nemzetközi kereskedelmében. A 
támogatott kivitelnek értékbeli és 
mennyiségi korlátok között kell maradnia.

(107) A harmadik országokba irányuló 
kivitel után járó – az Unión belüli árak és a 
világpiaci árak közötti különbségen alapuló 
és a WTO-ban tett kötelezettségvállalások 
által meghatározott korlátokon belüli –
visszatérítések odaítélésére vonatkozó
rendelkezéseket meg kell tartani 
költségvetési tételként, mert fontos 
válságkezelési és támogatási eszközt 
jelenthetnek az agrárpiacon. A WTO 
keretében és a kölcsönösség elve alapján 
kell meghatározni, hogy az export-
visszatérítéseket hogyan és milyen 
formában lehet válságkezelési és 
támogatási eszközként alkalmazni a 
jövőben. 

Or. de

Módosítás 542
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
107 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(107) A harmadik országokba irányuló 
kivitel után járó – az Unión belüli árak és a 
világpiaci árak közötti különbségen alapuló 
és a WTO-ban tett kötelezettségvállalások 
által meghatározott korlátokon belüli –
visszatérítések odaítélésére vonatkozó
rendelkezéseknek arra kell szolgálniuk, 
hogy biztosítsák az Unió részvételét az e 
rendelet hatálya alá tartozó egyes 
termékek nemzetközi kereskedelmében. A
támogatott kivitelnek értékbeli és 
mennyiségi korlátok között kell maradnia.

(107) A harmadik országokba irányuló 
kivitel után járó – az Unión belüli árak és a 
világpiaci árak közötti különbségen alapuló 
és a WTO-ban tett kötelezettségvállalások 
által meghatározott korlátokon belüli –
visszatérítések odaítélésére vonatkozó
rendelkezéseket meg kell tartani, mert az 
export-visszatérítések többek között fontos 
válságkezelési eszközt jelentenek. A WTO 
keretében, a kölcsönösség elve alapján 
kell meghatározni az export-
visszatérítések mint piacirányítási eszköz 
jövőjét. A visszatérítés tárgyát képező
kivitelnek értékbeli és mennyiségi korlátok 
között kell maradnia.

Or. en

Indokolás

Az Európai Uniónak nem szabad egyoldalúan eltörölnie az export-visszatérítéseket, amíg 
kereskedelmi partnereink használják azt, vagy hasonló piacirányítási eszközöket. A WTO 
keretében, a kölcsönösség elve alapján kell meghatározni az export-visszatérítések jövőjét. 

Módosítás 543
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
107 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(107) A harmadik országokba irányuló 
kivitel után járó – az Unión belüli árak és a 
világpiaci árak közötti különbségen alapuló 
és a WTO-ban tett kötelezettségvállalások 
által meghatározott korlátokon belüli –
visszatérítések odaítélésére vonatkozó
rendelkezéseknek arra kell szolgálniuk, 
hogy biztosítsák az Unió részvételét az e 
rendelet hatálya alá tartozó egyes termékek 
nemzetközi kereskedelmében. A 
támogatott kivitelnek értékbeli és 

(107) A harmadik országokba irányuló 
kivitel után járó – az Unión belüli árak és a 
világpiaci árak közötti különbségen alapuló 
és a WTO-ban tett kötelezettségvállalások 
által meghatározott korlátokon belüli –
visszatérítések odaítélésére vonatkozó
rendelkezéseknek arra kell szolgálniuk, 
hogy biztosítsák az Unió részvételét az e 
rendelet hatálya alá tartozó egyes olyan
termékek nemzetközi kereskedelmében, 
amelyek különösen nehéz piaci 
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mennyiségi korlátok között kell maradnia. feltételekkel szembesülnek. A támogatott 
kivitelnek értékbeli és mennyiségi korlátok 
között kell maradnia.

Or. pl

Módosítás 544
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
107 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(107) A harmadik országokba irányuló 
kivitel után járó – az Unión belüli árak és a 
világpiaci árak közötti különbségen alapuló 
és a WTO-ban tett kötelezettségvállalások 
által meghatározott korlátokon belüli –
visszatérítések odaítélésére vonatkozó 
rendelkezéseknek arra kell szolgálniuk, 
hogy biztosítsák az Unió részvételét az e 
rendelet hatálya alá tartozó egyes termékek 
nemzetközi kereskedelmében. A 
támogatott kivitelnek értékbeli és 
mennyiségi korlátok között kell maradnia.

(107) A harmadik országokba irányuló 
kivitel után járó – az Unión belüli árak és a 
világpiaci árak közötti különbségen alapuló 
és a WTO-ban tett kötelezettségvállalások 
által meghatározott korlátokon belüli –
visszatérítések odaítélésére vonatkozó 
rendelkezéseknek arra kell szolgálniuk, 
hogy biztosítsák az Unió részvételét az e 
rendelet hatálya alá tartozó egyes termékek 
nemzetközi kereskedelmében. A 
támogatott kivitelnek értékbeli és 
mennyiségi korlátok között kell maradnia 
annak ellenőrzése után, hogy nem 
járulnak hozzá az élelmiszer-
önrendelkezés romlásához a kiviteli 
célországokban.

Or. fr

Módosítás 545
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Rendeletre irányuló javaslat
107 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(107) A harmadik országokba irányuló 
kivitel után járó – az Unión belüli árak és a 
világpiaci árak közötti különbségen alapuló 

(107) A harmadik országokba irányuló 
kivitel után járó – az Unión belüli árak és a 
világpiaci árak közötti különbségen alapuló 
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és a WTO-ban tett kötelezettségvállalások 
által meghatározott korlátokon belüli –
visszatérítések odaítélésére vonatkozó 
rendelkezéseknek arra kell szolgálniuk, 
hogy biztosítsák az Unió részvételét az e 
rendelet hatálya alá tartozó egyes termékek 
nemzetközi kereskedelmében. A 
támogatott kivitelnek értékbeli és 
mennyiségi korlátok között kell maradnia.

és a WTO-ban tett kötelezettségvállalások 
által meghatározott korlátokon belüli –
visszatérítések odaítélésére vonatkozó 
rendelkezéseknek arra kell szolgálniuk, 
hogy biztosítsák az Unió részvételét az e 
rendelet hatálya alá tartozó egyes termékek 
nemzetközi kereskedelmében. A 
támogatott kivitelnek értékbeli és 
mennyiségi korlátok között kell maradnia 
és nem veszélyeztetheti a fejlődő országok 
mezőgazdasági ágazatainak és iparának 
fejlődését.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az exporttámogatások ne akadályozzák a mezőgazdasági ágazatok 
fejlődését a fejlődő országokban azáltal, hogy olcsóbb árakat tesznek lehetővé, mint a helyi 
termelői árak.

Módosítás 546
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
108 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(108) Az értékbeli korlátoknak való 
megfelelésről akkor kell gondoskodni, 
amikor az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalappal kapcsolatos szabályok 
alapján történő kifizetések ellenőrzése 
révén az export-visszatérítések 
meghatározására sor kerül. Az ellenőrzés 
az export-visszatérítések kötelező előzetes 
rögzítése segítségével megkönnyíthető, 
miközben a differenciált visszatérítések 
esetében lehetőség van egy földrajzi 
területen belül – amelyre egy egységes 
export-visszatérítési mérték vonatkozik – a 
meghatározott rendeltetési hely 
megváltoztatására. A rendeltetési hely 
megváltoztatása esetén a tényleges 
rendeltetési helyre alkalmazandó export-

törölve



AM\907930HU.doc 71/172 PE492.801v01-00

HU

visszatérítést kell megfizetni, amelynek 
felső határa a rendeltetési helyre 
alkalmazandó, előzetesen rögzített összeg.

Or. en

Módosítás 547
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
108 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(108) Az értékbeli korlátoknak való 
megfelelésről akkor kell gondoskodni, 
amikor az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalappal kapcsolatos szabályok 
alapján történő kifizetések ellenőrzése 
révén az export-visszatérítések 
meghatározására sor kerül. Az ellenőrzés 
az export-visszatérítések kötelező előzetes 
rögzítése segítségével megkönnyíthető, 
miközben a differenciált visszatérítések 
esetében lehetőség van egy földrajzi 
területen belül – amelyre egy egységes 
export-visszatérítési mérték vonatkozik – a 
meghatározott rendeltetési hely 
megváltoztatására. A rendeltetési hely 
megváltoztatása esetén a tényleges 
rendeltetési helyre alkalmazandó export-
visszatérítést kell megfizetni, amelynek 
felső határa a rendeltetési helyre 
alkalmazandó, előzetesen rögzített összeg.

törölve

Or. en

Módosítás 548
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
108 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(108) Az értékbeli korlátoknak való 
megfelelésről akkor kell gondoskodni, 
amikor az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalappal kapcsolatos szabályok 
alapján történő kifizetések ellenőrzése 
révén az export-visszatérítések 
meghatározására sor kerül. Az ellenőrzés 
az export-visszatérítések kötelező előzetes 
rögzítése segítségével megkönnyíthető, 
miközben a differenciált visszatérítések 
esetében lehetőség van egy földrajzi 
területen belül – amelyre egy egységes 
export-visszatérítési mérték vonatkozik – a 
meghatározott rendeltetési hely 
megváltoztatására. A rendeltetési hely 
megváltoztatása esetén a tényleges 
rendeltetési helyre alkalmazandó export-
visszatérítést kell megfizetni, amelynek 
felső határa a rendeltetési helyre 
alkalmazandó, előzetesen rögzített összeg.

törölve

Or. fr

Módosítás 549
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
108 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(108) Az értékbeli korlátoknak való 
megfelelésről akkor kell gondoskodni, 
amikor az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalappal kapcsolatos szabályok 
alapján történő kifizetések ellenőrzése 
révén az export-visszatérítések 
meghatározására sor kerül. Az ellenőrzés 
az export-visszatérítések kötelező előzetes 
rögzítése segítségével megkönnyíthető, 
miközben a differenciált visszatérítések 
esetében lehetőség van egy földrajzi 

törölve
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területen belül – amelyre egy egységes 
export-visszatérítési mérték vonatkozik – a 
meghatározott rendeltetési hely 
megváltoztatására. A rendeltetési hely 
megváltoztatása esetén a tényleges 
rendeltetési helyre alkalmazandó export-
visszatérítést kell megfizetni, amelynek 
felső határa a rendeltetési helyre 
alkalmazandó, előzetesen rögzített összeg.

Or. fr

Módosítás 550
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
109 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(109) A mennyiségi korlátoknak való 
megfelelést megbízható és hatékony 
ellenőrző rendszernek kell biztosítania. E 
célból az export-visszatérítések odaítélését 
kiviteli engedélyhez kell kötni. Az export-
visszatérítéseket a rendelkezésre álló felső 
korlát mértékéig, az érintett termék adott 
helyzetének függvényében kell odaítélni. 
E szabály alól kivételt tenni csak a 
Szerződés I. mellékletében nem szereplő 
olyan feldolgozott termékek esetében 
szabad, amelyekre nem vonatkoznak 
mennyiségbeli korlátok. Rendelkezni kell 
az irányítási szabályok szigorú 
betartásától való eltérésről abban az 
esetben, ha az export-visszatérítésben 
részesülő kivitel várhatóan nem lépi túl a 
megállapított mennyiséget.

törölve

Or. en

Módosítás 551
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose
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Rendeletre irányuló javaslat
109 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(109) A mennyiségi korlátoknak való 
megfelelést megbízható és hatékony 
ellenőrző rendszernek kell biztosítania. E 
célból az export-visszatérítések odaítélését 
kiviteli engedélyhez kell kötni. Az export-
visszatérítéseket a rendelkezésre álló felső 
korlát mértékéig, az érintett termék adott 
helyzetének függvényében kell odaítélni. 
E szabály alól kivételt tenni csak a 
Szerződés I. mellékletében nem szereplő 
olyan feldolgozott termékek esetében 
szabad, amelyekre nem vonatkoznak 
mennyiségbeli korlátok. Rendelkezni kell 
az irányítási szabályok szigorú 
betartásától való eltérésről abban az 
esetben, ha az export-visszatérítésben 
részesülő kivitel várhatóan nem lépi túl a 
megállapított mennyiséget.

törölve

Or. en

Módosítás 552
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
109 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(109) A mennyiségi korlátoknak való 
megfelelést megbízható és hatékony 
ellenőrző rendszernek kell biztosítania. E 
célból az export-visszatérítések odaítélését 
kiviteli engedélyhez kell kötni. Az export-
visszatérítéseket a rendelkezésre álló felső 
korlát mértékéig, az érintett termék adott 
helyzetének függvényében kell odaítélni. 
E szabály alól kivételt tenni csak a 
Szerződés I. mellékletében nem szereplő 
olyan feldolgozott termékek esetében 

törölve
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szabad, amelyekre nem vonatkoznak 
mennyiségbeli korlátok. Rendelkezni kell 
az irányítási szabályok szigorú 
betartásától való eltérésről abban az 
esetben, ha az export-visszatérítésben 
részesülő kivitel várhatóan nem lépi túl a 
megállapított mennyiséget.

Or. fr

Módosítás 553
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
110 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(110) Élő szarvasmarhafélék kivitele 
esetében rendelkezni kell arról, hogy az 
export-visszatérítés odaítélésére és 
kifizetésére kizárólag abban az esetben 
kerülhet sor, ha betartásra kerülnek az 
uniós jogban az állatok jóléte, és 
különösen az állatok szállítás alatti 
védelme tekintetében előírt rendelkezések.

törölve

Or. en

Módosítás 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
110 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(110) Élő szarvasmarhafélék kivitele 
esetében rendelkezni kell arról, hogy az 
export-visszatérítés odaítélésére és 
kifizetésére kizárólag abban az esetben 
kerülhet sor, ha betartásra kerülnek az 
uniós jogban az állatok jóléte, és 
különösen az állatok szállítás alatti 

törölve
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védelme tekintetében előírt rendelkezések.

Or. en

Módosítás 555
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
110 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(110) Élő szarvasmarhafélék kivitele 
esetében rendelkezni kell arról, hogy az 
export-visszatérítés odaítélésére és 
kifizetésére kizárólag abban az esetben 
kerülhet sor, ha betartásra kerülnek az 
uniós jogban az állatok jóléte, és 
különösen az állatok szállítás alatti 
védelme tekintetében előírt rendelkezések.

törölve

Or. fr

Módosítás 556
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
111 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(111) Annak biztosítására, hogy az e 
rendelet hatálya alá tartozó 
mezőgazdasági termékek exportőrei 
egyenlő esélyekkel rendelkezzenek az 
export-visszatérítéshez való hozzáférés 
tekintetében, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el a mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó egyes szabályoknak a 
feldolgozott áruk formájában kivitelre 
kerülő termékekre való alkalmazása 

törölve
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tekintetében.

Or. en

Módosítás 557
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
111 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(111) Annak biztosítására, hogy az e 
rendelet hatálya alá tartozó 
mezőgazdasági termékek exportőrei 
egyenlő esélyekkel rendelkezzenek az 
export-visszatérítéshez való hozzáférés 
tekintetében, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el a mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó egyes szabályoknak a 
feldolgozott áruk formájában kivitelre 
kerülő termékekre való alkalmazása 
tekintetében.

törölve

Or. en

Módosítás 558
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
111 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(111) Annak biztosítására, hogy az e 
rendelet hatálya alá tartozó 
mezőgazdasági termékek exportőrei 
egyenlő esélyekkel rendelkezzenek az 
export-visszatérítéshez való hozzáférés 
tekintetében, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 

törölve
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cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el a mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó egyes szabályoknak a 
feldolgozott áruk formájában kivitelre 
kerülő termékekre való alkalmazása 
tekintetében.

Or. fr

Módosítás 559
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
112 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(112) Annak érdekében, hogy az 
exportőröket az állatjóléti feltételek 
betartására ösztönözze, és lehetővé tegye 
az illetékes hatóságok számára az export-
visszatérítésekkel kapcsolatos kiadások 
helyességének ellenőrzését azokban az 
esetekben, amikor a visszatérítés 
nyújtásának feltétele az állatjóléti 
követelmények teljesítése, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el az állatjóléti követelmények 
uniós vámterületen kívüli teljesítése 
tekintetében, beleértve független 
harmadik felek bevonását is.

törölve

Or. en

Módosítás 560
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
112 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(112) Annak érdekében, hogy az (112) Annak érdekében, hogy az 
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exportőröket az állatjóléti feltételek 
betartására ösztönözze, és lehetővé tegye 
az illetékes hatóságok számára az export-
visszatérítésekkel kapcsolatos kiadások 
helyességének ellenőrzését azokban az 
esetekben, amikor a visszatérítés 
nyújtásának feltétele az állatjóléti 
követelmények teljesítése, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el az állatjóléti követelmények 
uniós vámterületen kívüli teljesítése 
tekintetében, beleértve független harmadik 
felek bevonását is.

exportőröket az állatjóléti feltételek 
betartására ösztönözze, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el az állatjóléti követelmények 
uniós vámterületen kívüli teljesítése 
tekintetében, beleértve független harmadik 
felek bevonását is.

Or. en

Módosítás 561
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
112 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(112) Annak érdekében, hogy az 
exportőröket az állatjóléti feltételek 
betartására ösztönözze, és lehetővé tegye 
az illetékes hatóságok számára az export-
visszatérítésekkel kapcsolatos kiadások 
helyességének ellenőrzését azokban az 
esetekben, amikor a visszatérítés 
nyújtásának feltétele az állatjóléti 
követelmények teljesítése, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el az állatjóléti követelmények 
uniós vámterületen kívüli teljesítése 
tekintetében, beleértve független harmadik 
felek bevonását is.

(112) Annak érdekében, hogy az 
exportőröket az állatjóléti feltételek 
betartására ösztönözze, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el az állatjóléti követelmények 
uniós vámterületen kívüli teljesítése 
tekintetében, beleértve független harmadik 
felek bevonását is. 

Or. fr
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Módosítás 562
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
113 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(113) Annak biztosítására, hogy a 
gazdasági szereplők a pályázati eljárásban 
való részvételük során teljesítsék 
kötelezettségeiket, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el a pályázat tárgyát képező 
export-visszatérítés esetében az 
engedélyhez kapcsolódóan előírt biztosíték 
felszabadítása elsődleges feltételének 
meghatározása tekintetében.

törölve

Or. en

Módosítás 563
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
113 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(113) Annak biztosítására, hogy a 
gazdasági szereplők a pályázati eljárásban 
való részvételük során teljesítsék 
kötelezettségeiket, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el a pályázat tárgyát képező
export-visszatérítés esetében az 
engedélyhez kapcsolódóan előírt biztosíték 
felszabadítása elsődleges feltételének 
meghatározása tekintetében.

törölve

Or. en
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Módosítás 564
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
113 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(113) Annak biztosítására, hogy a 
gazdasági szereplők a pályázati eljárásban 
való részvételük során teljesítsék 
kötelezettségeiket, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el a pályázat tárgyát képező 
export-visszatérítés esetében az 
engedélyhez kapcsolódóan előírt biztosíték 
felszabadítása elsődleges feltételének 
meghatározása tekintetében.

törölve

Or. fr

Módosítás 565
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
114 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(114) A gazdasági szereplőkre és a 
hatóságokra háruló adminisztratív terhek 
lehető legkisebb mértékűre való 
csökkentése érdekében a Bizottságot fel 
kell hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el a következők tekintetében: 
olyan küszöbértékek rögzítése, amelyek 
alatt a kiviteli engedély kibocsátása, illetve 
bemutatása nem kötelező, olyan 
rendeltetési helyek vagy műveletek 
megjelölése, amelyek esetében indokolt 
lehet a kiviteli engedély bemutatására 
vonatkozó követelmény alóli mentesítés, és 
– indokolt helyzetben – a kiviteli engedély 

törölve
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utólagos megadásának lehetővé tétele.

Or. en

Módosítás 566
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
114 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(114) A gazdasági szereplőkre és a 
hatóságokra háruló adminisztratív terhek 
lehető legkisebb mértékűre való 
csökkentése érdekében a Bizottságot fel 
kell hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el a következők tekintetében: 
olyan küszöbértékek rögzítése, amelyek 
alatt a kiviteli engedély kibocsátása, illetve 
bemutatása nem kötelező, olyan 
rendeltetési helyek vagy műveletek 
megjelölése, amelyek esetében indokolt 
lehet a kiviteli engedély bemutatására 
vonatkozó követelmény alóli mentesítés, és 
– indokolt helyzetben – a kiviteli engedély 
utólagos megadásának lehetővé tétele.

törölve

Or. en

Módosítás 567
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
114 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(114) A gazdasági szereplőkre és a 
hatóságokra háruló adminisztratív terhek 
lehető legkisebb mértékűre való 
csökkentése érdekében a Bizottságot fel 

törölve
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kell hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el a következők tekintetében: 
olyan küszöbértékek rögzítése, amelyek 
alatt a kiviteli engedély kibocsátása, illetve 
bemutatása nem kötelező, olyan 
rendeltetési helyek vagy műveletek 
megjelölése, amelyek esetében indokolt 
lehet a kiviteli engedély bemutatására 
vonatkozó követelmény alóli mentesítés, és 
– indokolt helyzetben – a kiviteli engedély 
utólagos megadásának lehetővé tétele.

Or. fr

Módosítás 568
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
115 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(115) Az export-visszatérítésekre való 
teljes körű vagy részleges jogosultságot 
indokolttá tévő gyakorlati helyzetek 
figyelembevétele érdekében, továbbá 
abból a célból, hogy segítséget nyújtson a 
gazdasági szereplők számára az export-
visszatérítés kérelmezése és végső 
kifizetése közötti időszak áthidalásához, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 
Szerződés 290. cikkével összhangban jogi 
aktusokat fogadjon el a következők 
tekintetében: másik időpont 
meghatározása a visszatérítésre 
vonatkozóan; az export-visszatérítés 
kifizetését érintő következmények abban 
az esetben, ha az engedélyben említett 
termékkód vagy rendeltetési hely nem 
egyezik meg a tényleges termékkel, illetve 
rendeltetési hellyel; az export-
visszatérítések előzetes kifizetése, beleértve 
a biztosíték letétbe helyezésére és 
felszabadítására vonatkozó feltételeket is; 
a termékek valós rendeltetési helyét érintő 

törölve
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kétségek felmerülése esetén szükséges 
ellenőrzések és bizonyítékok, beleértve az 
Unió vámterületére történő újrabehozatal 
lehetőségét is; azon rendeltetési helyek, 
amelyek esetében a kivitel az Unióból való 
kivitelnek minősül, valamint egyes 
rendeltetési helyeknek az export-
visszatérítésre jogosultságot biztosító 
uniós vámterületek közé történő felvétele.

Or. en

Módosítás 569
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
115 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(115) Az export-visszatérítésekre való 
teljes körű vagy részleges jogosultságot 
indokolttá tévő gyakorlati helyzetek 
figyelembevétele érdekében, továbbá 
abból a célból, hogy segítséget nyújtson a 
gazdasági szereplők számára az export-
visszatérítés kérelmezése és végső 
kifizetése közötti időszak áthidalásához, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 
Szerződés 290. cikkével összhangban jogi 
aktusokat fogadjon el a következők 
tekintetében: másik időpont 
meghatározása a visszatérítésre 
vonatkozóan; az export-visszatérítés 
kifizetését érintő következmények abban 
az esetben, ha az engedélyben említett 
termékkód vagy rendeltetési hely nem 
egyezik meg a tényleges termékkel, illetve 
rendeltetési hellyel; az export-
visszatérítések előzetes kifizetése, beleértve 
a biztosíték letétbe helyezésére és 
felszabadítására vonatkozó feltételeket is; 
a termékek valós rendeltetési helyét érintő 
kétségek felmerülése esetén szükséges 
ellenőrzések és bizonyítékok, beleértve az 
Unió vámterületére történő újrabehozatal 
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lehetőségét is; azon rendeltetési helyek, 
amelyek esetében a kivitel az Unióból való 
kivitelnek minősül, valamint egyes 
rendeltetési helyeknek az export-
visszatérítésre jogosultságot biztosító 
uniós vámterületek közé történő felvétele.

Or. en

Módosítás 570
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
115 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(115) Az export-visszatérítésekre való 
teljes körű vagy részleges jogosultságot 
indokolttá tévő gyakorlati helyzetek 
figyelembevétele érdekében, továbbá 
abból a célból, hogy segítséget nyújtson a
gazdasági szereplők számára az export-
visszatérítés kérelmezése és végső 
kifizetése közötti időszak áthidalásához, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 
Szerződés 290. cikkével összhangban jogi 
aktusokat fogadjon el a következők 
tekintetében: másik időpont 
meghatározása a visszatérítésre 
vonatkozóan; az export-visszatérítés 
kifizetését érintő következmények abban 
az esetben, ha az engedélyben említett 
termékkód vagy rendeltetési hely nem 
egyezik meg a tényleges termékkel, illetve 
rendeltetési hellyel; az export-
visszatérítések előzetes kifizetése, beleértve 
a biztosíték letétbe helyezésére és 
felszabadítására vonatkozó feltételeket is; 
a termékek valós rendeltetési helyét érintő 
kétségek felmerülése esetén szükséges 
ellenőrzések és bizonyítékok, beleértve az 
Unió vámterületére történő újrabehozatal 
lehetőségét is; azon rendeltetési helyek, 
amelyek esetében a kivitel az Unióból való 

törölve
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kivitelnek minősül, valamint egyes 
rendeltetési helyeknek az export-
visszatérítésre jogosultságot biztosító 
uniós vámterületek közé történő felvétele.

Or. fr

Módosítás 571
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
116 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(116) Annak biztosítására, hogy az export-
visszatérítés által érintett termékeket 
valóban kivigyék az Unió vámterületéről 
és hogy azok ne kerülhessenek vissza az 
említett területre, továbbá annak 
érdekében, hogy a lehető legkisebb 
mértékűre csökkenjenek azok az 
adminisztratív terhek, amelyek a 
visszatérítés által érintett termékeknek a 
differenciált visszatérítésre jogosultságot 
biztosító rendeltetési hely szerinti
országba történő megérkezésére 
vonatkozó bizonyítékok kiállításával és 
benyújtásával összefüggésben a gazdasági 
szereplőkre hárulnak, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el a következők tekintetében: az 
a határidő, amelyen belül meg kell 
történnie az Unió vámterületéről való 
kiléptetésnek, beleértve az átmeneti 
újrabeléptetés idejét is; azok a feldolgozási 
műveletek, amelyek az említett időszakban 
végrehajthatók az export-visszatérítéssel 
támogatott termékeken; bizonyíték arra 
nézve, hogy az érintett termékek 
megérkeztek a differenciált visszatérítésre 
jogosultságot biztosító rendeltetési helyre; 
azok a visszatérítési küszöbértékek és 
feltételek, amelyek mellett az exportőrök 
mentesíthetők az említett igazolási 
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kötelezettség alól; a differenciált 
visszatérítésre jogosultságot biztosító 
rendeltetési helyre való megérkezés 
igazolásának független harmadik felek 
által történő jóváhagyására vonatkozó 
feltételek.

Or. en

Módosítás 572
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
116 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(116) Annak biztosítására, hogy az export-
visszatérítés által érintett termékeket 
valóban kivigyék az Unió vámterületéről 
és hogy azok ne kerülhessenek vissza az 
említett területre, továbbá annak 
érdekében, hogy a lehető legkisebb 
mértékűre csökkenjenek azok az 
adminisztratív terhek, amelyek a 
visszatérítés által érintett termékeknek a 
differenciált visszatérítésre jogosultságot 
biztosító rendeltetési hely szerinti 
országba történő megérkezésére 
vonatkozó bizonyítékok kiállításával és 
benyújtásával összefüggésben a gazdasági 
szereplőkre hárulnak, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el a következők tekintetében: az 
a határidő, amelyen belül meg kell 
történnie az Unió vámterületéről való 
kiléptetésnek, beleértve az átmeneti 
újrabeléptetés idejét is; azok a feldolgozási 
műveletek, amelyek az említett időszakban 
végrehajthatók az export-visszatérítéssel 
támogatott termékeken; bizonyíték arra 
nézve, hogy az érintett termékek 
megérkeztek a differenciált visszatérítésre 
jogosultságot biztosító rendeltetési helyre; 
azok a visszatérítési küszöbértékek és 

törölve



PE492.801v01-00 88/172 AM\907930HU.doc

HU

feltételek, amelyek mellett az exportőrök 
mentesíthetők az említett igazolási 
kötelezettség alól; a differenciált 
visszatérítésre jogosultságot biztosító 
rendeltetési helyre való megérkezés 
igazolásának független harmadik felek 
által történő jóváhagyására vonatkozó 
feltételek.

Or. en

Módosítás 573
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
116 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(116) Annak biztosítására, hogy az export-
visszatérítés által érintett termékeket 
valóban kivigyék az Unió vámterületéről 
és hogy azok ne kerülhessenek vissza az 
említett területre, továbbá annak 
érdekében, hogy a lehető legkisebb 
mértékűre csökkenjenek azok az 
adminisztratív terhek, amelyek a 
visszatérítés által érintett termékeknek a 
differenciált visszatérítésre jogosultságot 
biztosító rendeltetési hely szerinti 
országba történő megérkezésére 
vonatkozó bizonyítékok kiállításával és 
benyújtásával összefüggésben a gazdasági 
szereplőkre hárulnak, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el a következők tekintetében: az 
a határidő, amelyen belül meg kell 
történnie az Unió vámterületéről való 
kiléptetésnek, beleértve az átmeneti 
újrabeléptetés idejét is; azok a feldolgozási 
műveletek, amelyek az említett időszakban 
végrehajthatók az export-visszatérítéssel 
támogatott termékeken; bizonyíték arra 
nézve, hogy az érintett termékek 
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megérkeztek a differenciált visszatérítésre 
jogosultságot biztosító rendeltetési helyre; 
azok a visszatérítési küszöbértékek és 
feltételek, amelyek mellett az exportőrök 
mentesíthetők az említett igazolási 
kötelezettség alól; a differenciált 
visszatérítésre jogosultságot biztosító 
rendeltetési helyre való megérkezés 
igazolásának független harmadik felek 
által történő jóváhagyására vonatkozó 
feltételek.

Or. fr

Módosítás 574
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
116 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(116) Annak biztosítására, hogy az export-
visszatérítés által érintett termékeket 
valóban kivigyék az Unió vámterületéről és 
hogy azok ne kerülhessenek vissza az 
említett területre, továbbá annak 
érdekében, hogy a lehető legkisebb 
mértékűre csökkenjenek azok az 
adminisztratív terhek, amelyek a 
visszatérítés által érintett termékeknek a 
differenciált visszatérítésre jogosultságot 
biztosító rendeltetési hely szerinti országba 
történő megérkezésére vonatkozó 
bizonyítékok kiállításával és benyújtásával 
összefüggésben a gazdasági szereplőkre 
hárulnak, a Bizottságot fel kell hatalmazni, 
hogy a Szerződés 290. cikkével 
összhangban jogi aktusokat fogadjon el a 
következők tekintetében: az a határidő, 
amelyen belül meg kell történnie az Unió 
vámterületéről való kiléptetésnek, 
beleértve az átmeneti újrabeléptetés idejét 
is; azok a feldolgozási műveletek, amelyek 
az említett időszakban végrehajthatók az 
export-visszatérítéssel támogatott 

(116) Annak biztosítására, hogy az export-
visszatérítés által érintett termékeket 
valóban kivigyék az Unió vámterületéről és 
hogy azok ne kerülhessenek vissza az 
említett területre, továbbá annak 
érdekében, hogy a lehető legkisebb 
mértékűre csökkenjenek azok az 
adminisztratív terhek, amelyek a 
visszatérítés által érintett termékeknek a 
differenciált visszatérítésre jogosultságot 
biztosító rendeltetési hely szerinti országba 
történő megérkezésére vonatkozó 
bizonyítékok kiállításával és benyújtásával 
összefüggésben a gazdasági szereplőkre 
hárulnak, a Bizottságot fel kell hatalmazni, 
hogy a Szerződés 290. cikkével 
összhangban jogi aktusokat fogadjon el a 
következők tekintetében: az a határidő, 
amelyen belül meg kell történnie az Unió 
vámterületéről való kiléptetésnek, 
beleértve az átmeneti újrabeléptetés idejét 
is; azok a feldolgozási műveletek, amelyek 
az említett időszakban végrehajthatók az 
export-visszatérítéssel támogatott 



PE492.801v01-00 90/172 AM\907930HU.doc

HU

termékeken; bizonyíték arra nézve, hogy az 
érintett termékek megérkeztek a 
differenciált visszatérítésre jogosultságot 
biztosító rendeltetési helyre; azok a 
visszatérítési küszöbértékek és feltételek, 
amelyek mellett az exportőrök 
mentesíthetők az említett igazolási 
kötelezettség alól; a differenciált 
visszatérítésre jogosultságot biztosító 
rendeltetési helyre való megérkezés 
igazolásának független harmadik felek által 
történő jóváhagyására vonatkozó feltételek.

termékeken; bizonyíték arra nézve, hogy az 
érintett termékek megérkeztek a 
differenciált visszatérítésre jogosultságot 
biztosító rendeltetési helyre; azok a 
visszatérítési küszöbértékek és feltételek, 
amelyek mellett az exportőrök 
mentesíthetők az említett igazolási 
kötelezettség alól; a differenciált 
visszatérítésre jogosultságot biztosító 
rendeltetési helyre való megérkezés 
igazolásának független harmadik felek által 
történő jóváhagyására vonatkozó feltételek.
A Bizottságnak minden esetben ügyelnie 
kell arra, hogy az export a célországokban 
ne versenyezzen a helyi termeléssel.

Or. fr

Módosítás 575
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
117 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(117) A különböző ágazatok 
sajátosságainak figyelembevétele 
érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el a következők tekintetében: az 
export-visszatérítéssel támogatható 
gazdasági szereplőkre és termékekre 
vonatkozó egyedi követelmények és 
feltételek, ezen belül különösen a 
termékek meghatározása és jellemzői, 
valamint az export-visszatérítés 
kiszámítása céljából alkalmazandó 
együtthatók meghatározása.

törölve

Or. en



AM\907930HU.doc 91/172 PE492.801v01-00

HU

Módosítás 576
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
117 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(117) A különböző ágazatok 
sajátosságainak figyelembevétele 
érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el a következők tekintetében: az 
export-visszatérítéssel támogatható 
gazdasági szereplőkre és termékekre 
vonatkozó egyedi követelmények és 
feltételek, ezen belül különösen a 
termékek meghatározása és jellemzői, 
valamint az export-visszatérítés 
kiszámítása céljából alkalmazandó 
együtthatók meghatározása.

törölve

Or. en

Módosítás 577
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
117 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(117) A különböző ágazatok 
sajátosságainak figyelembevétele 
érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkével összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el a következők tekintetében: az 
export-visszatérítéssel támogatható 
gazdasági szereplőkre és termékekre 
vonatkozó egyedi követelmények és 
feltételek, ezen belül különösen a 
termékek meghatározása és jellemzői, 
valamint az export-visszatérítés 

törölve
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kiszámítása céljából alkalmazandó 
együtthatók meghatározása.

Or. fr

Módosítás 578
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
120 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(120) A Szerződés 42. cikkével 
összhangban a Szerződés 
versenyszabályokra vonatkozó 
rendelkezései a mezőgazdasági termékek 
előállítására és kereskedelmére kizárólag 
az uniós jog által a Szerződés 43. cikke (2) 
és (3) bekezdésének keretében, és az ott 
megállapított eljárással összhangban 
meghatározott mértékig alkalmazandók.

(120) A Szerződés 42. cikkével 
összhangban a Szerződés 
versenyszabályokra vonatkozó 
rendelkezései a mezőgazdasági termékek 
előállítására és kereskedelmére kizárólag 
az uniós jog által a Szerződés 43. cikke (2) 
bekezdésének keretében, és az ott 
megállapított eljárással összhangban 
meghatározott mértékig alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

A 43. cikk (3) bekezdése kivételt képez a rendes jogalkotási eljárás alól, így a Tanács fogadja 
el a támogatások, az árak, a mennyiségek stb. meghatározásával kapcsolatos intézkedéseket. 
A (120) preambulumbekezdésben azt akarjuk elérni, hogy a versennyel kapcsolatos 
intézkedések együttdöntési eljárásban kerüljenek meghozatalra, ezért ez a módosítás törli a 
43. cikk (3) bekezdésére való hivatkozást.

Módosítás 579
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
123 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(123) A szakmaközi szervezetek egyes 
tevékenységei tekintetében sajátos 
megközelítést kell lehetővé tenni, feltéve, 

törölve
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hogy az ilyen tevékenységek nem vezetnek 
a piacok felosztásához, nem befolyásolják 
a közös piacszervezés megfelelő 
működését, nem torzítják, illetve nem 
szüntetik meg a versenyt, nem vonják 
maguk után az árak rögzítését, és nem 
vezetnek megkülönböztetéshez.

Or. fr

Módosítás 580
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
128 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(128) Finnországban a cukorrépa-
termesztés sajátos földrajzi és éghajlati 
körülmények között történik, ami a 
cukorreform általános hatásain túlmenően 
is hátrányosan befolyásolja az ágazatot. Az 
említett tagállam számára ezért állandó 
jelleggel engedélyezni kell, hogy nemzeti 
kifizetéseket nyújtson cukorrépa-termelői
részére.

(128) Az északi szélesség 60°. fokától 
északra vagy a déli szélesség 44° fokától 
délre fekvő régiókban a cukorrépa-
termesztés sajátos földrajzi és éghajlati 
körülmények között történik, ami a 
cukorreform általános hatásain túlmenően 
is hátrányosan befolyásolja az ágazatot.
Egyes tagállamok számára ezért állandó 
jelleggel engedélyezni kell, hogy nemzeti 
kifizetéseket nyújtsanak cukorrépa-
termelőik részére.

Or. es

Módosítás 581
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
132 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(132) A piac megzavarásának kockázatával 
szembeni hatékony és eredményes fellépés 
érdekében különleges intervenciós 
intézkedésekről kell rendelkezni. Meg kell 

(132) A piac megzavarásának kockázatával 
szembeni hatékony és eredményes fellépés 
érdekében különleges intervenciós 
intézkedésekről kell rendelkezni. Meg kell 
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határozni ezen intézkedések alkalmazási 
körét.

határozni ezen intézkedések alkalmazási 
körét. Védelmi záradékokban kell 
rendelkezni a piaci zavarok kezeléséről.

Or. fr

Módosítás 582
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
143 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(143) Amennyiben szükséghelyzetben 
előálló, rendkívül sürgős megfontolások 
úgy kívánják, a Bizottságnak azonnal 
alkalmazandó végrehajtási aktusokat kell 
elfogadnia az uniós véd intézkedések 
elfogadásával, visszavonásával vagy 
módosításával, illetve az aktív vagy 
passzív feldolgozási eljárások 
alkalmazásának felfüggesztésével 
kapcsolatban, amennyiben erre a piaci 
helyzetre való azonnali reagálás érdekében 
szükség van, illetve szükséghelyzetben 
előálló, konkrét problémák megoldásával 
kapcsolatban, amennyiben a probléma 
kezelése azonnal intézkedést igényel.

(143) Amennyiben szükséghelyzetben 
előálló, rendkívül sürgős megfontolások 
úgy kívánják, a Bizottság felhatalmazást 
kap a 161. cikkel összhangban azonnal 
alkalmazandó, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására az uniós 
védintézkedések elfogadásával, 
visszavonásával vagy módosításával, 
illetve az aktív vagy passzív feldolgozási 
eljárások alkalmazásának felfüggesztésével 
kapcsolatban, amennyiben erre a piaci 
helyzetre való azonnali reagálás érdekében 
szükség van, illetve szükséghelyzetben 
előálló, konkrét problémák megoldásával 
kapcsolatban, amennyiben a probléma 
kezelése azonnal intézkedést igényel.

Or. de

Módosítás 583
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
143 a preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(143a) Védintézkedéseket kell elfogadni, 
különösen, amikor a harmadik 
országokból importált mezőgazdasági 



AM\907930HU.doc 95/172 PE492.801v01-00

HU

termékek nem garantálják az 
élelmiszerbiztonságot, a nyomon 
követhetőséget és nem felelnek meg a 
belső piacon rögzített minden 
egészségügyi, környezetvédelmi és 
állatjóléti feltételnek, amikor 
válsághelyzetek alakulnak ki a piacokon, 
vagy az derül ki, hogy az ár, a mennyiség 
vagy a határidő szempontjából nem 
tesznek eleget a behozatali engedélyben 
rögzített feltételeknek. A mezőgazdasági 
termékek behozatalára vonatkozó 
feltételek betartásának ezen ellenőrzését 
az EU-ba érkező import valós idejű 
nyomon követésére szolgáló integrált 
rendszer keretében kell végrehajtani.

Or. fr

Indokolás

Olyan ellenőrzési eljárásokat kell bevezetni az Unió határain, amelyek rugalmasak, és 
amelyek vészhelyzetben lehetővé teszik a mezőgazdasági termékek olyan behozatalának 
feltárását és megakadályozását, amely tisztességtelen versenyhelyzetet teremthet az uniós 
termékek számára vagy belső piaci egyensúlyhiányt okozhat.

Módosítás 584
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
143 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(143a) Védintézkedéseket kell elfogadni, 
különösen, amikor a harmadik 
országokból importált mezőgazdasági 
termékek nem garantálják az 
élelmiszerbiztonságot, a nyomon 
követhetőséget és nem felelnek meg a 
belső piacon rögzített minden 
egészségügyi, környezetvédelmi és 
állatjóléti feltételnek, amikor 
válsághelyzetek alakulnak ki a piacokon, 
vagy az derül ki, hogy az ár, a mennyiség 
vagy a határidő szempontjából nem 
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tesznek eleget a behozatali engedélyben 
rögzített feltételeknek. A mezőgazdasági 
termékek behozatalára vonatkozó 
feltételek betartásának ellenőrzését az 
EU-ba érkező import valós idejű nyomon 
követésére szolgáló integrált rendszer 
keretében kell végrehajtani

Or. pt

Módosítás 585
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
144 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(144) Egyes, e rendelet szerinti olyan 
intézkedések tekintetében, amelyek gyors 
fellépést igényelnek vagy amelyek pusztán 
általános rendelkezések egyedi helyzetekre 
történő, mérlegelés nélküli 
alkalmazásából állnak, a Bizottságot fel 
kell hatalmazni, hogy a 182/2011/EU 
rendelet alkalmazása nélkül fogadhasson 
el végrehajtási aktusokat.

törölve

Or. de

Módosítás 586
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Rendeletre irányuló javaslat
145 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(145a) Az elmúlt években az EU minden 
részében több tízezer tejtermelő 
kényszerült arra, hogy megszüntesse a 
termelést a termelési költségeket nem 
ellensúlyozó rendkívül alacsony termelői 
ár miatt. A tejágazat jelenlegi helyzete 
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elválaszthatatlanul összefügg 
liberalizációjával és a termelési kvóták 
növelésével, amelynek célja 
megszüntetésük.

Or. pt

Módosítás 587
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Rendeletre irányuló javaslat
145 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(145b) A bortermelés alapvető családi 
tevékenység, különösen a dél-európai 
országokban, és a szőlőtelepítési jogok 
tervezett eltörlése növeli az érintett 
mezőgazdasági termékek megszűnésének 
kockázatát.

Or. pt

Módosítás 588
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
146 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(146) A [COM(2010)799] rendelet alapján 
számos ágazati intézkedés, köztük a tej- és 
cukorkvótákkal kapcsolatos intézkedések, 
a cukorágazatot érintő egyéb 
intézkedések, szőlőtelepítési korlátozások 
és egyes állami támogatások e rendelet 
hatálybalépését követően ésszerű időn 
belül hatályukat vesztik. A 
[COM(2010)799] rendelet hatályon kívül 
helyezését követően a vonatkozó 
rendelkezések az érintett programok 
végéig továbbra is alkalmazandók.

törölve
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Or. fr

Módosítás 589
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Rendeletre irányuló javaslat
146 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(146) A [COM(2010)799] rendelet alapján 
számos ágazati intézkedés, köztük a tej- és 
cukorkvótákkal kapcsolatos intézkedések, 
a cukorágazatot érintő egyéb 
intézkedések, szőlőtelepítési korlátozások 
és egyes állami támogatások e rendelet 
hatálybalépését követően ésszerű időn 
belül hatályukat vesztik. A 
[COM(2010)799] rendelet hatályon kívül 
helyezését követően a vonatkozó 
rendelkezések az érintett programok 
végéig továbbra is alkalmazandók.

törölve

Or. pt

Módosítás 590
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
146 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(146) A [COM(2010)799] rendelet alapján 
számos ágazati intézkedés, köztük a tej- és 
cukorkvótákkal kapcsolatos intézkedések, 
a cukorágazatot érintő egyéb 
intézkedések, szőlőtelepítési korlátozások 
és egyes állami támogatások e rendelet 
hatálybalépését követően ésszerű időn 
belül hatályukat vesztik. A 
[COM(2010)799] rendelet hatályon kívül 
helyezését követően a vonatkozó 
rendelkezések az érintett programok 

törölve
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végéig továbbra is alkalmazandók.

Or. pt

Módosítás 591
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
146 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(146) A [COM(2010)799] rendelet alapján 
számos ágazati intézkedés, köztük a tej- és 
cukorkvótákkal kapcsolatos intézkedések, 
a cukorágazatot érintő egyéb 
intézkedések, szőlőtelepítési korlátozások 
és egyes állami támogatások e rendelet 
hatálybalépését követően ésszerű időn 
belül hatályukat vesztik. A 
[COM(2010)799] rendelet hatályon kívül 
helyezését követően a vonatkozó 
rendelkezések az érintett programok 
végéig továbbra is alkalmazandók.

(146) Számos kvótára és termelési jogokra 
vonatkozó rendszer (cukor, tej és 
szőlőtelepítési jogok) eltörlését részletesen 
elemezni kell, figyelembe véve az érintett
ágazatokban előálló sajátos helyzetet és 
annak hatását az Unión belül ágazati és 
területi szempontból.

Or. pt

Módosítás 592
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
146 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(146) A [COM(2010)799] rendelet alapján 
számos ágazati intézkedés, köztük a tej- és 
cukorkvótákkal kapcsolatos intézkedések, 
a cukorágazatot érintő egyéb intézkedések, 
szőlőtelepítési korlátozások és egyes állami 
támogatások e rendelet hatálybalépését 
követően ésszerű időn belül hatályukat 
vesztik. A [COM(2010)799] rendelet 
hatályon kívül helyezését követően a 

(146) Az 1234/2007/EK rendelet alapján 
számos ágazati intézkedés, köztük a tej- és 
cukorkvótákkal kapcsolatos intézkedések, 
a cukorágazatot érintő egyéb intézkedések, 
szőlőtelepítési korlátozások és egyes állami 
támogatások e rendelet hatálybalépése 
után hamarosan hatályukat vesztik a 
múltban hozott határozatok miatt. Az 
európai és nemzetközi agrárpiaci árak 
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vonatkozó rendelkezések az érintett 
programok végéig továbbra is 
alkalmazandók.

rendkívül nagy ingadozása és a bonyolult 
költségvetési helyzet miatt újból meg kell 
fontolni e kínálatszabályozási eszközök 
eltörlésének elvét, amelyek különösen 
fontosak a gazdaságok jövedelmének 
stabilitása és a fogyasztók számára az 
ellátás biztonságának szavatolása 
szempontjából. Különösen a 
szőlőtelepítési jogokat kell fenntartani.

Or. fr

Módosítás 593
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
146 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(146) A [COM(2010)799] rendelet alapján 
számos ágazati intézkedés, köztük a tej- és 
cukorkvótákkal kapcsolatos intézkedések, 
a cukorágazatot érintő egyéb intézkedések, 
szőlőtelepítési korlátozások és egyes állami 
támogatások e rendelet hatálybalépését 
követően ésszerű időn belül hatályukat 
vesztik. A [COM(2010)799] rendelet 
hatályon kívül helyezését követően a 
vonatkozó rendelkezések az érintett 
programok végéig továbbra is 
alkalmazandók.

(146) A [COM(2010)799] rendelet alapján 
számos ágazati intézkedés, köztük a tej- és 
cukorkvótákkal kapcsolatos intézkedések, 
a cukorágazatot érintő egyéb intézkedések, 
szőlőtelepítési korlátozások és egyes állami 
támogatások e rendelet hatálybalépését 
követően ésszerű időn belül hatályukat 
vesztik. A cukorkvótáknak és az egyéb 
cukorágazati intézkedéseknek 2020 vége 
előtt teljes körűen hatályukat kell 
veszteniük. A [COM(2010)799] rendelet 
hatályon kívül helyezését követően a 
vonatkozó rendelkezések az érintett 
programok végéig továbbra is 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 594
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
146 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(146) A [COM(2010)799] rendelet alapján 
számos ágazati intézkedés, köztük a tej- és 
cukorkvótákkal kapcsolatos intézkedések,
a cukorágazatot érintő egyéb 
intézkedések, szőlőtelepítési korlátozások 
és egyes állami támogatások e rendelet 
hatálybalépését követően ésszerű időn 
belül hatályukat vesztik. A 
[COM(2010)799] rendelet hatályon kívül 
helyezését követően a vonatkozó 
rendelkezések az érintett programok végéig 
továbbra is alkalmazandók.

(146) A [COM(2010)799] rendelet alapján 
számos ágazati intézkedés, köztük a
tejkvótákkal kapcsolatos intézkedések, 
szőlőtelepítési korlátozások és egyes állami 
támogatások e rendelet hatálybalépését 
követően ésszerű időn belül hatályukat 
vesztik. A [COM(2010)799] rendelet 
hatályon kívül helyezését követően a 
vonatkozó rendelkezések az érintett 
programok végéig továbbra is 
alkalmazandók.

Or. de

Módosítás 595
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
146 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(146a) Gazdasági, társadalmi, környezeti 
és földhasználati okokból, valamint a 
vidék elnéptelenedésének 
megakadályozására a hagyományos 
bortermelő területeken, továbbá a 
bortermelés feletti ellenőrzés fenntartása, 
a borok sokszínűségének, presztízsének és 
az évek során kialakult és bizonyított 
minőségének garantálására a 
szőlőtelepítési jogok korlátozásának 
jelenlegi rendszerét ki kell terjeszteni a 
jelenlegi szabályok szerinti  lejáratának 
időpontján túlra (2015. december 31., 
illetve 2018. december 31.).

Or. es

Indokolás

A rendszer lényeges annak lehetővé tételére, hogy az európai borok versenyezzenek az EU-n 
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kívülről származó borokkal. Nélküle az EU-n belüli verseny súlyosan sérülne, a termelés 
minősége általában hanyatlana, ennek megfelelően a szőlő és a bor ára csökkenne.

Módosítás 596
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
146 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(146a) A tejkvóták, a cukorkvóták és a 
szőlőtelepítési jogok piacszabályozási 
eszközöket képeznek, amelyek lehetővé 
tehetik a KAP azon céljainak elérését, 
hogy tisztes megélhetést biztosítson a 
mezőgazdasági termelők számára.

Or. fr

Módosítás 597
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
147 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(147) A [COM(2010)799] rendeletben 
szereplő rendelkezésekről az e rendelet 
rendelkezéseire való zökkenőmentes 
átállás biztosítása érdekében a Bizottságot 
fel kell hatalmazni, hogy átmeneti 
intézkedéseket fogadjon el.

törölve

Or. fr

Módosítás 598
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
149 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(149) A tej- és tejtermék-ágazati 
szerződéses kapcsolatok tekintetében az e 
rendeletben megállapított intézkedéseket a 
tejpiacon jelenleg uralkodó gazdasági 
körülmények és az ellátási lánc szerkezete 
indokolja. A szóban forgó intézkedéseket 
ezért célszerű kellően hosszú ideig 
alkalmazni (a tejkvóták eltörlése előtt és 
után egyaránt), hogy hatásukat teljes 
mértékben kifejthessék. Azonban –
tekintettel messze ható jellegükre –
átmenetinek kell lenniük, és felülvizsgálat 
tárgyát kell képezniük. A Bizottságnak a 
tejpiaci fejleményekről jelentéseket kell 
elfogadnia, amelyeknek különösen a 
termelőket közös termelési 
megállapodások megkötésére ösztönző 
lehetséges intézkedésekre kell kiterjedniük 
és amelyek előterjesztési határideje 2014. 
június 30., illetve 2018. december 31.,

(149) A tej- és tejtermék-ágazati 
szerződéses kapcsolatokat célszerű kellően 
hosszú ideig alkalmazni, hogy hatásukat 
teljes mértékben kifejthessék. Azonban –
tekintettel messze ható jellegükre –
átmenetinek kell lenniük, és felülvizsgálat 
tárgyát kell képezniük. A Bizottságnak a 
tejpiaci fejleményekről jelentéseket kell 
elfogadnia, amelyeknek különösen a 
termelőket közös termelési 
megállapodások megkötésére ösztönző 
lehetséges intézkedésekre kell kiterjedniük 
és amelyek előterjesztési határideje 2014. 
június 30., illetve 2018. december 31.,

Or. pt

Módosítás 599
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
149 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(149) A tej- és tejtermék-ágazati 
szerződéses kapcsolatok tekintetében az e 
rendeletben megállapított intézkedéseket a 
tejpiacon jelenleg uralkodó gazdasági 
körülmények és az ellátási lánc szerkezete 
indokolja. A szóban forgó intézkedéseket
ezért célszerű kellően hosszú ideig 
alkalmazni (a tejkvóták eltörlése előtt és 
után egyaránt), hogy hatásukat teljes 
mértékben kifejthessék. Azonban –
tekintettel messze ható jellegükre –
átmenetinek kell lenniük, és felülvizsgálat 

(149) A tej- és tejtermék-ágazati 
szerződéses kapcsolatok tekintetében az e 
rendeletben megállapított intézkedéseket a 
tejpiacon jelenleg uralkodó gazdasági 
körülmények és az ellátási lánc szerkezete 
indokolja. Ezért célszerű azokat kellően 
hosszú ideig alkalmazni, hogy hatásukat 
teljes mértékben kifejthessék. Azonban –
tekintettel messze ható jellegükre –
átmenetinek kell lenniük, és mindkét fél 
érveit értékelni kell a végső döntés 
meghozatala előtt. A Bizottságnak a 
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tárgyát kell képezniük. A Bizottságnak a 
tejpiaci fejleményekről jelentéseket kell 
elfogadnia, amelyeknek különösen a 
termelőket közös termelési 
megállapodások megkötésére ösztönző 
lehetséges intézkedésekre kell kiterjedniük 
és amelyek előterjesztési határideje 2014. 
június 30., illetve 2018. december 31.,

tejpiaci fejleményekről jelentéseket kell 
elfogadnia, amelyeknek különösen a 
termelőket közös termelési 
megállapodások megkötésére ösztönző 
lehetséges intézkedésekre kell kiterjedniük 
és amelyek előterjesztési határideje 2014. 
június 30., illetve 2018. június 30.

Or. fr

Módosítás 600
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
149 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(149) A tej- és tejtermék-ágazati 
szerződéses kapcsolatok tekintetében az e 
rendeletben megállapított intézkedéseket a 
tejpiacon jelenleg uralkodó gazdasági 
körülmények és az ellátási lánc szerkezete 
indokolja. A szóban forgó intézkedéseket
ezért célszerű kellően hosszú ideig 
alkalmazni (a tejkvóták eltörlése előtt és 
után egyaránt), hogy hatásukat teljes 
mértékben kifejthessék. Azonban –
tekintettel messze ható jellegükre –
átmenetinek kell lenniük, és felülvizsgálat 
tárgyát kell képezniük. A Bizottságnak a 
tejpiaci fejleményekről jelentéseket kell 
elfogadnia, amelyeknek különösen a 
termelőket közös termelési 
megállapodások megkötésére ösztönző
lehetséges intézkedésekre kell kiterjedniük 
és amelyek előterjesztési határideje 2014. 
június 30., illetve 2018. december 31.,

(149) A tej- és tejtermék-ágazati 
szerződéses kapcsolatok tekintetében az e 
rendeletben megállapított intézkedéseket a 
tejpiacon jelenleg uralkodó gazdasági 
körülmények és az ellátási lánc szerkezete 
indokolja. Ezért célszerű azokat kellően 
hosszú ideig alkalmazni, hogy hatásukat 
teljes mértékben kifejthessék. Azonban –
tekintettel messze ható jellegükre –
átmenetinek kell lenniük, és felülvizsgálat 
tárgyát kell képezniük. A Bizottságnak a 
tejpiaci fejleményekről jelentéseket kell 
elfogadnia, amelyeknek különösen a 
termelőket közös termelési 
megállapodások megkötésére ösztönző 
lehetséges intézkedésekre kell kiterjedniük 
és amelyek előterjesztési határideje 2014. 
június 30., illetve 2018. december 31.,

Or. pt

Módosítás 601
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
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Rendeletre irányuló javaslat
149 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(149) A tej- és tejtermék-ágazati 
szerződéses kapcsolatok tekintetében az e 
rendeletben megállapított intézkedéseket a 
tejpiacon jelenleg uralkodó gazdasági 
körülmények és az ellátási lánc szerkezete 
indokolja. A szóban forgó intézkedéseket
ezért célszerű kellően hosszú ideig 
alkalmazni (a tejkvóták eltörlése előtt és 
után egyaránt), hogy hatásukat teljes 
mértékben kifejthessék. Azonban –
tekintettel messze ható jellegükre –
átmenetinek kell lenniük, és felülvizsgálat 
tárgyát kell képezniük. A Bizottságnak a 
tejpiaci fejleményekről jelentéseket kell 
elfogadnia, amelyeknek különösen a 
termelőket közös termelési 
megállapodások megkötésére ösztönző 
lehetséges intézkedésekre kell kiterjedniük 
és amelyek előterjesztési határideje 2014. 
június 30., illetve 2018. december 31.,

(149) A tej- és tejtermék-ágazati 
szerződéses kapcsolatok tekintetében az e 
rendeletben megállapított intézkedéseket a 
tejpiacon jelenleg uralkodó gazdasági 
körülmények és az ellátási lánc szerkezete 
indokolja. Ezért célszerű azokat kellően 
hosszú ideig alkalmazni, hogy hatásukat 
teljes mértékben kifejthessék. Azonban –
tekintettel messze ható jellegükre –
átmenetinek kell lenniük, és felülvizsgálat 
tárgyát kell képezniük. A Bizottságnak a 
tejpiaci fejleményekről jelentéseket kell 
elfogadnia, amelyeknek különösen a 
termelőket közös termelési 
megállapodások megkötésére ösztönző 
lehetséges intézkedésekre kell kiterjedniük 
és amelyek előterjesztési határideje 2014. 
június 30., illetve 2018. december 31.,

Or. pt

Módosítás 602
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
149 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(149) A tej- és tejtermék-ágazati 
szerződéses kapcsolatok tekintetében az e 
rendeletben megállapított intézkedéseket a 
tejpiacon jelenleg uralkodó gazdasági 
körülmények és az ellátási lánc szerkezete 
indokolja. A szóban forgó intézkedéseket
ezért célszerű kellően hosszú ideig 
alkalmazni (a tejkvóták eltörlése előtt és 

(149) A tej- és tejtermék-ágazati 
szerződéses kapcsolatok tekintetében az e 
rendeletben megállapított intézkedéseket a 
tejpiacon jelenleg uralkodó gazdasági 
körülmények és az ellátási lánc szerkezete 
indokolja. Ezért célszerű azokat kellően 
hosszú ideig alkalmazni, hogy hatásukat
teljes mértékben kifejthessék. Azonban –
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után egyaránt), hogy hatásukat teljes 
mértékben kifejthessék. Azonban –
tekintettel messze ható jellegükre –
átmenetinek kell lenniük, és felülvizsgálat 
tárgyát kell képezniük. A Bizottságnak a 
tejpiaci fejleményekről jelentéseket kell 
elfogadnia, amelyeknek különösen a 
termelőket közös termelési 
megállapodások megkötésére ösztönző 
lehetséges intézkedésekre kell kiterjedniük 
és amelyek előterjesztési határideje 2014. 
június 30., illetve 2018. december 31.,

tekintettel messze ható jellegükre –
átmenetinek kell lenniük, és felülvizsgálat 
tárgyát kell képezniük. A Bizottságnak a 
tejpiaci fejleményekről jelentéseket kell 
elfogadnia, amelyeknek különösen a 
termelőket közös termelési 
megállapodások megkötésére ösztönző 
lehetséges intézkedésekre kell kiterjedniük 
és amelyek előterjesztési határideje 2014. 
június 30., illetve 2018. december 31.,

Or. pt

Módosítás 603
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
-1 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1 cikk
Nemzeti elsőbbség

(1) Amennyiben agrár-élelmiszeripari 
mérlege folyamatosan súlyos hiányt 
mutat, a tagállam elfogadhatja a nemzeti 
elsőbbség elvét, ezáltal kötelező 
forgalmazási kvótát létrehozva és 
alkalmazva a nemzeti termelésre 
vonatkozóan, miközben a behozatal a 
nemzeti termelés kiegészítésére szolgál.
(2) Az (1) bekezdésben említett elv 
alkalmazása három egymást követő év 
után vagy hat olyan megszakított év után, 
amelyben az agrár-élelmiszeripari 
termelés tartósan növekedett és a hiány 
ennek megfelelően csökkent, megszűnik.

Or. pt
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Módosítás 604
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) dohány, az I. melléklet XIV. része; n) nyersdohány, az I. melléklet XIV. része;

Or. es

Indokolás

Ez a feldolgozatlan dohánytermékek ágazatának helyes leírása.

Módosítás 605
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) dohány, az I. melléklet XIV. része; n) nyersdohány, az I. melléklet XIV. része;

Or. es

Indokolás

Ez a feldolgozatlan dohánytermékek ágazatának helyes leírása.

Módosítás 606
Åsa Westlund, Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – x pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

x) egyéb termékek, az I. melléklet XXIV. 
része.

törölve
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Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata kibővíti a mezőgazdasági termékek fogalmát. Ez a rendelet hatályának 
kiszélesítését jelentené, ami nincs összhangban a piacorientáltsággal.

Módosítás 607
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – x pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

x) egyéb termékek, az I. melléklet XXIV. 
része.

törölve

Or. en

Módosítás 608
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A rizságazat sajátosságainak 
figyelembevétele érdekében a Bizottságot 
felhatalmazást kap arra, hogy a 160. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. 
melléklet I. részében szereplő, 
rizságazatra vonatkozó 
fogalommeghatározások naprakésszé 
tétele céljából.

törölve

Or. es

Indokolás

A rizságazatra vonatkozó fogalommeghatározások nagyon lényegesek. Ezért nem szabad 
lehetővé tenni felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján történő megváltoztatásukat.
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Módosítás 609
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A rizságazat sajátosságainak 
figyelembevétele érdekében a Bizottságot 
felhatalmazást kap arra, hogy a 160. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. 
melléklet I. részében szereplő, 
rizságazatra vonatkozó 
fogalommeghatározások naprakésszé 
tétele céljából.

törölve

Or. en

Indokolás

A rizságazatra vonatkozó fogalommeghatározások Bizottság által történő frissítése azzal a 
veszéllyel járhatna, hogy egyes rizsfajták másokhoz képest előnyt élveznek. Ezért ez a 
módosítás törli a 3. cikk (3) bekezdését.

Módosítás 610
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A rizságazat sajátosságainak 
figyelembevétele érdekében a Bizottságot 
felhatalmazást kap arra, hogy a 160. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. 
melléklet I. részében szereplő, 
rizságazatra vonatkozó 
fogalommeghatározások naprakésszé 
tétele céljából.

törölve
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Or. es

Indokolás

A rizságazatra vonatkozó fogalommeghatározások nagyon lényegeseknek tekintendők. Ezért 
az alap-jogiaktusban szerepelnek, ami azt jelenti, hogy semmilyen változtatást nem lehet 
véghezvinni rajtuk felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján.

Módosítás 611
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E rendelet alkalmazásában „kevésbé 
fejlett régiók” a Közös Stratégiai Kerethez 
tartozó Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, Európai Szociális Alapra, 
Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapra és Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
közös rendelkezések megállapításáról, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 
Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az 1083/2006/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
[COM(2011)615]/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 82. cikke (2) 
bekezdésének a) pontjában ekként 
meghatározott régiók értendők.

(4) E rendelet alkalmazásában a következő 
fogalommeghatározásokat kell 
alkalmazni:

a) „kevésbé fejlett régiók” a Közös 
Stratégiai Kerethez tartozó Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, Európai 
Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapra vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról és 
az 1083/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló [COM(2011)615]/EU 
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európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
ekként meghatározott régiók értendők;

b) a „rendkívüli időjárási jelenségek” 
olyan időjárási viszonyokat jelentenek, 
amelyek természeti katasztrófához 
hasonlíthatók, mint például erős szelek, 
fagy, jégeső, jég, eső vagy aszály, amelyek 
a termést elpusztítják vagy az adott 
mezőgazdasági termelő átlagos éves 
termelésének 30%-át meghaladó 
mértékben csökkentik. Az átlagos éves 
termelést a megelőző három év vagy a 
megelőző ötéves időszaknak a 
legmagasabb és a legalacsonyabb érték 
kizárásával képzett hároméves átlaga 
figyelembevételével kell kiszámítani;
c) a „helyi termékek” olyan termékeket 
jelentenek, amelyek a fogyasztás helyétől 
számított legfeljebb 150 km-es távolságon 
belül kerülnek megtermelésre. 

Or. pt

Módosítás 612
Jim Higgins, Phil Prendergast, Seán Kelly

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) E rendelet alkalmazásában a „káros 
időjárási jelenségek” olyan súlyos 
időjárási viszonyokat jelentenek, mint 
például fagy, jégeső, jég, eső vagy aszály, 
amelyek a teljes termést vagy egy adott 
növény termését elpusztítják vagy az adott 
mezőgazdasági termelő átlagos éves 
termeléséhez képest több mint 30%-kal 
csökkentik. A szokásos éves termelést az 
előző három év folyamán vagy az előző 
ötéves időszakot alapul véve három év 
átlaga alapján kell megállapítani, amely 
utóbbinak az alkalmazása esetében a 
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legmagasabb és legalacsonyabb értéket 
figyelmen kívül kell hagyni.

Or. en

Módosítás 613
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) E rendelet alkalmazásában a „fejlett, 
fenntartható termelési rendszerek”, a 
„fejlett, fenntartható termelési 
módszerek” és a „fejlett, fenntartható 
termelési intézkedések” olyan 
mezőgazdasági gyakorlatokat jelentenek, 
amelyek túlmutatnak a környezetvédelmi 
feltételességnek a [..]/EU rendeletben (a 
KAP-ról szóló horizontális rendelet) 
megállapított szabályain, és folyamatosan 
fejlődnek a természetes tápanyagok, a 
vízciklusok és az energiaáramlások 
kezelésének javításában a környezetre 
gyakorolt káros hatás és a nem megújuló 
erőforrások pazarlásának csökkentése, 
továbbá a termények, az állatok és a 
természet magas szintű sokszínűségének a 
termelési rendszerben való megőrzése 
érdekében.

Or. fr

Módosítás 614
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
A Bizottság hatáskörei

Amennyiben e rendelet másként nem 
rendelkezik, a Bizottság hatáskörrel 
történő felruházása esetén a Bizottság a 
162. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban jár el.

Or. es

Módosítás 615
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság – végrehajtási aktusok útján –
a kombinált nómenklatúra módosítása 
miatt szükséges esetekben kiigazíthatja az 
e rendeletben, illetve a Szerződés 43. cikke 
alapján elfogadott más jogi aktusokban 
szereplő árumegnevezéseket, valamint a 
kombinált nómenklatúra szerinti 
vámtarifaszámokra és alszámokra való
hivatkozásokat. Az ilyen végrehajtási 
aktust a 162. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy
a kombinált nómenklatúra módosítása 
miatt szükséges esetekben a 160. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az e rendeletben, 
illetve a Szerződés 43. cikke alapján 
elfogadott más jogi aktusokban szereplő
árumegnevezések, valamint a kombinált 
nómenklatúra szerinti vámtarifaszámokra 
és alszámokra való hivatkozások 
kiigazítására.

Or. de

Módosítás 616
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) október 1-jétől a következő év
szeptember 30-ig a cukorágazat esetében.

f) július 1-jétől a következő év június 30-
ig a cukorágazat esetében.

Or. es

Indokolás

A komparatív hátrányok megakadályozására a nyári cukorrépatermés és az EU-ban termelt 
többi cukorrépa esetében, a cukorágazat gazdasági évét előbbre kell hozni.

Módosítás 617
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) október 1-jétől a következő év
szeptember 30-ig a cukorágazat esetében.

f) július 1-jétől a következő év június 30-
ig a cukorágazat esetében.

Or. es

Indokolás

A Bizottság javaslata nem veszi figyelembe egyes termelő régiók gazdasági évét.

Módosítás 618
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) október 1-jétől a következő év
szeptember 30-ig a cukorágazat esetében.

f) július 1-jétől a következő év június 30-
ig a cukorágazat esetében.

Or. es
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Indokolás

A Spanyolország déli részén lévő cukorrépa-termelő területek feltételeinek összhangba hozása 
az Európa többi részére vonatkozó feltételekkel.

Módosítás 619
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyümölcs- és zöldségágazat, valamint a 
feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazat 
sajátosságainak figyelembevétele 
érdekében a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az említett termékekre 
vonatkozó gazdasági év megállapítása 
céljából.

törölve

Or. en

Indokolás

Támogatjuk Dantin úr 6. cikkre vonatkozó módosítását. A módosítás biztosítja, hogy a 
zöldségek és gyümölcsök gazdasági éve az alap-jogiaktusban kerüljön meghatározásra 
ahelyett, hogy a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban határozhatná meg a 
gazdasági évet.

Módosítás 620
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A referenciaárak a következők: A referenciaáraknak tárgyilagos 
kritériumokon kell alapulniuk, figyelembe 
véve az EU-n belüli gazdaságok termelési 
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költségeit.
A referenciaárak a következők:

Or. fr

Módosítás 621
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hántolatlan rizs tekintetében 150 
EUR/tonna a III. melléklet A. pontjában 
meghatározott szabványos minőség 
esetében, amely ár a raktárba szállított 
árura, kirakodás előtt érvényes 
nagykereskedelmi ár;

b) a hántolatlan rizs tekintetében 200 
EUR/tonna a III. melléklet A. pontjában 
meghatározott szabványos minőség 
esetében, amely ár a raktárba szállított 
árura, kirakodás előtt érvényes 
nagykereskedelmi ár;

Or. es

Indokolás

A jelenlegi ár a 2003-as reform során került megállapításra, és frissíteni kell.

Módosítás 622
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hántolatlan rizs tekintetében 150 
EUR/tonna a III. melléklet A. pontjában 
meghatározott szabványos minőség 
esetében, amely ár a raktárba szállított 
árura, kirakodás előtt érvényes 
nagykereskedelmi ár;

b) a hántolatlan rizs tekintetében 200 
EUR/tonna a III. melléklet A. pontjában 
meghatározott szabványos minőség 
esetében, amely ár a raktárba szállított 
árura, kirakodás előtt érvényes 
nagykereskedelmi ár;

Or. es
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Módosítás 623
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az olívaolaj-ágazat tekintetében
i. 2540 EUR/tonna az extra szűz olívaolaj 
esetében;
ii. 2330 EUR/tonna a szűz olívaolaj 
esetében;
iii. 1 523 EUR/tonna két fokos 
szabadzsírsav-tartalommal rendelkező 
lampante olívaolaj esetében; ez az összeg 
tonnánként 36,70 euróval csökken a 
zsírsavtartalom minden további foka után.

Or. en

Módosítás 624
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az olívaolaj-ágazat tekintetében
i. 2388 EUR/tonna az extra szűz olívaolaj 
esetében;
ii. 2295 EUR/tonna a szűz olívaolaj 
esetében;
iii. 2045 EUR/tonna két fokos 
szabadzsírsav-tartalommal rendelkező 
lampante olívaolaj esetében, ez az összeg 
tonnánként 36,70 euróval csökken a 
zsírsavtartalom minden további foka után.

Or. es
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Indokolás

A referenciaárak alapvető elemek, amelyeket – amennyire csak lehet – szerepeltetni kell az 
alap-jogiaktusban. Ez a javaslat a frissítésükre irányul.

Módosítás 625
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a referenciaárakat rendszeresen 
frissíteni kell a piaci tendenciák fényében, 
hogy megfeleljenek a gazdasági 
valóságnak, így lehetővé téve, hogy a 
piacok hatékonyabban betölthessék a 
gazdaságok jövedelmének továbbra is 
nagyon fontos alkotóelemét képező árak 
meghatározásával kapcsolatos szerepüket.

Or. fr

Módosítás 626
Jean-Paul Gauzès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A referenciaárak változhatnak a 
Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott eljárással összhangban, 
különösen a termelési költségek, 
elsősorban a mezőgazdasági termékek 
összetevőinek költségei és a piacok 
alakulásának fényében.

Or. fr
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Módosítás 627
Maria do Céu Patrão Neves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a piaci változások ezt 
indokolják, beleértve a beszerzési piacokat 
is, a referenciaárak változhatnak a 
Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott eljárással összhangban.

Or. pt

Módosítás 628
Britta Reimers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk alkalmazásában az Európai 
Parlament és a Tanács a Szerződés 43. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
elfogadja azon kritériumok jegyzékét, 
amelyeket a Bizottságnak a 
referenciaárak kiigazításakor alkalmaznia 
kell.

Or. en

Indokolás

A módosítás rendelkezik az árak rendszeres módosításáról (ez nagyobb előreláthatóságot 
biztosít a mezőgazdasági termelők részére). Az árakat a Bizottság (nem pedig az EP és a 
Tanács) változtatja meg, ami garantálja, hogy technikai (és nem politikai) alapon 
módosulnak. Az EP és a Tanács azonban meghatározhatja a Bizottság által az árak 
kiigazításakor alkalmazandó kritériumokat.

Módosítás 629
José Bové
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termelési költségek alakulásának 
figyelembevételére a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a 1600. cikk 
értelmében felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a referenciaárak 
olyan mutatók révén történő kiigazítására, 
amelyek figyelembe veszik az 
energiaköltségeket, a műtrágya költségeit, 
a bérleti díjakat és egyéb fontos bemeneti 
tényezőket.

Or. fr

Módosítás 630
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus útján minden évben felülvizsgálja az 
(1) bekezdésben megállapított 
referenciaárakat a termelési és piaci 
tendenciák figyelembevételével.

Or. es

Indokolás

Fontos a referenciaárak frissítése, hogy a beavatkozás valóban hatékony biztonsági hálóként 
működhessen. Az, hogy ez a frissítés automatikus lesz, segít annak biztosításában, hogy a 
rendszer a szükséges hatékonysággal működhessen.

Módosítás 631
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 160. cikk értelmében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
minden évben felülvizsgálja az (1) 
bekezdésben megállapított 
referenciaárakat a termelési és piaci 
tendenciák figyelembevételével.

Or. es

Indokolás

Javasoljuk a referenciaárakat automatikus frissítő rendszer bevezetését. Ez a fajta rendszer 
elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a beavatkozás valóban hatékony biztonsági 
hálóként működhessen.

Módosítás 632
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus útján minden évben felülvizsgálja az 
(1) bekezdésben megállapított 
referenciaárakat a termelési és piaci 
tendenciák figyelembevételével.

Or. es

Indokolás

Az árakat évente frissíteni kell, amiben felhatalmazásra irányuló jogi aktusok révén 
valamennyi intézmény részt vesz.

Módosítás 633
Britta Reimers
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
rendszeres időközönként kiigazítja az (1) 
bekezdésben felsorolt referenciaárakat. 
Ezek az időközök különbözhetnek a 
különböző termékkategóriákban és 
figyelembe veszik az egyes 
termékkategóriák ingadozási mintáját.
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 162. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A módosítás rendelkezik az árak rendszeres módosításáról (ez nagyobb előreláthatóságot 
biztosít a mezőgazdasági termelők részére). Az árakat a Bizottság (nem pedig az EP és a 
Tanács) változtatja meg, ami garantálja, hogy technikai (és nem politikai) alapon 
módosulnak. Az EP és a Tanács azonban meghatározhatja a Bizottság által az árak 
kiigazításakor alkalmazandó kritériumokat.

Módosítás 634
George Lyon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén rendszeres időközönként 
kiigazítja az (1) bekezdésben felsorolt 
referenciaárakat. Ezek az időközök 
különbözhetnek a különböző 
termékkategóriákban és figyelembe veszik 
az egyes termékkategóriák ingadozási 
mintáját.

Or. en
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Indokolás

A módosítás rendelkezik a referenciaárak rendszeres módosításáról. Az árakat a Bizottság 
változtatja meg (nem pedig a Parlament és a Tanács a rendes jogalkotási eljárás keretében, 
hiszen ez túl nehézkes lenne a korlátozott többletértékhez képest), felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok útján. A Parlament és a Tanács azonban meghatározhatja a Bizottság által az 
árak kiigazításakor alkalmazandó kritériumokat.

Módosítás 635
Elisabeth Jeggle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet hatálybalépésétől számított 
hat hónapon belül a Bizottság 
felülvizsgálja a referenciaárakat és 
szükség esetén kiigazítja azokat különösen 
a termelési tendenciák, a termelési 
költségek és a termelési tényezők 
fényében.

Or. de

Módosítás 636
Rareş-Lucian Niculescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet hatálybalépésétől számított 
hat hónapon belül a Bizottság 
felülvizsgálja a referenciaárakat a tej és a 
tejtermékek ágazatában, a marha- és 
borjúhúságazatban és a hántolatlan rizs 
vonatkozásában, figyelembe véve a 
termelési költségek alakulását egy 
reprezentatív időszak alatt.

Or. en
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Módosítás 637
Phil Prendergast, Jim Higgins

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet hatálybalépésétől számított 
hat hónapon belül a Bizottság 
felülvizsgálja a referenciaárakat a tej és a 
tejtermékek ágazatában, a marha- és 
borjúhúságazatban és a hántolatlan rizs 
vonatkozásában, figyelembe véve a 
termelési költségek alakulását egy 
reprezentatív időszak alatt.

Or. en

Módosítás 638
Mairead McGuinness

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságnak bizonyos időszakonként 
felül kell vizsgálnia és meg kell 
változtatnia7. cikk e) pontjában a tejre és 
a tejtermékekre megállapított 
referenciaárat annak biztosítására, hogy a 
tejágazatban hatékony biztonsági 
hálóként működjön a lefelé irányuló 
áringadozások szélsőséges hatásaival 
szemben.
a) A felülvizsgálat során a Bizottság 
különösen az alábbiakban bekövetkező 
fejleményeket veszi figyelembe:
– a piac ingadozása
– a bemeneti költségek
b) A referenciaárak bármely 
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megváltoztatása során a Bizottságnak 
biztosítania kell, hogy az új 
referenciaárak ne ösztönözzék az 
összesített uniós tejtermelés és a 
tejtermékek előállításának növekedését.

Or. en

Módosítás 639
Diane Dodds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságnak bizonyos időszakonként 
felül kell vizsgálnia és meg kell 
változtatnia7. cikk e) pontjában a tejre és 
a tejtermékekre megállapított 
referenciaárat annak biztosítására, hogy a 
tejágazatban hatékony biztonsági 
hálóként működjön a lefelé irányuló 
áringadozások szélsőséges hatásaival 
szemben.
a) A felülvizsgálat során a Bizottság 
különösen az alábbiakban bekövetkező 
fejleményeket veszi figyelembe:
– a piac ingadozása
– a termelési költségek
b) A referenciaárak bármely 
megváltoztatása során a Bizottságnak 
biztosítania kell, hogy az új 
referenciaárak ne ösztönözzék az 
összesített uniós tejtermelés és a 
tejtermékek előállításának növekedését.

Or. en

Módosítás 640
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikkben említett referenciaárakat 
frissíteni kell a termelési költségek 
emelkedésének figyelembevételére; az 
árnak például EUR 130/tonnának kell 
lennie a gabonafélék, EUR 283,35/100 
kg-nak a vaj és EUR 195,27/100 kg-nak a 
sovány tejpor esetében. 

Or. pl

Indokolás

Ceny referencyjne pozostawiono na niezmienionym poziomie. Brak aktualizacji (podniesienia) 
tych cen, ze względu na rosnące koszty produkcji, może sprawić, że siatka bezpieczeństwa nie 
będzie prawidłowo spełniać swojej roli. Analiza KE (Impact Assessment) pokazuje, że na 
przestrzeni ostatnich pięciu lat, koszty produkcji rolnej w UE rosły przeciętnie szybciej niż 
ceny produktów rolnych, w rezultacie czego następowało rozwieranie nożyc cen.
Jednocześnie w ww. analizie wskazuje się, że wzrost cen środków produkcji ma charakter 
strukturalny i że pogarszających się relacji zmian cen produktów rolnych do zmian cen 
środków produkcji, nie jest w stanie rekompensować wzrost produktywności w rolnictwie.

Módosítás 641
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Árak, termelési költségek és árrések 

jelentéstételi rendszerei
A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
tájékoztató rendszert hoz létre az 
árupiacokon az árak, a termelési 
költségek és az árrések vonatkozásában, 
beleértve az árszintek, termelési költségek 
és árrésmutatók árupiacok részére történő 
közzétételének rendszerét. A rendszer 
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alapját az árukereskedelemben érintett 
gazdasági szereplők által szolgáltatott 
információk képezik. Ezen információkat 
bizalmasan kell kezelni. A Bizottság 
gondoskodik arról, hogy a közzétett 
információk ne tegyék lehetővé az egyes 
gazdasági szereplők azonosítását.

Or. en

Módosítás 642
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Árak, termelési költségek és árrések 

jelentéstételi rendszerei
A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
tájékoztató rendszert hoz létre az 
árupiacokon az árak, a termelési 
költségek és az árrések vonatkozásában, 
beleértve az árszintek, termelési költségek 
és árrésmutatók árupiacok részére történő 
közzétételének rendszerét. A rendszer 
alapját az árukereskedelemben érintett 
gazdasági szereplők által szolgáltatott 
információk képezik. Ezen információkat 
bizalmasan kell kezelni. A Bizottság 
gondoskodik arról, hogy a közzétett 
információk ne tegyék lehetővé az egyes 
gazdasági szereplők azonosítását.

Or. en

Módosítás 643
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi
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Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Árak, termelési költségek és árrések 

jelentéstételi rendszerei
A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
tájékoztató rendszert állít fel az 
árupiacokon az árak, a termelési 
költségek és az árrések vonatkozásában, 
beleértve az árszintek, termelési költségek 
és árrésmutatók árupiacok részére történő 
közzétételének rendszerét. A rendszer 
alapját az árukereskedelemben érintett 
gazdasági szereplők által szolgáltatott 
információk képezik. Ezen információkat 
bizalmasan kell kezelni. A Bizottság 
gondoskodik arról, hogy a közzétett 
információk ne tegyék lehetővé az egyes 
gazdasági szereplők azonosítását.

Or. en

Módosítás 644
Phil Prendergast, Jim Higgins

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Árak, termelési költségek és árrések 

jelentéstételi rendszerei
A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
tájékoztató rendszert állít fel az 
árupiacokon az árak, a termelési 
költségek és az árrések vonatkozásában, 
beleértve az árszintek, termelési költségek 
és árrésmutatók árupiacok részére történő 
közzétételének rendszerét.
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A rendszer alapját az árukereskedelemben 
érintett gazdasági szereplők által 
szolgáltatott információk képezik. Ezen 
információkat bizalmasan kell kezelni. A 
Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
közzétett információk ne tegyék lehetővé 
az egyes gazdasági szereplők azonosítását.

Or. en

Módosítás 645
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
II rész – I cím – I fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Állami intervenció és magántárolási 
támogatás

Állami intervenció és állami és
magántárolási támogatás

Or. pt

Módosítás 646
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
II rész – I cím – I fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Állami intervenció és magántárolási 
támogatás

Állami intervenció, magántárolási 
támogatás és egyéni ellátásirányítás

Or. es

Indokolás

A jelenlegi piaci intervenciós és irányítási rendszerek javításra szorulnak. E rendszereket a 
piac torzulását csökkentő mechanizmusokkal, valamint a mezőgazdasági termelőknek a túlzott 
áringadozás elleni védelmét szolgáló, biztonsági hálót alkotó egyedi kínálatirányítási 
eszközökkel kell egészíteni; mindezek utat nyitnak a KAP stratégiai prioritásainak eléréséhez:
az élelmezésbiztonsághoz és a mezőgazdasági termelők jövedelmének fenntartásához.
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Módosítás 647
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
II rész – I cím – I fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Állami intervenció és magántárolási 
támogatás

Állami intervenció, magántárolási 
támogatás és egyéni ellátásirányítás

Or. es

Indokolás

Összhangba hozza a szöveget a piac önszabályozására vonatkozó egyéb módosításokkal.

Módosítás 648
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hatály Hatály és alapelvek

Or. fr

Módosítás 649
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a termékek magántárolásához nyújtott 
támogatás.

b) a termékek állami és magántárolásához 
nyújtott támogatás.

Or. pt
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Módosítás 650
Esther de Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) változó vegyítési követelmények a 
bioüzemanyagok tekintetében, amelynek 
keretében a tagállamok növelhetik a 
bioüzemanyagokra vonatkozó vegyítési 
követelményeket a piacon tapasztalható 
gabonatöbbletből eredő ártorzulások 
esetén;

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a bioüzemanyagokra vonatkozó vegyítési 
követelményeket piaci intervenciós eszközként használhassák azáltal, hogy változó vegyítési 
követelményeket állapítanak meg a bioüzemanyagok tekintetében a gabonafélékre 
vonatkozóan. Ez lehetővé tenné, hogy a tagállamok növeljék a vegyítési követelményt a 
gabonafélék esetében, amennyiben jelentős gabonatöbblet mutatkozik a piacon.

Módosítás 651
Peter Jahr, Albert Deß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e fejezetben szabályozott export-
visszatérítések csak e rendelet 154. 
cikkével összefüggésben alkalmazandók.

Or. de

Módosítás 652
Salvatore Caronna
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ebben a szakaszban meghatározott
feltételekre, valamint a Bizottság által a 18. 
és 19. cikk értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló és/vagy 
végrehajtási aktusokban meghatározott 
követelményekre és feltételekre 
figyelemmel állami intervenció a 
következő termékek tekintetében 
alkalmazandó:

Az ebben a szakaszban meghatározott
feltételek mellett, valamint a Bizottság által 
a 18. és 19. cikk értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló és/vagy 
végrehajtási aktusokban meghatározott
esetleges további követelményekre és 
feltételekre figyelemmel állami intervenció 
a következő termékek tekintetében 
alkalmazandó:

Or. it

Módosítás 653
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közönséges búza, árpa és kukorica; a) közönséges búza, durumbúza, árpa, 
kukorica és cirok;

Or. es

Indokolás

Bár az intervenció a durumbúza és a cirok esetében meglehetősen valószínűtlen, ezt a két 
ágazatot nem lehet kizárni az intervenció nyújtotta biztonsági hálóból. Továbbá ez a 
rendelkezés nem jár pótlólagos költségekkel.

Módosítás 654
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

a) közönséges búza, árpa és kukorica; a) közönséges búza, durumbúza, árpa,
kukorica és cirok;

Or. es

Indokolás

Nem lehet kizárni ezeket a termékeket a biztonsági hálóból.

Módosítás 655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közönséges búza, árpa és kukorica; a) közönséges és durumbúza, árpa és 
kukorica;

Or. it

Módosítás 656
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közönséges búza, árpa és kukorica; a) közönséges búza, durumbúza, árpa és 
kukorica;

Or. it

Módosítás 657
Salvatore Caronna
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közönséges búza, árpa és kukorica; a) közönséges búza, durumbúza, árpa és 
kukorica;

Or. it

Módosítás 658
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közönséges búza, árpa és kukorica; a) közönséges búza, durumbúza, árpa és 
kukorica;

Or. it

Módosítás 659
Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) gyümölcs- és zöldségfélék;

Or. es

Módosítás 660
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

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

c) a 0201 10 00 és a 0201 20 20 – 0201 20 
50 KN-kód alá tartozó, marha- és 
borjúhúságazati friss vagy hűtött hús;

törölve

Or. en

Módosítás 661
Phil Prendergast, Jim Higgins

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) friss és hűtött sertés-, juh- és 
kecskehús

Or. en

Módosítás 662
Rareş-Lucian Niculescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) friss és hűtött juh- és kecskehús

Or. en

Módosítás 663
Liam Aylward

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

ca) friss és hűtött juh- és kecskehús;

Or. en

Módosítás 664
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) sertéshús,

Or. fr

Módosítás 665
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
ca) sertéshús,

Or. pl

Indokolás

A sertéshústermelést ciklikusság és szezonalitás jellemzi. Ez azt jelenti, hogy a sertéshús piaca 
érzékeny az áringadozásokra és gyakran él át válságokat. Erre példa a piacot érintő legújabb 
válság, amely 2010 végén/2011 elején történt. Ebből az alkalomból a sertéshús ára erősen 
visszaesett, és a termelők nehéz helyzetét tovább súlyosbították a magas gabonaárak. Az 
állami intervenció eszközének a biztonsági háló részét kell képeznie válságok esetében és 
ténylegesen használni kell azt.
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Módosítás 666
Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) friss vagy hűtött nyúlhús

Or. es

Módosítás 667
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) jóváhagyott uniós vállalkozás által 
előállított vaj, amelynek minimális 
vajzsírtartalma 82 tömegszázalék, 
maximális víztartalma pedig 16 
tömegszázalék, és amely közvetlenül és 
kizárólag olyan pasztőrözött tejszínből 
készült, amelyet közvetlenül és kizárólag 
tehéntejből nyertek;

törölve

Or. en

Módosítás 668
Anna Hedh, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) jóváhagyott uniós vállalkozás által 
tehéntejből porlasztásos eljárással 
előállított kiváló minőségű sovány tejpor, 
amelynek minimális fehérjetartalma a 
zsírmentes szárazanyag 34,0 

törölve
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tömegszázaléka.

Or. en

Módosítás 669
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Stratégiai tartalékok

A súlyos piaci egyensúlyhiányok 
megakadályozása és az élőállat-ágazatok 
folyamatosságának biztosítása érdekében 
az élő állatok etetéséhez használt 
nyersanyagokból stratégiai tartalékot kell 
képezni.
A 160. cikk értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén a Bizottság megteszi a szükséges 
lépéseket e rendszer végrehajtásának 
biztosítására.

Or. es

Indokolás

A piacok ingadozásának jelenlegi szintje súlyosan veszélyezteti az európai élőállat-ágazat 
működőképességét, ami súlyos hatásokkal járhat az EU-n belüli élelmezésbiztonságra nézve.
Ezért be kell vezetni egy rendszert az élő állatok etetéséhez használt nyersanyagok stratégiai 
tartalékának biztosítására.

Módosítás 670
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Állami intervencióra az alábbiak szerint 
van lehetőség:

Állami intervencióra a 10. cikkben 
felsorolt termékek esetében egész évben 
lehetőség van.

Or. en

Indokolás

Válságra az év bármely időpontjában sor kerülhet. Ennek megfelelően állami intervencióra is 
az év bármely időszakában lehetőséget kell biztosítani.

Módosítás 671
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közönséges búza, az árpa és a kukorica 
tekintetében november 1-jétől május 31-ig;

a) a közönséges búza, a durumbúza, az 
árpa a kukorica és a cirok tekintetében 
november 1-jétől május 31-ig;

Or. es

Módosítás 672
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közönséges búza, az árpa és a kukorica 
tekintetében november 1-jétől május 31-ig;

a) a közönséges búza, a durumbúza, az 
árpa a kukorica és a cirok tekintetében 
november 1-jétől május 31-ig;

Or. es
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Indokolás

Nem lehet kizárni ezeket a termékeket a biztonsági hálóból.

Módosítás 673
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a marha- és borjúhús tekintetében a 
gazdasági év során végig;

c) a marha-, a borjú és a sertéshús
tekintetében január 1-jétől december 31-
ig;

Or. pl

Indokolás

A 10. cikk módosítása következtében.

Módosítás 674
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a vaj és a sovány tejpor tekintetében 
március 1-jétől augusztus 31-ig.

d) a vaj és a sovány tejpor tekintetében 
egész évben.

Or. en

Módosítás 675
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a vaj és a sovány tejpor tekintetében 
március 1-jétől augusztus 31-ig.

d) a vaj és a sovány tejpor tekintetében 
egész évben.

Or. en

Módosítás 676
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a vaj és a sovány tejpor tekintetében 
március 1-jétől augusztus 31-ig.

d) a vaj és a sovány tejpor tekintetében 
egész évben.

Or. en

Módosítás 677
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a vaj és a sovány tejpor tekintetében 
március 1-jétől augusztus 31-ig.

d) a vaj és a sovány tejpor tekintetében 
március 1-jétől január 1-ig.

Or. en

Módosítás 678
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a vaj és a sovány tejpor tekintetében 
március 1-jétől augusztus 31-ig.

d) a vaj és a sovány tejpor tekintetében 
március 1-jétől december 31-ig.

Or. de

Módosítás 679
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 11. cikkben említett időszakok során 
az állami intervenciót:

(1) A 11. cikkben említett időszak során az 
állami intervenciót

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 11. cikk javasolt módosításának logikus következménye (ugyanaz az 
intervenciós időszak az állami intervencióra jogosult valamennyi ágazatban).

Módosítás 680
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Bizottság végrehajtási aktusok útján 
megnyithatja az árpa, a kukorica és a 
hántolatlan rizs (beleértve a hántolatlan rizs 
meghatározott fajtáit és típusait is) 
tekintetében, ha azt a piaci helyzet 
szükségessé teszi. Az ilyen végrehajtási 
aktusokat a 162. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni;

b) a Bizottság végrehajtási aktusok útján 
megnyitja az árpa, a kukorica, a 
durumbúza, a cirok és a hántolatlan rizs 
(beleértve a hántolatlan rizs meghatározott 
fajtáit és típusait is) tekintetében, ha azt a 
piaci helyzet szükségessé teszi. Az ilyen 
végrehajtási aktusokat a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni;
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Or. es

Módosítás 681
Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Bizottság végrehajtási aktusok útján 
megnyithatja az árpa, a kukorica és a 
hántolatlan rizs (beleértve a hántolatlan rizs 
meghatározott fajtáit és típusait is) 
tekintetében, ha azt a piaci helyzet 
szükségessé teszi. Az ilyen végrehajtási 
aktusokat a 162. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni;

b) a Bizottság végrehajtási aktusok útján 
csak akkor nyithatja meg az árpa, a 
kukorica és a hántolatlan rizs (beleértve a 
hántolatlan rizs meghatározott fajtáit és 
típusait is) tekintetében, ha azt a negatív
piaci helyzet szükségessé teszi. Az ilyen 
végrehajtási aktusokat a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni;

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy intervencióra csak negatív piaci helyzetben kerülhet sor.

Módosítás 682
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Bizottság végrehajtási aktusok útján 
megnyithatja az árpa, a kukorica és a 
hántolatlan rizs (beleértve a hántolatlan rizs 
meghatározott fajtáit és típusait is) 
tekintetében, ha azt a piaci helyzet 
szükségessé teszi. Az ilyen végrehajtási 
aktusokat a 162. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni;

b) a Bizottság végrehajtási aktusok útján 
megnyithatja az árpa, a kukorica, a 
durumbúza, a cirok és a hántolatlan rizs 
(beleértve a hántolatlan rizs meghatározott 
fajtáit és típusait is) tekintetében, ha azt a 
piaci helyzet szükségessé teszi. Az ilyen 
végrehajtási aktusokat a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni;
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Or. es

Módosítás 683
Phil Prendergast, Jim Higgins

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a Bizottság egyéb végrehajtási aktusok 
útján megnyithatja a marha- és 
borjúhúságazat tekintetében, ha a 19. cikk 
a) bekezdése alapján meghatározott 
reprezentatív időszakban egy tagállamban 
vagy egy tagállam valamely régiójában a 
18. cikk (8) bekezdése szerint elfogadott, 
hasított testek uniós osztályozási rendszere 
alapján a marha- és borjúhús piaci
átlagára nem éri el a tonnánkénti 
1 560 eurót.

c) a Bizottság egyéb végrehajtási aktusok 
útján megnyitja a marha- és borjúhúságazat 
tekintetében, mielőtt a 19. cikk a) 
bekezdése alapján egy tagállamban vagy 
egy tagállam valamely régiójában a 18. 
cikk (8) bekezdése szerint elfogadott, 
hasított testek uniós osztályozási rendszere 
alapján meghatározott piaci átlagár eléri a 
tonnánkénti 1 560 eurót. Az e rendelet 
hatálybalépésétől számított hat hónapon 
belül a Bizottság felülvizsgálja az 
intervenciós árat a marha- és 
borjúhúságazatban, figyelembe véve a 
termelési költségek alakulását egy 
reprezentatív időszak alatt.

Or. en

Módosítás 684
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a Bizottság egyéb végrehajtási aktusok 
útján megnyithatja a marha- és 
borjúhúságazat tekintetében, ha a 19. cikk 
a) bekezdése alapján meghatározott 
reprezentatív időszakban egy tagállamban 
vagy egy tagállam valamely régiójában a 
18. cikk (8) bekezdése szerint elfogadott, 
hasított testek uniós osztályozási rendszere 

c) a Bizottság egyéb végrehajtási aktusok 
útján megnyitja a marha- és borjúhúságazat 
tekintetében, mielőtt a 19. cikk a) 
bekezdése alapján egy tagállamban vagy 
egy tagállam valamely régiójában a 18. 
cikk (8) bekezdése szerint elfogadott, 
hasított testek uniós osztályozási rendszere 
alapján meghatározott piaci átlagár eléri a 
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alapján a marha- és borjúhús piaci
átlagára nem éri el a tonnánkénti 
1 560 eurót.

tonnánkénti 1 560 eurót. Az e rendelet 
hatálybalépésétől számított hat hónapon 
belül a Bizottság felülvizsgálja az 
intervenciós árat a marha- és 
borjúhúságazatban, figyelembe véve a 
termelési költségek alakulását egy 
reprezentatív időszak alatt.

Or. en

Módosítás 685
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a Bizottság egyéb végrehajtási aktusok 
útján megnyithatja a marha- és 
borjúhúságazat tekintetében, ha a 19. cikk 
a) bekezdése alapján meghatározott 
reprezentatív időszakban egy tagállamban 
vagy egy tagállam valamely régiójában a 
18. cikk (8) bekezdése szerint elfogadott, 
hasított testek uniós osztályozási rendszere 
alapján a marha- és borjúhús piaci átlagára 
nem éri el a tonnánkénti 1 560 eurót.

c) a Bizottságnak egyéb végrehajtási 
aktusok útján meg kell nyitnia a marha- és 
borjúhúságazat tekintetében, ha a 19. cikk 
a) bekezdése alapján meghatározott 
reprezentatív időszakban egy tagállamban 
vagy egy tagállam valamely régiójában a 
18. cikk (8) bekezdése szerint elfogadott, 
hasított testek uniós osztályozási rendszere 
alapján a marha- és borjúhús piaci átlagára 
nem éri el a tonnánkénti 1 560 eurót.

Or. fr

Módosítás 686
Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a Bizottság egyéb végrehajtási aktusok 
útján megnyithatja a marha- és 
borjúhúságazat tekintetében, ha a 19. cikk 
a) bekezdése alapján meghatározott 

c) a Bizottság egyéb végrehajtási aktusok 
útján megnyithatja a marha- és 
borjúhúságazat tekintetében, ha a 19. cikk 
a) bekezdése alapján meghatározott 
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reprezentatív időszakban egy tagállamban 
vagy egy tagállam valamely régiójában a 
18. cikk (8) bekezdése szerint elfogadott, 
hasított testek uniós osztályozási rendszere 
alapján a marha- és borjúhús piaci átlagára 
nem éri el a tonnánkénti 1 560 eurót.

reprezentatív időszakban egy tagállamban 
vagy egy tagállam valamely régiójában a
18. cikk (8) bekezdése szerint elfogadott, 
hasított testek uniós osztályozási rendszere 
alapján a marha- és borjúhús piaci átlagára 
nem éri el a 7. cikk (1) bekezdésének d) 
pontjában megállapított referenciaértéket.

Or. en

Módosítás 687
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a Bizottság egyéb végrehajtási aktusok 
útján megnyithatja a marha- és 
borjúhúságazat tekintetében, ha a 19. cikk 
a) bekezdése alapján meghatározott 
reprezentatív időszakban egy tagállamban 
vagy egy tagállam valamely régiójában a 
18. cikk (8) bekezdése szerint elfogadott, 
hasított testek uniós osztályozási rendszere 
alapján a marha- és borjúhús piaci átlagára 
nem éri el a tonnánkénti 1 560 eurót.

c) a Bizottság egyéb végrehajtási aktusok 
útján megnyithatja a marha- és 
borjúhúságazat tekintetében, ha a 19. cikk 
a) bekezdése alapján meghatározott 
reprezentatív időszakban egy tagállamban 
vagy egy tagállam valamely régiójában a 
18. cikk (8) bekezdése szerint elfogadott, 
hasított testek uniós osztályozási rendszere 
alapján a marha- és borjúhús piaci átlagára 
nem éri el a tonnánkénti 1 560 eurót.
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 162. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 688
Rareş-Lucian Niculescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a Bizottság végrehajtási aktusok útján 
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megnyithatja a juh- és kecskehúságazat 
tekintetében, ha azt a piaci helyzet 
szükségessé teszi.

Or. en

Módosítás 689
Phil Prendergast, Jim Higgins

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a Bizottság végrehajtási aktusok útján 
megnyithatja a juh- és kecskehúságazat 
tekintetében, ha azt a piaci helyzet 
szükségessé teszi.

Or. en

Módosítás 690
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
úgy határozhat, hogy megnyitja az állami 
intervenciót a sertéshúságazat 
tekintetében, ha a sertéshúsból készült 
hasított testeknek a Közösség 
reprezentatív piacain az egyes 
tagállamokban rögzített árakhoz 
viszonyítva meghatározott és az egyes 
tagállamok sertésállományának relatív 
nagyságát tükröző együtthatókkal 
súlyozott uniós átlagára nem éri el a 
referenciaár 103%-át és a piaci 
ár/termelési költség arány 
figyelembevételre került.
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Or. pl

Indokolás

A 10. cikk módosítása következtében. Figyelembe veszi az 1234/2007 rendeletben 
meghatározott magántárolási támogatás feltételeit és a termelési költségeket. A 2010/2011-es 
válság megmutatta, hogy a sertéshús-termelés nemcsak az élő sertésállomány árának 
visszaesése, hanem a gabona- és a takarmányköltségek jelentős növekedése miatt is 
előnytelennek bizonyulhat.

Módosítás 691
Brian Simpson, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
lezárhatja az állami intervenciót a marha-
és borjúhúságazat tekintetében, ha a 19. 
cikk a) pontja alapján meghatározott 
reprezentatív időszak során az (1) bekezdés 
c) pontjában meghatározott feltételek már 
nem teljesülnek.

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
lezárja az állami intervenciót a marha- és 
borjúhúságazat tekintetében, ha a 19. cikk 
a) pontja alapján meghatározott 
reprezentatív időszak során az (1) bekezdés 
c) pontjában meghatározott feltételek már 
nem teljesülnek.

Or. en

Módosítás 692
James Nicholson, Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
lezárhatja az állami intervenciót a marha-
és borjúhúságazat tekintetében, ha a 19. 
cikk a) pontja alapján meghatározott 
reprezentatív időszak során az (1) bekezdés 
c) pontjában meghatározott feltételek már 
nem teljesülnek.

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
lezárja az állami intervenciót a marha- és 
borjúhúságazat tekintetében, ha a 19. cikk 
a) pontja alapján meghatározott 
reprezentatív időszak során az (1) bekezdés 
c) pontjában meghatározott feltételek már 
nem teljesülnek.
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Or. en

Módosítás 693
Britta Reimers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E cikk alkalmazásában az Európai 
Parlament és a Tanács a Szerződés 43. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
elfogadja azon kritériumok kimerítő 
jegyzékét, amelyeket teljesíteni kell ahhoz, 
hogy egy piaci helyzetet állami intervenció 
alkalmazását szükségessé tevő helyzetnek 
lehessen tekinteni.

Or. en

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy az állami intervenció alkalmazása tárgyilagosabb és a 
mezőgazdasági termelők számára előrejelezhetőbb legyen. Nem hoz létre azonban 
automatizmust.

Módosítás 694
Brian Simpson, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rögzített áron való felvásárlás vagy a 
pályázati eljárás

Pályázati eljárás

Or. en

Indokolás

Minden rögzített áron való felvásárlást pályázati eljárás útján kell lebonyolítani. Ez biztosítja 
a legelőnyösebb árajánlatot és a fokozott piacorientáltságot. Továbbá az egyszerűsítésre 
vonatkozó célkitűzés is teljesül, mivel biztosítja, hogy minden intervencióra ugyanaz az 
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eljárás vonatkozzon.

Módosítás 695
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rögzített áron való felvásárlás vagy a
pályázati eljárás

Felvásárlással kapcsolatos pályázati 
eljárás

Or. en

Indokolás

Minden felvásárlást pályázati eljárás útján kell lebonyolítani a legelőnyösebb árajánlat és a 
fokozott piacorientáltság biztosítása érdekében.

Módosítás 696
Brian Simpson, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 12. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
alapján megnyitott állami intervenció 
esetében a felvásárlásra rögzített áron, a 
11. cikkben említett egyes időszakokra 
vonatkozó következő mennyiségi 
határokon belül kerülhet sor:

törölve

a) a közönséges búza esetében 3 millió 
tonna;
b) a vaj esetében 30 000 tonna;
c) a sovány tejpor esetében 109 000 tonna.

Or. en
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Indokolás

Minden felvásárlást közbeszerzési eljárás útján kell lebonyolítani. Ez biztosítja a 
legelőnyösebb árajánlatot és a fokozott piacorientáltságot. Továbbá az egyszerűsítésre 
vonatkozó célkitűzés is teljesül, mivel biztosítja, hogy minden intervencióra ugyanaz az 
eljárás vonatkozzon.

Módosítás 697
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 12. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
alapján megnyitott állami intervenció 
esetében a felvásárlásra rögzített áron, a 
11. cikkben említett egyes időszakokra 
vonatkozó következő mennyiségi 
határokon belül kerülhet sor:

törölve

a) a közönséges búza esetében 3 millió 
tonna;
b) a vaj esetében 30 000 tonna;
c) a sovány tejpor esetében 109 000 tonna.

Or. en

Módosítás 698
Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közönséges búza esetében 3 millió 
tonna;

a) a közönséges búza esetében 2,5 millió 
tonna;

Or. en
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Indokolás

Ez csökkentené a Bizottság által intervenciós készletek formájában felvásárolható 
búzamennyiséget.

Módosítás 699
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vaj esetében 30 000 tonna; b) a vaj esetében 250 000 tonna;

Or. de

Módosítás 700
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vaj esetében 30 000 tonna; b) a vaj esetében 70 000 tonna;

Or. en

Módosítás 701
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vaj esetében 30 000 tonna; b) a vaj esetében 70 000 tonna;

Or. pt
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Módosítás 702
Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a sovány tejpor esetében 109 000 tonna. c) a sovány tejpor esetében 100 000 tonna.

Or. en

Módosítás 703
Brian Simpson, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 12. cikk (1) bekezdése alapján 
megnyitott állami intervenció esetében a 
felvásárlásra pályázati eljárás útján 
kerülhet sor, amelynek keretében 
meghatározásra kerül a maximális 
felvásárlási ár:

A 12. cikk (1) bekezdése alapján 
megnyitott állami intervenció esetében a 
felvásárlásra pályázati eljárás útján 
kerülhet sor, amelynek keretében 
meghatározásra kerül a maximális 
felvásárlási ár.

Or. en

Indokolás

Minden felvásárlást közbeszerzési eljárás útján kell lebonyolítani. Ez biztosítja a 
legelőnyösebb árajánlatot és a fokozott piacorientáltságot. Továbbá az egyszerűsítésre 
vonatkozó célkitűzés is teljesül, mivel biztosítja, hogy minden intervencióra ugyanaz az 
eljárás vonatkozzon.

Módosítás 704
Brian Simpson, Åsa Westlund

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

a) a közönséges búza, a vaj és a sovány 
tejpor (1) bekezdésben említett határt 
meghaladó mennyiségei esetében;

törölve

Or. en

Indokolás

Minden felvásárlást közbeszerzési eljárás útján kell lebonyolítani. Ez biztosítja a 
legelőnyösebb árajánlatot és a fokozott piacorientáltságot. Továbbá az egyszerűsítésre 
vonatkozó célkitűzés is teljesül, mivel biztosítja, hogy minden intervencióra ugyanaz az 
eljárás vonatkozzon.

Módosítás 705
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közönséges búza, a vaj és a sovány 
tejpor (1) bekezdésben említett határt 
meghaladó mennyiségei esetében;

törölve

Or. en

Módosítás 706
Brian Simpson, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az árpa, a kukorica, a hántolatlan rizs, 
valamint a marha- és borjúhús esetében.

törölve

Or. en
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Indokolás

Minden felvásárlást közbeszerzési eljárás útján kell lebonyolítani. Ez biztosítja a 
legelőnyösebb árajánlatot és a fokozott piacorientáltságot. Továbbá az egyszerűsítésre 
vonatkozó célkitűzés is teljesül, mivel biztosítja, hogy minden intervencióra ugyanaz az 
eljárás vonatkozzon.

Módosítás 707
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az árpa, a kukorica, a hántolatlan rizs, 
valamint a marha- és borjúhús esetében.

törölve

Or. en

Indokolás

A felvásárlásokat pályázati eljárás útján kell lebonyolítani a legelőnyösebb árajánlat és a 
fokozott piacorientáltság biztosítása érdekében.

Módosítás 708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az árpa, a kukorica, a hántolatlan rizs, 
valamint a marha- és borjúhús esetében.

b) a durumbúza, az árpa, a kukorica, a 
cirok, a hántolatlan rizs, valamint a marha-
és borjúhús esetében

Or. es

Módosítás 709
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az árpa, a kukorica, a hántolatlan rizs, 
valamint a marha- és borjúhús esetében.

b) a durumbúza, az árpa, a kukorica, a 
cirok, a hántolatlan rizs, valamint a marha-
és borjúhús esetében

Or. es

Módosítás 710
Brian Simpson, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendkívüli és kellően indokolt 
körülmények esetén a Bizottság 
végrehajtási aktusok útján a pályázati 
eljárásokat egyes tagállamokra, illetve egy 
adott tagállam régióira korlátozhatja, vagy 
– tekintettel a 14. cikk (2) bekezdésére – a 
regisztrált piaci átlagárak alapján 
tagállamonként, illetve tagállamon belül 
régiónként állapíthatja meg az állami 
intervenciós árat. A Bizottság 
haladéktalanul tájékoztatja a tagállamokat 
az elfogadott intézkedésekről, és ezek 
haladéktalanul hatályba lépnek.

Rendkívüli és kellően indokolt 
körülmények esetén a Bizottság 
végrehajtási aktusok útján a pályázati 
eljárásokat egyes tagállamokra, illetve egy 
adott tagállam régióira korlátozhatja. A 
Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a 
tagállamokat az elfogadott intézkedésekről, 
és ezek haladéktalanul hatályba lépnek.

Or. en

Indokolás

Minden felvásárlást közbeszerzési eljárás útján kell lebonyolítani. Ez biztosítja a 
legelőnyösebb árajánlatot és a fokozott piacorientáltságot. Továbbá az egyszerűsítésre 
vonatkozó célkitűzés is teljesül, mivel biztosítja, hogy minden intervencióra ugyanaz az 
eljárás vonatkozzon.

Módosítás 711
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendkívüli és kellően indokolt 
körülmények esetén a Bizottság 
végrehajtási aktusok útján a pályázati 
eljárásokat egyes tagállamokra, illetve egy 
adott tagállam régióira korlátozhatja, vagy 
– tekintettel a 14. cikk (2) bekezdésére – a 
regisztrált piaci átlagárak alapján 
tagállamonként, illetve tagállamon belül 
régiónként állapíthatja meg az állami 
intervenciós árat. A Bizottság 
haladéktalanul tájékoztatja a tagállamokat 
az elfogadott intézkedésekről, és ezek 
haladéktalanul hatályba lépnek.

Rendkívüli és kellően indokolt 
körülmények esetén a Bizottság 
végrehajtási aktusok útján a pályázati 
eljárásokat egyes tagállamokra, illetve egy 
adott tagállam régióira korlátozhatja. A 
Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a 
tagállamokat az elfogadott intézkedésekről, 
és ezek haladéktalanul hatályba lépnek.

Or. en

Módosítás 712
Brian Simpson, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az állami intervenciós ár: (1) Az állami intervenciós ár az a 
legnagyobb ár, amelyen az állami 
intervencióra jogosult termékek 
felvásárolhatók pályázati eljárás útján.

Or. en

Indokolás

Minden felvásárlást közbeszerzési eljárás útján kell lebonyolítani. Ez biztosítja a 
legelőnyösebb árajánlatot és a fokozott piacorientáltságot. Továbbá az egyszerűsítésre 
vonatkozó célkitűzés is teljesül, mivel biztosítja, hogy minden intervencióra ugyanaz az 
eljárás vonatkozzon.
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Módosítás 713
Brian Simpson, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az az ár, amelyen a termékek állami 
intervenció keretében felvásárlásra 
kerülnek, amennyiben az intervenció 
rögzített áron történik; vagy

törölve

Or. en

Indokolás

Minden felvásárlást közbeszerzési eljárás útján kell lebonyolítani. Ez biztosítja a 
legelőnyösebb árajánlatot és a fokozott piacorientáltságot. Továbbá az egyszerűsítésre 
vonatkozó célkitűzés is teljesül, mivel biztosítja, hogy minden intervencióra ugyanaz az 
eljárás vonatkozzon.

Módosítás 714
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az az ár, amelyen a termékek állami 
intervenció keretében felvásárlásra 
kerülnek, amennyiben az intervenció 
rögzített áron történik; vagy

törölve

Or. en

Indokolás

Minden felvásárlást közbeszerzési eljárás útján kell lebonyolítani. Ez biztosítja a 
legelőnyösebb árajánlatot és a fokozott piacorientáltságot.

Módosítás 715
Brian Simpson, Åsa Westlund
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a legmagasabb ár, amelyen az állami 
intervencióra jogosult termékek
felvásárlásra kerülnek, amennyiben az 
intervenció pályázati eljárás útján 
történik.

törölve

Or. en

Indokolás

Minden felvásárlást közbeszerzési eljárás útján kell lebonyolítani. Ez biztosítja a 
legelőnyösebb árajánlatot és a fokozott piacorientáltságot. Továbbá az egyszerűsítésre 
vonatkozó célkitűzés is teljesül, mivel biztosítja, hogy minden intervencióra ugyanaz az 
eljárás vonatkozzon.

Módosítás 716
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a legmagasabb ár, amelyen az állami 
intervencióra jogosult termékek 
felvásárlásra kerülnek, amennyiben az 
intervenció pályázati eljárás útján történik.

b) az a legmagasabb ár, amelyen az állami 
intervencióra jogosult termékek 
felvásárlásra kerülnek pályázati eljárás 
útján.

Or. en

Módosítás 717
Brian Simpson, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közönséges búza, az árpa, a kukorica, a a) a közönséges búza, az árpa, a kukorica, a 



PE492.801v01-00 160/172 AM\907930HU.doc

HU

hántolatlan rizs és a sovány tejpor 
tekintetében rögzített áron való felvásárlás 
esetén a 7. cikkben megállapított 
vonatkozó referenciaárnak felel meg, 
pályázati eljárás útján való felvásárlás 
esetén pedig nem haladhatja meg a 
vonatkozó referenciaárat;

hántolatlan rizs és a sovány tejpor 
tekintetében nem haladhatja meg a 
vonatkozó referenciaárat;

Or. en

Indokolás

Minden felvásárlást közbeszerzési eljárás útján kell lebonyolítani. Ez biztosítja a 
legelőnyösebb árajánlatot és a fokozott piacorientáltságot. Továbbá az egyszerűsítésre 
vonatkozó célkitűzés is teljesül, mivel biztosítja, hogy minden intervencióra ugyanaz az 
eljárás vonatkozzon.

Módosítás 718
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közönséges búza, az árpa, a kukorica, a 
hántolatlan rizs és a sovány tejpor 
tekintetében rögzített áron való felvásárlás 
esetén a 7. cikkben megállapított 
vonatkozó referenciaárnak felel meg, 
pályázati eljárás útján való felvásárlás 
esetén pedig nem haladhatja meg a 
vonatkozó referenciaárat;

a) a közönséges búza, az árpa, a kukorica, a 
hántolatlan rizs és a sovány tejpor 
tekintetében nem haladhatja meg a 
vonatkozó referenciaárat

Or. en

Módosítás 719
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

a) a közönséges búza, az árpa, a kukorica, a 
hántolatlan rizs és a sovány tejpor 
tekintetében rögzített áron való felvásárlás 
esetén a 7. cikkben megállapított 
vonatkozó referenciaárnak felel meg, 
pályázati eljárás útján való felvásárlás 
esetén pedig nem haladhatja meg a 
vonatkozó referenciaárat;

a) a közönséges búza, a durumbúza, az 
árpa, a kukorica, a cikor, a hántolatlan rizs 
és a sovány tejpor tekintetében rögzített 
áron való felvásárlás esetén a 7. cikkben 
megállapított vonatkozó referenciaárnak 
felel meg, pályázati eljárás útján való 
felvásárlás esetén pedig nem haladhatja 
meg a vonatkozó referenciaárat;

Or. es

Módosítás 720
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közönséges búza, az árpa, a kukorica, a 
hántolatlan rizs és a sovány tejpor 
tekintetében rögzített áron való felvásárlás 
esetén a 7. cikkben megállapított 
vonatkozó referenciaárnak felel meg, 
pályázati eljárás útján való felvásárlás 
esetén pedig nem haladhatja meg a 
vonatkozó referenciaárat;

a) a közönséges búza, a durumbúza, az 
árpa, a kukorica, a cikor, a hántolatlan rizs 
és a sovány tejpor tekintetében rögzített 
áron való felvásárlás esetén a 7. cikkben 
megállapított vonatkozó referenciaárnak 
felel meg, pályázati eljárás útján való 
felvásárlás esetén pedig nem haladhatja 
meg a vonatkozó referenciaárat;

Or. es

Módosítás 721
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

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

a) a közönséges búza, az árpa, a kukorica, a 
hántolatlan rizs és a sovány tejpor 
tekintetében rögzített áron való felvásárlás 
esetén a 7. cikkben megállapított 
vonatkozó referenciaárnak felel meg, 
pályázati eljárás útján való felvásárlás 
esetén pedig nem haladhatja meg a 
vonatkozó referenciaárat;

a) a közönséges búza, a durumbúza, az 
árpa, a kukorica, a cikor, a hántolatlan rizs 
és a sovány tejpor tekintetében rögzített 
áron való felvásárlás esetén a 7. cikkben 
megállapított vonatkozó referenciaárnak 
felel meg, pályázati eljárás útján való 
felvásárlás esetén pedig nem haladhatja 
meg a vonatkozó referenciaárat;

Or. it

Módosítás 722
Brian Simpson, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vaj tekintetében rögzített áron való 
felvásárlás esetén a 7. cikkben 
meghatározott referenciaár 90 %-ának 
felel meg, pályázati eljárás útján való 
felvásárlás esetén pedig nem haladhatja 
meg a referenciaár 90 %-át;

b) a vaj tekintetében nem haladhatja meg a 
referenciaár 90%-át;

Or. en

Indokolás

Minden felvásárlást közbeszerzési eljárás útján kell lebonyolítani. Ez biztosítja a 
legelőnyösebb árajánlatot és a fokozott piacorientáltságot. Továbbá az egyszerűsítésre 
vonatkozó célkitűzés is teljesül, mivel biztosítja, hogy minden intervencióra ugyanaz az 
eljárás vonatkozzon.

Módosítás 723
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

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

b) a vaj tekintetében rögzített áron való 
felvásárlás esetén a 7. cikkben 
meghatározott referenciaár 90 %-ának 
felel meg, pályázati eljárás útján való 
felvásárlás esetén pedig nem haladhatja 
meg a referenciaár 90 %-át;

b) a vaj tekintetében nem haladhatja meg a 
referenciaár 90%-át;

Or. en

Módosítás 724
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a marha- és borjúhús tekintetében nem 
haladhatja meg a 12. cikk (1) bekezdésének
c) pontjában említett árat.

c) a marha- és borjúhús tekintetében nem 
haladhatja meg a 7. cikk (1) bekezdésének
d) pontjában megállapított referenciaár 
90%-át.

Or. pt

Módosítás 725
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
állami intervenciós árak nem zárják ki az 
árak minőségi okokból bekövetkező 
növelését vagy csökkentését a közönséges 
búza, az árpa, a kukorica és a hántolatlan 
rizs esetében. Ezenfelül tekintettel arra az 
igényre, hogy a termelés egyes 
hántolatlanrizs-fajták előállítására 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
állami intervenciós árak nem zárják ki az 
árak minőségi okokból bekövetkező 
növelését vagy csökkentését a közönséges 
búza, az árpa, a kukorica és a hántolatlan 
rizs esetében. Ezenfelül:
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összpontosuljon, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az állami intervenciós ár 
növelésének, illetve csökkentésének a 
megállapítása céljából.

a) annak érdekében, hogy a termelés egyes 
hántolatlanrizs-fajták előállítására 
összpontosuljon, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az állami intervenciós ár 
növelésének, illetve csökkentésének a 
megállapítása céljából;

b) a termelők és a gabonaféléket 
felvásárlók közötti hosszú távú termelési 
szerződések megkötésének ösztönzése 
érdekében a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az állami intervenciós ár 
növelésének, illetve csökkentésének a 
megállapítása céljából.

Or. pl

Indokolás

A módosítás célja „puha eszközök” bevezetése a mezőgazdasági termelők, feldolgozók és 
kereskedők arra való ösztönzésére, hogy legalább egyéves időtartamra szóló termelési 
szerződéseket kössenek. Ez elősegíthető a termelési szerződések tárgyát képező áruk állami 
intervenciós árának emelésével. A közös agrárpolitika elsődleges céljának a piaci torzulások 
megakadályozásának kell lennie, ezáltal korlátozva az elengedhetetlen beavatkozások 
hatályát.

Módosítás 726
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
állami intervenciós árak nem zárják ki az 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
állami intervenciós árak nem zárják ki az 
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árak minőségi okokból bekövetkező 
növelését vagy csökkentését a közönséges 
búza, az árpa, a kukorica és a hántolatlan 
rizs esetében. Ezenfelül tekintettel arra az 
igényre, hogy a termelés egyes 
hántolatlanrizs-fajták előállítására 
összpontosuljon, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az állami intervenciós ár 
növelésének, illetve csökkentésének a 
megállapítása céljából.

árak minőségi okokból bekövetkező 
növelését vagy csökkentését a közönséges 
búza, a durumbúza, az árpa, a kukorica, a 
cirok és a hántolatlan rizs esetében. 
Ezenfelül tekintettel arra az igényre, hogy a 
termelés egyes hántolatlanrizs-fajták 
előállítására összpontosuljon, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 160. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
állami intervenciós ár növelésének, illetve 
csökkentésének a megállapítása céljából.

Or. es

Módosítás 727
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
állami intervenciós árak nem zárják ki az 
árak minőségi okokból bekövetkező 
növelését vagy csökkentését a közönséges 
búza, az árpa, a kukorica és a hántolatlan 
rizs esetében. Ezenfelül tekintettel arra az 
igényre, hogy a termelés egyes 
hántolatlanrizs-fajták előállítására 
összpontosuljon, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az állami intervenciós ár 
növelésének, illetve csökkentésének a 
megállapítása céljából.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
állami intervenciós árak nem zárják ki az 
árak minőségi okokból bekövetkező 
növelését vagy csökkentését a közönséges 
búza, a durumbúza, az árpa, a kukorica, a 
cirok és a hántolatlan rizs esetében. 
Ezenfelül tekintettel arra az igényre, hogy a 
termelés egyes hántolatlanrizs-fajták 
előállítására összpontosuljon, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 160. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
állami intervenciós ár növelésének, illetve 
csökkentésének a megállapítása céljából.

Or. es

Módosítás 728
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
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Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
állami intervenciós árak nem zárják ki az 
árak minőségi okokból bekövetkező 
növelését vagy csökkentését a közönséges 
búza, az árpa, a kukorica és a hántolatlan 
rizs esetében. Ezenfelül tekintettel arra az 
igényre, hogy a termelés egyes 
hántolatlanrizs-fajták előállítására 
összpontosuljon, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az állami intervenciós ár 
növelésének, illetve csökkentésének a 
megállapítása céljából.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
állami intervenciós árak nem zárják ki az 
árak minőségi okokból bekövetkező 
növelését vagy csökkentését a közönséges
és durumbúza, az árpa, a kukorica, a cirok
és a hántolatlan rizs esetében. Ezenfelül 
tekintettel arra az igényre, hogy a termelés 
egyes hántolatlanrizs-fajták előállítására 
összpontosuljon, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az állami intervenciós ár 
növelésének, illetve csökkentésének a 
megállapítása céljából.

Or. it

Módosítás 729
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a piac bármiféle zavarának 
elkerülésével;

a) a piacot szabályozó eszközök 
erősítésével;

Or. pt

Módosítás 730
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

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

A termékek elhelyezése történhet úgy, 
hogy a termékeket a(z) […/…/EU] 
rendeletben meghatározott, az Unió 
leginkább rászoruló személyei részére 
történő élelmiszerosztásra irányuló 
program rendelkezésére bocsátják, 
amennyiben a szóban forgó program ezt 
lehetővé teszi. Ebben az esetben a szóban 
forgó termékek könyv szerinti értéke a 14. 
cikk (2) bekezdésében említett megfelelő 
rögzített állami intervenciós ár.

törölve

Or. de

Módosítás 731
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termékek elhelyezése történhet úgy, 
hogy a termékeket a(z) […/…/EU] 
rendeletben meghatározott, az Unió 
leginkább rászoruló személyei részére 
történő élelmiszerosztásra irányuló 
program rendelkezésére bocsátják, 
amennyiben a szóban forgó program ezt 
lehetővé teszi. Ebben az esetben a szóban 
forgó termékek könyv szerinti értéke a 14. 
cikk (2) bekezdésében említett megfelelő 
rögzített állami intervenciós ár.

törölve

Or. en

Indokolás

Törölni kívánjuk azt a rendelkezést, amely előírja, hogy az intervenciós készleteket a 
leginkább rászoruló személyeknek adják. Ez nem azért történik, mert nem támogatjuk a 
társadalmi felelősségvállalást, hanem annak biztosítására, hogy a KAP a mezőgazdaságról 
szóljon, ne pedig a szociálpolitikáról.
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Módosítás 732
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termékek elhelyezése történhet úgy, 
hogy a termékeket a(z) […/…/EU] 
rendeletben meghatározott, az Unió 
leginkább rászoruló személyei részére 
történő élelmiszerosztásra irányuló 
program rendelkezésére bocsátják, 
amennyiben a szóban forgó program ezt 
lehetővé teszi. Ebben az esetben a szóban 
forgó termékek könyv szerinti értéke a 14. 
cikk (2) bekezdésében említett megfelelő 
rögzített állami intervenciós ár.

törölve

Or. en

Módosítás 733
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termékek elhelyezése történhet úgy, 
hogy a termékeket a(z) […/…/EU] 
rendeletben meghatározott, az Unió 
leginkább rászoruló személyei részére 
történő élelmiszerosztásra irányuló 
program rendelkezésére bocsátják, 
amennyiben a szóban forgó program ezt 
lehetővé teszi. Ebben az esetben a szóban 
forgó termékek könyv szerinti értéke a 14. 
cikk (2) bekezdésében említett megfelelő 
rögzített állami intervenciós ár.

A termékek elhelyezése történhet úgy, 
hogy a termékeket a(z) […/…/EU] 
rendeletben meghatározott, az Unió 
leginkább rászoruló személyei részére 
történő élelmiszerosztásra irányuló 
program rendelkezésére bocsátják.
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Or. en

Módosítás 734
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termékek elhelyezése történhet úgy, 
hogy a termékeket a(z) […/…/EU] 
rendeletben meghatározott, az Unió 
leginkább rászoruló személyei részére 
történő élelmiszerosztásra irányuló 
program rendelkezésére bocsátják, 
amennyiben a szóban forgó program ezt 
lehetővé teszi. Ebben az esetben a szóban 
forgó termékek könyv szerinti értéke a 14. 
cikk (2) bekezdésében említett megfelelő 
rögzített állami intervenciós ár.

A termékek elhelyezése történhet úgy, 
hogy a termékeket elsősorban és 
mindenekelőtt a(z) […/…/EU] rendeletben 
meghatározott, az Unió leginkább 
rászoruló személyei részére történő 
élelmiszerosztásra irányuló program 
rendelkezésére bocsátják, amennyiben a 
szóban forgó program ezt lehetővé teszi. 
Ebben az esetben a szóban forgó termékek 
könyv szerinti értéke a 14. cikk (2) 
bekezdésében említett megfelelő rögzített 
állami intervenciós ár.

Or. es

Indokolás

E rendszer jogalapjától függetlenül az állami intervenciós termékek elhelyezését azzal kellene 
kezdeni, hogy azokat a leginkább rászorulók rendelkezésére bocsátják.

Módosítás 735
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termékek elhelyezése történhet úgy, 
hogy a termékeket a(z) […/…/EU] 
rendeletben meghatározott, az Unió 
leginkább rászoruló személyei részére 
történő élelmiszerosztásra irányuló 
program rendelkezésére bocsátják, 

A termékek elhelyezése történhet úgy, 
hogy a termékeket elsősorban és 
mindenekelőtt a(z) […/…/EU] rendeletben 
meghatározott, az Unió leginkább 
rászoruló személyei részére történő 
élelmiszerosztásra irányuló program 
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amennyiben a szóban forgó program ezt 
lehetővé teszi. Ebben az esetben a szóban
forgó termékek könyv szerinti értéke a 14. 
cikk (2) bekezdésében említett megfelelő 
rögzített állami intervenciós ár.

rendelkezésére bocsátják, amennyiben a 
szóban forgó program ezt lehetővé teszi. 
Ebben az esetben a szóban forgó termékek 
könyv szerinti értéke a 14. cikk (2) 
bekezdésében említett megfelelő rögzített 
állami intervenciós ár.

Or. es

Indokolás

Ezt a hivatkozást meg kell tartani az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletben is.
Egyértelművé kell tenni, hogy ennek kell lennie az állami intervenciós termékek elsődleges 
felhasználási módjának, mivel 25 éves története során ez az elhelyezési módszer nagyon 
sikeresnek bizonyult, továbbá alapvető szerepet játszott az olyan piaci zavarok 
megelőzésében, amelyek abból erednek, hogy állami intervenciós termékek nagyon nagy 
mennyiségben kerülnek piacra.

Módosítás 736
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Kötelező támogatás

(1) Magántárolási támogatást kell 
nyújtani a közvetlenül és kizárólag 
tehéntejből nyert tejszínből előállított vaj 
esetében.
(2) Az ezen alszakaszra vonatkozó 
feltételeket és követelményeket, valamint a 
vaj magántárolására vonatkozó kötelező 
támogatás összegét a Bizottság a 160. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok, illetve a 162. cikk (2) 
bekezdésében szereplő vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban végrehajtási 
aktusok útján fogadja el.

Or. es
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Indokolás

A kvóták megszűnésével zökkenőmentes átmenetet kell biztosítanunk, ezért a kötelező 
támogatást legalább további két évre fenn kell tartani. Ezt követően a Bizottságnak kell 
határoznia arról, hogy a piaci helyzet függvényében ez a támogatás szabadon választhatóvá 
váljon-e.

Módosítás 737
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Kötelező támogatás

(1) Magántárolási támogatást kell 
nyújtani a közvetlenül és kizárólag 
tehéntejből nyert tejszínből előállított vaj 
esetében.
(2) Az ezen alszakaszra vonatkozó 
feltételeket és követelményeket a Bizottság 
a 160. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, 
illetve a 162. cikk (2) bekezdésében 
szereplő vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban végrehajtási aktusok útján 
fogadja el.
(3) A vaj magántárolására vonatkozó 
támogatás összegét meghatározó 
intézkedéseket a Tanács a Szerződés 43. 
cikkének (3) bekezdésével összhangban 
fogadja el.

Or. es

Indokolás

A kvóták megszűnésével zökkenőmentes átmenetet kell biztosítanunk. A kötelező támogatást 
ezért legalább további két évre fenn kell tartani. Ezt követően a Bizottságnak kell határoznia 
arról, hogy a piaci helyzet függvényében ez a támogatás szabadon választhatóvá váljon-e.
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