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Módosítás 1849
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
II rész – II cím – III fejezet – 3 a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. SZAKASZ
SZERZŐDÉSES RENDSZEREK

113a. cikk
Szerződéses kapcsolatok

(1) A tej és tejtermékek ágazatára 
vonatkozó 104a. és a 105a. cikk valamint 
a cukorágazatra vonatkozó 101. cikk 
sérelme nélkül ha valamely tagállam úgy 
dönt, hogy írásbeli szerződést kell kötni a 
feleknek minden olyan esetben, amikor a 
területén belül egy mezőgazdasági termelő 
egy feldolgozónak vagy forgalmazónak az 
e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott ágazatba tartozó 
mezőgazdasági termékeket szállít, vagy ha 
úgy dönt, hogy az első felvásárló köteles a 
mezőgazdasági termék termelő általi 
szállítására vonatkozó írásbeli 
szerződésajánlatot tenni, akkor e 
szerződésnek vagy ajánlatnak teljesítenie 
kell a (2) bekezdésben megállapított 
feltételeket.
Ha egy tagállam úgy dönt, hogy írásbeli 
szerződést kell kötni minden olyan 
esetben, amikor egy mezőgazdasági 
termelő egy vevőnek ilyen termékeket 
szállít, a tagállamnak arról is döntenie 
kell, hogy – ha az adott termékek 
szállítása egy vagy több közvetítőn 
keresztül történik – az ilyen szerződés a 
szállítás mely szakaszaira vonatkozik.
A tagállamok biztosítják, hogy az említett 
ágazatokban kötött szerződések 
teljesüljenek, és közvetítő mechanizmust 
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hoznak létre az olyan esetekre, 
amelyekben nem lehet közös 
megegyezéssel ilyen szerződést megkötni, 
biztosítva ezáltal a szerződéses 
kapcsolatok méltányosságát.
(2) A szerződést és a szerződésre 
vonatkozó ajánlatot:
a) a szállítás megkezdése előtt kell 
elkészíteni;
b) írásban kell rögzíteni; és
c) tartalmaznia kell különösen az alábbi 
elemeket:
i. a szállításért fizetendő árat, amely:
– állandó és a szerződésben rögzített, vagy
– a szerződésben megállapított különböző 
tényezők összesítésével kerül kiszámításra, 
amelyek között szerepelhetnek a piaci 
feltételek változását tükröző piaci 
mutatók, a szállított mennyiség és a 
szállított mezőgazdasági termékek 
minősége vagy összetétele,
ii. a szállítható vagy szállítandó termékek 
mennyiségét és minőségét, valamint e 
szállítások ütemezését,
iii. a szerződés időtartamát, amely lehet 
határozott vagy határozatlan, felmondási 
záradékkal,
iv. a kifizetési időszakokra és az 
eljárásokra vonatkozó részleteket,
v. a mezőgazdasági termékek átvételére 
vagy szállítására vonatkozó 
rendelkezéseket, valamint
vi. a vis maior esetén alkalmazandó 
szabályokat.
(3) Az (1) bekezdéstől eltérve nem kell 
szerződést és/vagy szerződésajánlatot 
készíteni akkor, ha a termelő az érintett 
termékeket olyan vevőnek szállítja, aki 
szövetkezetként működik, és ennek a 
termelő a tagja, amennyiben a szövetkezet 
alapszabálya vagy az abban megállapított, 
illetve abból eredő szabályok és 
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határozatok a (2) bekezdés a), b) és c) 
pontjában megállapított rendelkezésekkel 
azonos hatású rendelkezéseket 
tartalmaznak.
(4) A termelők, begyűjtők, feldolgozók 
vagy forgalmazók által a mezőgazdasági 
termékek szállítására kötött szerződések 
valamennyi eleméről, ideértve a (2) 
bekezdés c) pontjában említett elemeket is, 
a felek szabadon tárgyalhatnak.
Az első bekezdés rendelkezései ellenére:
i.  ha egy tagállam úgy dönt, hogy a 
mezőgazdasági termékek szállításához e 
cikk (1) bekezdésének megfelelően 
kötelezővé teszi írásbeli szerződés 
megkötését, minimális időtartamot 
szabhat meg, amelyet kizárólag a 
mezőgazdasági termékek termelője és első 
felvásárlója közötti írásbeli szerződések 
esetén kell alkalmazni. E minimális 
időtartamnak legalább hat hónapnak kell 
lennie, és nem hátráltathatja a belső piac 
megfelelő működését;
ii. ha egy tagállam úgy dönt, hogy a 
mezőgazdasági termékek első felvásárlója 
köteles az (1) bekezdés szerint írásbeli 
szerződésajánlatot tenni a mezőgazdasági 
termelőnek, akkor úgy is rendelkezhet, 
hogy a szerződés vonatkozásában az 
ajánlat tartalmazza a nemzeti 
jogszabályok szerint e célra rögzített 
minimális időtartamot. E minimális 
időtartamnak legalább hat hónapnak kell 
lennie, és nem hátráltathatja a belső piac 
megfelelő működését.
A második bekezdés nem érinti a termelő 
arra vonatkozó jogát, hogy visszautasítsa 
e minimális időtartamot, feltéve hogy azt 
írásban teszi. Ebben az esetben a felek 
szabadon tárgyalhatnak a szerződés 
valamennyi eleméről, ideértve a (2) 
bekezdés c) pontjában említett elemeket is.
(5) Azon tagállamok, amelyek a jelen 
cikkben meghatározott lehetőségekkel 
élnek, értesítik a Bizottságot e lehetőségek 
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alkalmazásának módjáról.
(6) A Bizottság az e cikk (2) bekezdése a) 
és b) pontjának, valamint (3) 
bekezdésének egységes alkalmazásához. 
szükséges intézkedéseket meghatározó 
végrehajtási jogi aktusokat, valamint a 
tagállamok által e cikknek megfelelően 
megküldendő értesítésekkel kapcsolatos
intézkedéseket fogadhat el.
A végrehajtási aktusokat a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. es

Indokolás

A módosítás csak egy új albekezdéssel egészíti ki a 113. cikk a) pontja első alpontjának az 
előadó által megfogalmazott szövegét (a Dantin-jelentéshez benyújtott 333. módosítás). A tej-
és tejtermék ágazati szerződéses kapcsolatokról szóló 261/2012/EU rendelet elfogadását 
széles körben üdvözölték, mivel jelentős előrelépést jelent az élelmiszer-ellátási láncon belüli 
kapcsolatokban. Az összes ágazatra vonatkoznia kell egy választható szerződéses 
rendszernek.

Módosítás 1850
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
113 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

113a. cikk
Szerződéses kapcsolatok

(1) Ha valamely tagállam úgy dönt, hogy 
írásbeli szerződést kell kötni minden olyan 
esetben, amikor egy mezőgazdasági 
termelő egy feldolgozónak terméket szállít, 
e szerződésnek teljesítenie kell a (2) 
bekezdésben megállapított feltételeket. Az 
első bekezdésben említett esetben az 
érintett tagállam arról is határoz, hogy ha 
a termék szállítását egy vagy több begyűjtő 
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végzi, a feleknek a szállítás minden 
szakaszára vonatkozóan kell ilyen 
szerződést kötniük. Ennek 
alkalmazásában a begyűjtő olyan 
vállalkozás, amely egy mezőgazdasági 
termelőtől vagy egy másik begyűjtőtől 
elszállítja a terméket egy feldolgozóhoz 
vagy egy másik begyűjtőhöz, amennyiben 
a termék tulajdonjoga minden esetben 
átszáll.
(2) A szerződésre az alábbi előírások 
vonatkoznak:
a) a szállítás megkezdése előtt kell 
megkötni;
b) írásban kell rögzíteni; valamint
c) tartalmaznia kell különösen az alábbi 
elemeket:
i.  a szállított tejért fizetendő árat, amely:
– állandó és a szerződésben rögzített, 
és/vagy
– csak a szerződésben megállapított 
tényezők alapján változik, amelyek közé 
tartozik különösen a piaci fejlemények 
piaci mutatókon alapuló változása, a 
szállított mennyiség és a szállított termék 
minősége vagy összetétele;
ii. a szállítható és/vagy szállítandó
mennyiséget és a szállítások ütemezését, 
valamint
iii. a szerződés időtartamát; a szerződés 
lehet határozatlan idejű, felmondási 
záradékkal.
(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseitől 
eltérve nem kell szerződés megkötését 
előírni akkor, ha a mezőgazdasági termelő 
a terméket olyan feldolgozó 
szövetkezetnek szállítja, amelynek a 
termelő tagja, és amennyiben annak 
alapszabálya a (2) bekezdés a), b) és c) 
pontjában megállapított rendelkezésekkel 
azonos hatású rendelkezéseket tartalmaz.
(4) A mezőgazdasági termelők, begyűjtők 
vagy feldolgozók által termék szállítására 
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kötött szerződések valamennyi eleméről, 
ideértve a (2) bekezdés c) pontjában 
említett elemeket is, a felek szabadon 
tárgyalhatnak.
(5) E cikk egységes alkalmazásának 
biztosítása érdekében a Bizottság 
végrehajtási aktusok útján elfogadhatja a 
szükséges intézkedéseket. A végrehajtási 
aktusokat a 162. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. es

Módosítás 1851
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
113 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

113b. cikk
Szerződéses tárgyalások
(1) Az e rendelet 1. cikke (2) bekezdésében 
meghatározott ágazatok egyikéhez tartozó, 
a 106. cikk értelmében elismert termelői 
szervezet a tagjai közé tartozó termelők 
nevében, a közös termelésük egy részére 
vagy egészére vonatkozóan tárgyalhat a 
termelők által egy feldolgozónak, 
közvetítőnek vagy forgalmazónak 
szállítandó mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó szállítási szerződésekről.
(2) A termelői szervezet tárgyalásokat 
folytathat:
a) függetlenül attól, hogy az érintett 
termékek feletti tulajdonjog átkerül-e a 
mezőgazdasági termelőtől a termelői 
szervezethez vagy sem;
b) függetlenül attól, hogy a tárgyalt ár a 
termelő tagok összességének vagy csak 
egy részének közös termelése tekintetében 
egyforma-e;
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c) amennyiben az érintett mezőgazdasági 
termelők nem tagjai más termelői 
szervezetnek, amely szintén ilyen 
szerződésekre irányuló tárgyalásokat 
folytat a nevükben; a tagállamok azonban 
kellően indokolt esetben eltérhetnek ettől 
a feltételtől, amennyiben a termelők két 
különálló termelői egységgel rendelkeznek 
különböző földrajzi területeken;
d) ha az érintett termékekre nem 
vonatkozik egyéb, a mezőgazdasági 
termelő szövetkezeti tagságából származó 
olyan kötelezettség, hogy a szövetkezet 
alapszabályában meghatározott 
feltételeknek, vagy az abban megállapított, 
illetve abból eredő szabályoknak és 
határozatoknak megfelelően a termékeket 
leadja; valamint
e) amennyiben a termelői szervezet 
tájékoztatja a tárgyalások által érintett 
mezőgazdasági termékek mennyiségéről 
azon tagállam vagy tagállamok illetékes 
hatóságait, amelyekben tevékenységet 
folytat.
(3) E cikk alkalmazásában a termelői 
szervezetekre történő bármely hivatkozást 
úgy kell tekinteni, mint amely a termelői 
szervezetek társulásaira is vonatkozik.
(4) Az a tagállam, ahol e cikknek 
megfelelően tárgyalások folynak, értesíti a 
Bizottságot a (2) bekezdés e) pontjának 
alkalmazásáról.
(5) Az azon termelési mennyiségeket 
meghatározó küszöbértékeket, amelyek 
kollektív tárgyalások tárgyát képezhetik, e 
rendelet melléklete tartalmazza.

Or. fr

Módosítás 1852
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Rendeletre irányuló javaslat
113 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

113b. cikk
Szerződéses tárgyalások

(1) A mezőgazdasági termelő által 
valamely terméknek a 100. cikk a) 
bekezdése első pontjának második 
albekezdése szerint feldolgozó vagy 
begyűjtő számára történő szállítására 
kötött szerződéseket a 106. cikk 
értelmében elismert termelői szervezet is 
megtárgyalhatja mezőgazdasági termelő 
tagjai nevében, közös termelésük egy 
részére vagy egészére vonatkozóan.
(2) A termelői szervezet tárgyalásokat 
folytathat::
a) függetlenül attól, hogy a 
mezőgazdasági termelők átruházzák-e a 
termék feletti tulajdonjogot a termelői 
szervezetre vagy sem;
b) függetlenül attól, hogy a tárgyalt ár 
azonos-e a mezőgazdasági termelő tagok 
egy részének vagy összességének közös 
termelése tekintetében;
c) ha az adott termelői szervezet által 
folytatott tárgyalás keretébe tartozó 
termék teljes mennyisége nem haladja 
meg:
i. a teljes uniós termelés 3,5%-át, és
ii. az adott termelői szervezet által 
folytatott tárgyalások által érintett 
tagállam teljes nemzeti termelésének 33%-
át, és
iii. az adott termelői szervezet által 
folytatott tárgyalások által érintett 
valamennyi tagállam összesített nemzeti 
termelésének 33%-át;
d) feltéve, hogy az érintett mezőgazdasági 
termelők nem tagjai más termelői 
szervezetnek, amely szintén ilyen 
szerződésekre irányuló tárgyalásokat 
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folytat a nevükben;
e) ha a termelői szervezet értesíti azon 
tagállam vagy tagállamok illetékes 
hatóságait, amelyekben tevékenységet 
folytat.
(3) E cikk alkalmazásában a termelői 
szervezetekre történő bármely hivatkozást 
úgy kell tekinteni, mint amely a termelői 
szervezetek társulásaira is vonatkozik. 
Tekintettel arra, hogy biztosítani kell e 
társulások megfelelő nyomon követését, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikkben említett eljárásnak 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e társulások 
elismerésének feltételeire vonatkozóan.
(4) A (2) bekezdés c) pontjának ii. és iii. 
alpontjában foglalt rendelkezésektől 
eltérve a második bekezdésben említett 
versenyhatóság eseti alapon dönthet úgy –
még akkor is, ha nem valósul meg a 33%-
os küszöb túllépése –, hogy a termelői 
szervezet nem folytathat tárgyalásokat, ha 
ezt a verseny fenntartása érdekében 
szükségesnek ítéli, vagy azért, hogy az 
adott termék feldolgozását végző kis- és 
középvállalkozások ne kerüljenek 
súlyosan hátrányos helyzetbe a területén.
Az e bekezdés első albekezdésében említett 
határozatot egynél több tagállam 
termelését érintő tárgyalások esetében a 
Bizottság az 1/2003/EK rendelet 14. 
cikkében említett tanácsadó bizottsági 
eljárással összhangban elfogadott 
végrehajtási aktus útján hozza meg. Más 
esetekben a határozatot azon tagállam 
nemzeti versenyhatósága hozza meg, 
amelynek termelésére a tárgyalások 
vonatkoznak. Az e bekezdés első és 
második albekezdésében említett 
határozatok csak az érintett vállalkozások 
értesítésének időpontját követően 
alkalmazandók.
(5) E cikk alkalmazásában:
a) „nemzeti versenyhatóság” az 
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1/2003/EK rendelet 5. cikkében említett 
hatóság;
b) „kkv” a 2003/361/EK bizottsági ajánlás 
szerinti mikro-, kis- vagy 
középvállalkozás.

Or. es

Indokolás

A közös agrárpolitikának ösztönöznie kell a mezőgazdasági szövetkezetek létrejöttét és a 
termelők és feldolgozók közötti szerződéskötést, más ágazatokra is kiterjesztve a tejágazatra 
vonatkozó hatályos rendelkezéseket.

Módosítás 1853
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
113 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

113b. cikk
Szerződésre irányuló tárgyalások más 

ágazatokkal
Szerződésre irányuló tárgyalások más 
ágazatokban, ideértve a gyümölcs- és 
zöldségágazatot és a feldolgozókat.
A 104–105. cikk sérelme nélkül 
rendelkezéseket kell elfogadni az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 42. 
cikkével és 43. cikke (2) bekezdésével 
összhangban, lehetővé téve az elismert 
termelői szervezetek és a mezőgazdasági 
termelőket vagy társulásaikat tömörítő 
szövetkezetek számára a lehetséges 
szerződéses feltételek – köztük a tagok 
termelésének egy részére vagy egészére 
vonatkozó ár – vevővel való 
megtárgyalását.
A különböző mezőgazdasági ágazatokon 
belüli tényleges verseny fenntartása 
érdekében a tárgyalásokra megfelelő 
korlátozások vonatkoznak, amelyeket az 
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Európai Parlament és a Tanács közösen 
határoz meg, a tejágazat esetéhez 
hasonlóan; ezek a korlátozások 
jelenthetik például az Unió vagy a 
tárgyalások által érintett tagállamok 
termelésének meghatározott százalékát.
A lehetséges szerződések árairól az első 
albekezdésben felsorolt termelők és a 
vevők által folytatott tárgyalások során –
az előző albekezdés szerinti 
követelményeknek megfelelően és az 
ellátási lánc egészében keletkező 
hozzáadott érték méltányosabb elosztása 
érdekében – figyelembe lehet venni a 
termelési költségekhez kapcsolódó 
objektív mutatókat.

Or. es

Indokolás

Se deben ampliar ciertas medidas del paquete lácteo a otros sectores, especialmente la 
capacidad por parte de las organizaciones y cooperativas de productores de poder negociar 
de una manera agrupada los términos del contrato, incluyendo el precio.El artículo 42 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que las normas sobre la 
competencia de la Unión, son aplicables a la producción y al comercio de los productos 
agrícolas sólo en la medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo, en el 
marco de las disposiciones del artículo 43, apartado 2 del TFUE, el cual prevé el 
establecimiento de la organización común de los mercados agrícolas.De la misma manera 
que las normas de competencia prohíben la venta a perdidas en la cadena de suministros, se 
debe evitar posibles imposiciones al sector productor que fuercen a una venta de sus 
producciones por debajo de sus costes de producción, en aras de una distribución más 
equitativa del valor añadido generado a lo largo de la cadena de suministros.

Módosítás 1854
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
113 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

113c. cikk
Szerződések a komlóágazatban
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(1) Az egyes érintett termelő tagállamok 
által e célra kijelölt szervek 
nyilvántartásba vesznek minden, az Unió 
területén termelt komló szállítására 
vonatkozó, egyrészről valamely termelő 
vagy termelői szervezet, másrészről a vevő 
között létrejött szerződést.
(2) A valamely meghatározott 
mennyiségnek a megállapodás szerinti 
áron történő leszállítására vonatkozó, egy 
vagy több betakarítási időszakra szóló és 
az első szóban forgó betakarítási évben 
augusztus 1-je előtt megkötött 
szerződéseket „előzetesen megkötött 
szerződésnek” kell tekinteni. Ezeket külön 
kell nyilvántartásba venni.
(3) A nyilvántartásba vétel alapját képező 
adatok kizárólag e rendelet céljára 
használhatók fel.
(4) A Bizottság megállapítja a 
komlószállításra vonatkozó szerződések 
nyilvántartásba vételének részletes 
szabályait.

Or. en

Módosítás 1855
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
114 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak biztosítására, hogy a termelői 
szervezetek, az olívaolaj és az étkezési 
olajbogyó ágazatában működő piaci 
szereplőket tömörítő szervezetek és a 
szakmaközi szervezetek célkitűzései és 
feladatai egyértelműen meghatározásra 
kerüljenek, és ezáltal is fokozódjon a 
szóban forgó szervezetek által folytatott 
tevékenységek hatékonysága, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 160. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 

Annak biztosítására, hogy a termelői 
szervezetek, az olívaolaj és az étkezési 
olajbogyó ágazatában működő piaci 
szereplőket tömörítő szervezetek és a 
szakmaközi szervezetek célkitűzései és 
feladatai egyértelműen meghatározásra 
kerüljenek, és ezáltal is fokozódjon a 
szóban forgó szervezetek által folytatott 
tevékenységek hatékonysága, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 1. cikk (2) 
bekezdésében felsorolt egyes ágazatok 
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alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
termelői szervezetek, a termelői 
szervezetek társulásai, a szakmaközi 
szervezetek és a piaci szereplőket tömörítő 
szervezetek vonatkozásában az alábbi 
kérdésekben:

vonatkozásában a 160. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a termelői 
szervezetek, a termelői szervezetek 
társulásai, a szakmaközi szervezetek és a 
piaci szereplőket tömörítő szervezetek 
vonatkozásában az alábbi kérdésekben:

Or. en

Módosítás 1856
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
114 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ilyen szervezetek és társulások által 
fakultatív, illetve kötelező jelleggel 
követendő konkrét célok, illetve azon 
konkrét célok, amelyek nem támogathatók, 
ezen belül a 106–109. cikkben 
megállapított céloktól való eltérések;

a) a gyümölcs- és zöldség-, olívaolaj- és 
étkezésiolajbogyó-, valamint borágazaton 
belüli ilyen szervezetek és társulások által 
fakultatív, illetve kötelező jelleggel 
követendő konkrét célok, illetve azon 
konkrét célok, amelyek nem támogathatók, 
ezen belül a 106–109. cikkben 
megállapított céloktól való eltérések;

Or. es

Indokolás

A konkrét célokat az alap-jogiaktus 106. és 108. cikke már tartalmazza. Felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat csak a fent említett ágazatok esetében szabadna alkalmazni.

Módosítás 1857
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a szervezetek által a szakmaközi 
megállapodásokra vonatkozó 
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iránymutatások 108. cikke szerint 
megkötött szakmaközi megállapodásokra 
vonatkozó horizontális ajánlások;

Or. en

Módosítás 1858
Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a szervezetek által a szakmaközi 
megállapodásokra vonatkozó 
iránymutatások 108. cikke szerint 
megkötött szakmaközi megállapodásokra 
vonatkozó horizontális ajánlások;

Or. fr

Módosítás 1859
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
114 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) e szervezetek és társulások alapszabálya, 
elismerése, szervezeti felépítése, jogi 
személyisége, tagsága, mérete, 
elszámoltathatósága és tevékenységei, a 
106. cikk d) pontjában említett azon 
előírás, melynek értelmében a termelői 
szervezetek elismerésének feltétele, hogy 
egy adott piacon ne legyenek gazdasági 
erőfölényben, kivéve ha a Szerződés 39. 
cikkében megfogalmazott célkitűzések 
elérése ezt szükségessé teszi, továbbá az 
elismerésnek, az elismerés 
visszavonásának és az összeolvadásnak a 
következményei;

b) e szervezetek és társulások alapszabálya, 
elismerése, szervezeti felépítése, jogi 
személyisége, tagsága, mérete, 
elszámoltathatósága és tevékenységei, 
továbbá az elismerésnek, az elismerés 
visszavonásának és az összeolvadásnak a 
következményei;
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Or. en

Módosítás 1860
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
114 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) e szervezetek és társulások alapszabálya, 
elismerése, szervezeti felépítése, jogi 
személyisége, tagsága, mérete, 
elszámoltathatósága és tevékenységei, a 
106. cikk d) pontjában említett azon 
előírás, melynek értelmében a termelői 
szervezetek elismerésének feltétele, hogy 
egy adott piacon ne legyenek gazdasági 
erőfölényben, kivéve ha a Szerződés 39. 
cikkében megfogalmazott célkitűzések 
elérése ezt szükségessé teszi, továbbá az
elismerésnek, az elismerés 
visszavonásának és az összeolvadásnak a 
következményei; 

b) e szervezetek és társulások alapszabálya, 
elismerése, szervezeti felépítése, jogi 
személyisége, tagsága, mérete, 
elszámoltathatósága és tevékenységei, 
továbbá az elismerésnek, az elismerés 
visszavonásának és az összeolvadásnak a 
következményei;

Or. es

Indokolás

A 106. cikk d) pontja törlésre került.

Módosítás 1861
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
114 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) e szervezetek és társulások alapszabálya, 
elismerése, szervezeti felépítése, jogi 
személyisége, tagsága, mérete, 
elszámoltathatósága és tevékenységei, a 
106. cikk d) pontjában említett azon 
előírás, melynek értelmében a termelői 

b) e szervezetek és társulások alapszabálya, 
szervezeti felépítése, jogi személyisége, 
tagsága, mérete, elszámoltathatósága és 
tevékenységei, a 106. cikk d) pontjában 
említett azon előírás, melynek értelmében a 
termelői szervezetek elismerésének 
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szervezetek elismerésének feltétele, hogy 
egy adott piacon ne legyenek gazdasági 
erőfölényben, kivéve ha a Szerződés 39. 
cikkében megfogalmazott célkitűzések 
elérése ezt szükségessé teszi, továbbá az 
elismerésnek, az elismerés 
visszavonásának és az összeolvadásnak a 
következményei;

feltétele, hogy egy adott piacon ne 
legyenek gazdasági erőfölényben, kivéve 
ha a Szerződés 39. cikkében 
megfogalmazott célkitűzések elérése ezt 
szükségessé teszi, továbbá az 
összeolvadásnak a következményei;

Or. en

Indokolás

A 114. cikk felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a termelői szervezetekre vonatkozó részletes szabályokról. Ennek tartalmaznia 
kell az elismerésre vonatkozó szabályokat és annak egyértelmű szabályozását, hogy mikor 
függeszthető fel, illetve vonható vissza az elismerés, és mikor kérhetők javító intézkedések.

Módosítás 1862
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az elismerésre, valamint az elismerés 
visszavonására és felfüggesztésére 
vonatkozó szabályok, továbbá az 
elismerési kritériumoknak való meg nem 
felelés esetén a szóban forgó szervezetek 
és társulások számára előírt, javító 
intézkedések megtételére vonatkozó 
kötelezettség;

Or. en

Indokolás

A 114. cikk felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a termelői szervezetekre vonatkozó részletes szabályokról. Ennek tartalmaznia 
kell az elismerésre vonatkozó szabályokat és annak egyértelmű szabályozását, hogy mikor 
függeszthető fel, illetve vonható vissza az elismerés, és mikor kérhetők javító intézkedések.
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Módosítás 1863
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
114 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a szervezetek 110. cikk szerinti egyes 
szabályainak a tagsági viszonnyal nem 
rendelkezőkre történő kiterjesztése és a 
111. cikkben említett, a tagsági viszonnyal 
nem rendelkezők által fizetendő kötelező 
hozzájárulás, ezen belül a termelésre 
vonatkozó azon szigorúbb szabályok 
listája, amelyek a 110. cikk (4) bekezdése 
első albekezdésének b) pontja alapján 
kiterjeszthetők, a reprezentativitásra 
vonatkozó további követelmények, az 
érintett gazdasági térségek, és ezen belül 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 
kiterjesztésnek vagy a kötelező 
hozzájárulások fizetésének visszautasítását 
vagy visszavonását.

f) a szervezetek 110. cikk szerinti egyes 
szabályainak a tagsági viszonnyal nem 
rendelkezőkre történő kiterjesztése –
figyelembe véve a 106., 107. és 108. cikk 
értelmében az egyes szervezetek által 
követhető célokat –, és a 111. cikkben 
említett, a tagsági viszonnyal nem 
rendelkezők által fizetendő kötelező 
hozzájárulás, ezen belül a termelésre 
vonatkozó azon szigorúbb szabályok 
listája, amelyek a 110. cikk (4) bekezdése 
első albekezdésének b) pontja alapján 
kiterjeszthetők, a reprezentativitásra 
vonatkozó további követelmények, az 
érintett gazdasági térségek, és ezen belül 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 
kiterjesztésnek vagy a kötelező 
hozzájárulások fizetésének visszautasítását 
vagy visszavonását.

Or. en

Módosítás 1864
Esther de Lange

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

fa) a természeti erőforrásokkal való 
fenntartható gazdálkodás megvalósítása, 
lehetővé téve az elismert termelői 
szervezetek, köztük a szövetkezetek 
számára, hogy kollektív horizontális és 
vertikális megállapodásokat kössenek 
versenytársaikkal és az élelmiszerláncon 
belüli partnereikkel a fenntartható 
termelésbe való beruházás költségeinek az 
árakba történő belefoglalásáról;

Or. en

Módosítás 1865
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
115 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
elfogadhatja az e fejezethez kapcsolódó 
szükséges intézkedéseket, különösen a 110. 
és a 112. cikkben említett intézkedések 
végrehajtásához kapcsolódó eljárásokra és 
technikai feltételekre vonatkozóan. Az 
ilyen végrehajtási aktusokat a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
elfogadhatja az e fejezethez kapcsolódó 
szükséges intézkedéseket, különösen a 110. 
és a 112. cikkben említett intézkedések 
végrehajtásához kapcsolódó eljárásokra és 
technikai feltételekre vonatkozóan. Az 
ilyen végrehajtási aktusokat a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni. A 
Bizottság végrehajtási aktusok útján 
elfogadja a 110. cikk (2) bekezdése 
szerinti „gazdasági térség” fogalmának 
gyakorlati megvalósításához szükséges 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 1866
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
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Rendeletre irányuló javaslat
II rész –  II cím - III fejezet - 4 a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. SZAKASZ
A TAGÁLLAMI IRÁNYÍTÁS 

VÁLASZTÁSA
116a. cikk

Az irányítás megválasztása
Az egyes tagállamok egyedi helyzetére, 
valamint termelői szervezeteinek, illetve 
piaci szereplőket tömörítő szervezeteinek 
fejlettségi szintjére tekintettel abban az 
esetben, ha a termelők szervezettségi 
szintje különösen alacsony, az e rendelet 
által a termelői szervezetekre ruházott 
hatásköröket az adott tagállam nemzeti 
hatóságai is gyakorolhatják. 

Or. pt

Módosítás 1867
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
II rész –  II cím - III fejezet - 4 a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. SZAKASZ
Átláthatóság, a piaccal kapcsolatos 

tájékoztatás és kiigazítás
116a. cikk

Európai élelmiszerár-megfigyelési eszköz
(1) Annak érdekében, hogy a gazdasági 
szereplők és az összes hatóság 
tájékoztatást kapjanak a teljes ellátási 
láncon belüli élelmiszerár-képzésről, 
valamint hogy könnyebb legyen 
megállapítani és rögzíteni a piaci 
tendenciákat, a Bizottság rendszeresen 
jelentést készít a Tanácsnak és a 
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Parlamentnek az európai élelmiszerár-
megfigyelési eszköz működéséről és 
tanulmányainak eredményeiről, valamint 
gondoskodik ezen eredmények 
nyilvánosságra hozataláról.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása 
érdekében, és a nemzeti statisztikai 
hivatalok és nemzeti árfelügyeleti szervek 
tevékenységéhez kapcsolódva az eszköz 
elsősorban a következő területekre 
vonatkozó elemzésekhez és 
tanulmányokhoz szükséges statisztikai 
adatokat és információkat gyűjt:
a) termelés és ellátás;
b) árképzési mechanizmusok és –
lehetőség szerint – haszonkulcsok az 
uniós és a tagállami élelmiszer-ellátási 
lánc egészében;
c) az árak és – lehetőség szerint – a 
haszonkulcsok alakulásának tendenciái 
az Unió és a tagállamok élelmiszer-
ellátási láncának minden szintjén és 
valamennyi mezőgazdasági és élelmiszer-
ipari ágazatában, mindenekelőtt a 
gyümölcs-, a zöldség-, a tej- és tejtermék-
és a húságazatban;
d) a piac alakulására vonatkozó rövid és 
középtávú előrejelzések.
E bekezdés céljainak elérése érdekében az 
eszköz mindenekelőtt a kivitelt és a 
behozatalt, a termelői árakat, a fogyasztó 
által fizetett árakat, a haszonkulcsokat, a 
termelési, feldolgozási és forgalmazási 
költségeket vizsgálja az Unió és a 
tagállamok élelmiszer-ellátási láncának 
valamennyi szakaszában;
e) a megcélzott ártartomány kiszámítása. 
Az európai élelmiszerár-megfigyelési 
eszköz statisztikai adatok alapján 
kiszámítja a megcélzott ártartományt. Ez 
tekintetbe veszi a termelési költségeket. 
Amennyiben az ár nem esik a megcélzott 
ártartományba, az európai élelmiszerár-
megfigyelési eszköz felszólít a 
mennyiségek különböző intézkedések –
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köztük a 156. cikk a) pontjában rögzítettek 
– révén történő kiigazítására annak 
biztosítása érdekében, hogy a kínálat 
igazodjon a kereslethez, és hogy az árak 
az eredetileg kiszámított, megcélzott 
ártartományba essenek;
f) a ráfordítási költségek rendszeres 
növelésére törekvő termelői ágazatok 
vállalkozásainak felfelé irányuló 
koncentrálása. Ez a költség az egyik fő 
oka az ellátási láncon belüli nem 
megfelelő működésnek, mivel rendkívül 
megnehezíti a hozzáadott érték ellátási 
láncon belüli méltányos elosztását.

Or. fr

Indokolás

Il est primordial d'instaurer un Instrument européen de surveillance des prix des denrées 
alimentaires pour collecter des données concrètes sur la situation du marché. Ces données 
comprennent les prix du lait, le développement des coûts de production du lait, la demande, 
l'offre ainsi que les marges de tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Cependant, une 
observation du marché n'est pas suffisante. L'Instrument européen de surveillance des prix 
des denrées alimentaires doit être équipé de tous les instruments nécessaires pour réagir - sur 
base des informations sur le marché dont il dispose - à des situations concrètes sur le marché, 
afin que l'offre puisse être adaptée à la demande. De plus, afin d'avoir une vision globalisée 
du marché, l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires devrait 
pouvoir collecter des données sur les prix des intrans, lesquels sont de plus en plus 
rapidement liés à l'évolution des prix des marchés à terme des matières premières agricoles.
La concentration des entreprises de l'amont est une réalité et il y a donc lieu d'intégrer ce 
secteur dans l'analyse.

Módosítás 1868
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II rész –  II cím - III fejezet - 4 a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. SZAKASZ
ÁTLÁTHATÓSÁG, PIACI 

INFORMÁCIÓK ÉS KIIGAZÍTÁS



PE492.804v01-00 24/171 AM\907936HU.doc

HU

116a. cikk
Európai élelmiszerár-megfigyelési eszköz
(1) Annak érdekében, hogy a gazdasági 
szereplők és az összes hatóság 
tájékoztatást kapjanak a teljes ellátási 
láncon belüli élelmiszerár-képzésről, 
valamint hogy könnyebb legyen 
megállapítani és rögzíteni a piaci 
tendenciákat, a Bizottság rendszeresen 
jelentést készít a Tanácsnak és a 
Parlamentnek az európai élelmiszerár-
megfigyelési eszköz működéséről és 
tanulmányainak eredményeiről, valamint 
gondoskodik ezen eredmények 
nyilvánosságra hozataláról.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása 
érdekében, és a nemzeti statisztikai
hivatalok és nemzeti árfelügyeleti szervek 
tevékenységéhez kapcsolódva az eszköz 
elsősorban a következő területekre 
vonatkozó elemzésekhez és 
tanulmányokhoz szükséges statisztikai 
adatokat és információkat gyűjt:
b) árképzési mechanizmusok és –
lehetőség szerint – haszonkulcsok az 
uniós és a tagállami élelmiszer-ellátási 
lánc egészében;
c) az árak és – lehetőség szerint – a 
haszonkulcsok alakulásának tendenciái 
az Unió és a tagállamok élelmiszer-
ellátási láncának minden szintjén és 
valamennyi mezőgazdasági és élelmiszer-
ipari ágazatában, mindenekelőtt a 
gyümölcs-, a zöldség-, a tej- és tejtermék-
és a húságazatban;
d) a piac alakulására vonatkozó rövid és 
középtávú előrejelzések.
E bekezdés céljainak elérése érdekében az 
eszköz mindenekelőtt a kivitelt és a 
behozatalt, az üzemből kikerülési árakat, 
a fogyasztó által fizetett árakat, a nyereség 
árrését, a termelési, feldolgozási és 
forgalmazási költségeket vizsgálja az Unió 
és a tagállamok élelmiszer-ellátási 
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láncának valamennyi szakaszában.
e) Az összegyűjtött statisztikai adatok 
alapján az európai élelmiszerár-
megfigyelési eszköz kiszámítja a tej 
tekintetében megcélzott ártartományt. A 
megcélzott ártartomány a tejtermelés 
termelői költségeihez igazodik. 
Amennyiben az árak nem felelnek meg a 
megcélzott ártartománynak, az európai 
élelmiszerár-megfigyelési eszköz 
mennyiségi kiigazításokat javasol, 
amelyekre különböző eszközök – köztük a 
156. cikk a) pontjában rögzítettek – révén 
kerül sor a kínálat kereslethez való 
hozzáigazítása és az árak megcélzott 
ártartomány alá csökkenésének elkerülése 
érdekében;

Or. fr

Indokolás

Rendkívül fontos az európai élelmiszerár-megfigyelési eszköz megvalósítása annak érdekében, 
hogy konkrét adatokat lehessen gyűjteni a piaci helyzetről, különös tekintettel a tejárakra, a 
tejtermelés költségeinek alakulására, valamint a keresletre, a kínálatra és az élelmiszer-
ellátási lánc összes szereplőjének árrésére. Ugyanakkor nemcsak a piac megfigyelése fontos. 
Az európai élelmiszerár-megfigyelési eszköznek rendelkeznie kell azokkal az eszközökkel, 
amelyekkel reagálni lehet az egyedi piaci helyzetekre, és a piacokkal kapcsolatos ismeretek 
felhasználásával hozzá lehet igazítani a kínált mennyiséget a kereslethez.

Módosítás 1869
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
116 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

116a. cikk
Európai élelmiszerár-megfigyelési eszköz

A piaci fejlemények termelői és ágazatközi 
szervezetek általi rögzítésének 
megkönnyítése érdekében az európai 
élelmiszerár-megfigyelési eszköz az 
Eurostattal, a nemzeti statisztikai 
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hivatalokkal és a nemzeti árfelügyeleti 
szervekkel együttműködve rendszeresen 
felméréseket végez a fő mezőgazdasági 
ágazatokon belüli piaci tendenciákra 
vonatkozóan, valamint rövid és hosszú 
távú előrejelzéseket készít.

Or. en

Módosítás 1870
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
III rész – -1 fejezet új

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. fejezet
Általános rendelkezések

116a. cikk
Általános elvek

Ha ez a rendelet vagy az e rendelet 
alapján elfogadott rendelkezések 
másképpen nem rendelkeznek, a 
harmadik országokkal folytatott 
kereskedelem során tilos:
a) bármiféle, a vámmal azonos hatású díj 
kivetése;
b) bármiféle mennyiségi korlátozás vagy 
azzal azonos hatású intézkedés 
alkalmazása.

Or. es

Indokolás

Ennek a fejezetnek és ennek a bevezető cikknek benne kell maradnia a rendeletben. A bevezető 
cikk általános alapelvet rögzít, amelyet tiszteletben kell tartani a harmadik országokkal 
folytatott kereskedelem során.
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Módosítás 1871
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
117 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azon esetek sérelme nélkül, amikor e 
rendeletnek megfelelően behozatali vagy 
kiviteli engedélyre van szükség, egy vagy 
több mezőgazdasági terméknek az Unióban 
való szabad forgalomba bocsátás céljából 
történő behozatala vagy az Unióból való 
kivitele engedély bemutatásához köthető, 
amennyiben az érintett piacok irányítása, 
és különösen a szóban forgó termékek 
kereskedelmének felügyelete céljából az 
engedélyek szükségesnek tűnnek.

(1) Azon esetek sérelme nélkül, amikor e 
rendeletnek megfelelően behozatali vagy 
kiviteli engedélyre van szükség, egy vagy 
több mezőgazdasági terméknek az Unióban 
való szabad forgalomba bocsátás céljából 
történő behozatala vagy az Unióból való 
kivitele engedély bemutatásához köthető, 
amennyiben az érintett piacok irányítása 
céljából az engedélyek szükségesnek 
tűnnek.

Or. de

Indokolás

Das Grundprinzip sollte sein, dass Lizenzen nur zur Verwaltung von Ein- und 
Ausfuhrzollkontingenten und beimGebrauch von Ausfuhrerstattungen nötig sind. Für 
Unternehmen stellen Lizenzen eine Last dar und solltendeshalb nicht als eine einfache Quelle 
für Statistiken, die auch anderswo beschafft werden können,missbraucht werden. Instrumente 
wie z.B der „Global Trade Atlas“ bieten präzise Daten über Handelsströmean, die direkt von 
Zollbehörden aus der gesamten Welt erlangt werden. Der europäische Milchsektor ist 
vonAusfuhren abhängig und diese Tendenz wird sich in den Jahren nach der Abschaffung der 
Milchkontingentewahrscheinlich weiter bestätigen. Eine allgemeine Lizenzpflicht, so wie sie 
vom Herrn Dantin vorgeschlagen wird, würde sicher die Ausfuhrleistung der EU-
Milchbranche beeinträchtigen. Händler würden Lizenzanträge inder Tat nur einreichen, 
wenn sie sich sicher sind, dass die Ausfuhren auch stattfinden können, da sonst die Sicherheit 
verfällt.

Módosítás 1872
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

(1) Azon esetek sérelme nélkül, amikor e 
rendeletnek megfelelően behozatali vagy 
kiviteli engedélyre van szükség, egy vagy 
több mezőgazdasági terméknek az Unióban 
való szabad forgalomba bocsátás céljából 
történő behozatala vagy az Unióból való 
kivitele engedély bemutatásához köthető, 
amennyiben az érintett piacok irányítása, 
és különösen a szóban forgó termékek 
kereskedelmének felügyelete céljából az 
engedélyek szükségesnek tűnnek.

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Or. es

Módosítás 1873
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
117 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azon esetek sérelme nélkül, amikor e 
rendeletnek megfelelően behozatali vagy 
kiviteli engedélyre van szükség, egy vagy 
több mezőgazdasági terméknek az Unióban 
való szabad forgalomba bocsátás céljából 
történő behozatala vagy az Unióból való 
kivitele engedély bemutatásához köthető, 
amennyiben az érintett piacok irányítása, 
és különösen a szóban forgó termékek 
kereskedelmének felügyelete céljából az 
engedélyek szükségesnek tűnnek.

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Or. es

Módosítás 1874
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Rendeletre irányuló javaslat
117 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Behozatali engedély bemutatásához 
köthető konkrétan az alábbi ágazatok alá 
tartozó termékek behozatala:
a) gabona;
b) rizs;
c) cukor;
d) vetőmag;
e) olívaolaj és étkezési olajbogyó az 1509, 
1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 
2306 90 19, 1522 00 31 és 1522 00 39 KN-
kódok alá tartozó termékek 
vonatkozásában;
f) len- és kenderágazat, a kender 
tekintetében;
g) gyümölcs- és zöldségfélék;
h) feldolgozott gyümölcs- és zöldségfélék;
i) banán;
j) bor;
k) élő növény;
l) marha- és borjúhús;
m) tej és tejtermékek;
n) sertéshús;
o) juh- és kecskehús;
p) tojás;
q) baromfihús;
r) mezőgazdasági eredetű etil-alkohol.
Kiviteli engedély bemutatásához köthető 
az alábbi ágazatok alá tartozó termékek 
kivitele:
a) gabona;
b) rizs;
c) cukor;
d) olívaolaj és étkezési olajbogyó az I. 
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melléklet VII. részének a) pontjában 
említett olívaolaj tekintetében;
e) gyümölcs- és zöldségfélék;
f) feldolgozott gyümölcs- és zöldségfélék;
g) bor;
h) marha- és borjúhús;
i) tej és tejtermékek;
j) sertéshús;
k) juh- és kecskehús;
l) tojás;
m) baromfihús;
n) mezőgazdasági eredetű etil-alkohol.

Or. es

Indokolás

A behozatali vagy kiviteli engedély bemutatásához kötött mezőgazdasági termékeket a 
jelenleg hatályos (1234/2007/EK) rendelet 130. és 161. cikkével összhangban bele kell 
foglalni ebbe a rendeletbe. A listának tehát nem felhatalmazáson alapuló jogi aktus tárgyát 
kell képeznie, amint azt a 118. cikk előírja.

Módosítás 1875
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Unióba behozott termékeknek az 
Unión belül előállítottakkal azonos 
termelési és forgalmazási 
követelményeknek kell eleget tenniük, és a 
vonatkozó behozatali engedélyek csak e 
feltételek teljesülése esetén adhatók ki.

Or. es



AM\907936HU.doc 31/171 PE492.804v01-00

HU

Módosítás 1876
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Amennyiben az Unión belüli piaci 
árak nem fedezik a közösségi termelési 
költségeket, az Uniónak mindaddig fel 
kell függesztenie a behozatali 
engedélyeket, amíg a helyzet e termékek 
tekintetében nem rendeződik.

Or. es

Módosítás 1877
Luís Paulo Alves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az uniós termékekre alkalmazandó 
forgalmazási előírások – ideértve az állat-
és növény-egészségügyi és élelmiszer-ipari 
ágazat termékei esetében a higiéniai, az 
emberek és a növények egészségére 
vonatkozó, valamint az állatjóléti és a 
környezetvédelmi szabályoknak való 
megfelelés biztosítása érdekében 
elfogadott előírásokat – a behozott 
termékekre is alkalmazandók. Az ezen 
előírásoknak meg nem felelő uniós import 
tekintetében behozatali engedély nem 
adható ki.

Or. pt

Módosítás 1878
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska



PE492.804v01-00 32/171 AM\907936HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
118 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Figyelembe véve a kereskedelmi és 
piaci fejleményeket, illetve az érintett 
piacokon jelentkező igényeket, továbbá a 
szóban forgó termékek behozatalának és 
kivitelének nyomon követése céljából a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
következők meghatározása érdekében:

(1) Figyelembe véve, hogy nyomon kell 
követni a termékek behozatalát, hogy 
hatékony és eredményes piacirányításra 
van szükség, valamint hogy csökkenteni 
kell az adminisztratív terheket, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 160. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
következők meghatározása érdekében:

Or. pl

Indokolás

System pozwoleń daje możliwość pozyskania informacji o zamiarach importerów i 
eksporterów, co do wielkości realizowanych obrotów w handlu z krajami trzecimi. W sytuacji 
istniejącej lub spodziewanej nierównowagi rynkowej dostarcza on cennych informacji 
umożliwiających właściwe zarządzanie rynkiem. Jego wdrażanie wiąże się jednak z 
ponoszeniem znacznych kosztów przez podmioty rynkowe i administracje krajów 
członkowskich (wydawanie pozwoleń, przyjmowanie i rozliczanie zabezpieczeń, kontrole, 
ograniczenie swobody działania podmiotów z uwagi na okres ważności pozwolenia). Zdaniem 
Polski system ten powinien być wykorzystywany, kiedy wymaga tego sytuacja i niezbędne 
informacje nie mogą być pozyskane w inny sposób, np. poprzez służby celne.

Módosítás 1879
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
118 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon mezőgazdasági termékek jegyzéke, 
amelyek behozatala vagy kivitele engedély 
bemutatásához van kötve;

törölve

Or. es
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Módosítás 1880
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
118 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon mezőgazdasági termékek jegyzéke, 
amelyek behozatala vagy kivitele engedély 
bemutatásához van kötve;

a) kivételes esetekben és amennyiben az az 
érintett piacok hatékony irányításához 
szükséges, a behozatali vagy kiviteli 
engedély bemutatásának bizonyos
mezőgazdasági termékek tekintetében 
történő előírása;

Or. de

Módosítás 1881
Elisabeth Jeggle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a behozatalra vonatkozó szociális és 
környezetvédelmi 
minimumkövetelmények, a harmadik 
országból származó termékek 
szabályokkal összhangban álló piaci 
hozzáférésének biztosítása érdekében.

Or. de

Indokolás

A harmadik országból történő behozatal nem torzíthatja a belső piaci versenyt; 
következésképpen (szociális, környezetvédelmi stb.) minimumkövetelményeket kell 
meghatározni, amelyeket megfelelően érvényre kell juttatni.

Módosítás 1882
Hans-Peter Mayer
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Rendeletre irányuló javaslat
118 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a kérelmek benyújtása, valamint az 
engedélyek kibocsátása és felhasználása;

Or. de

Módosítás 1883
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
119 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kérelmek benyújtása, valamint az 
engedélyek kibocsátása és felhasználása;

törölve

Or. de

Módosítás 1884
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
120 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

120a. cikk
Importvámok

Amennyiben e rendelet másképpen nem 
rendelkezik, az 1. cikkben említett 
termékekre a közös vámtarifában szereplő 
behozatali vámtételeket kell alkalmazni.

Or. es

Indokolás

Ez alapvető elv, és szerepelnie kell a rendeletben.
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Módosítás 1885
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
120 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

120a. cikk
Behozatali vámok

Amennyiben e rendelet másképpen nem 
rendelkezik, az 1. cikkben említett 
termékekre a közös vámtarifában szereplő 
behozatali vámtételeket kell alkalmazni.

Or. es

Indokolás

Ez alapvető elv, és egy bevezető cikkben bele kell foglalni ebbe a fejezetbe, összhangban a 
jelenleg hatályos rendelettel.

Módosítás 1886
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Eva Ortiz Vilella

Rendeletre irányuló javaslat
121 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nemzetközi megállapodások végrehajtása Nemzetközi és egyéb megállapodások 
végrehajtása

Or. es

Indokolás

A cikk javasolt címe nem megfelelő, mivel a cikk nemcsak az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 218. cikkének megfelelően kötött nemzetközi megállapodások szerinti, behozatali 
vámok meghatározásával kapcsolatos hatáskörre vonatkozik.



PE492.804v01-00 36/171 AM\907936HU.doc

HU

Módosítás 1887
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
121 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jog aktusok útján 
intézkedéseket fogad el a Szerződés 218. 
cikkének megfelelően kötött nemzetközi 
megállapodásoknak vagy bármely egyéb, a 
Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésével
vagy a közös vámtarifával összhangban 
elfogadott jogi aktusnak a mezőgazdasági 
termékekre vonatkozó behozatali vámok 
kiszámítása tekintetében történő 
végrehajtására. Az ilyen végrehajtási 
aktusokat a 162. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

A Bizottság végrehajtási jog aktusok útján 
intézkedéseket fogad el a Szerződés 218. 
cikkének megfelelően kötött nemzetközi 
megállapodásoknak vagy a közös 
vámtarifának a mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó behozatali vámok számítási 
módja tekintetében történő végrehajtására. 
Az ilyen végrehajtási aktusokat a 162. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. es

Indokolás

A módosítás célja a cikk megszövegezésének javítása és ezáltal érthetőbbé tétele.

Módosítás 1888
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
121 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

121a. cikk
A gabonafélékre vonatkozó behozatali 

vámok kiszámítása
(1) A 121. cikkben foglaltak ellenére az 
1001 10 00, az 1001 90 91, az ex 
1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges 
búza), az 1002 00 00, az 1005 10 90, az 
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1005 90 00 és ― a vetésre szánt hibridek 
kivételével ― az 1007 00 90 KN-kód alá 
tartozó termékek behozatali vámja 
megegyezik az adott szállítmányra 
alkalmazandó CIF-importárnak az e 
termékekre behozataluk esetén érvényes, 
55%-kal megnövelt intervenciós árból 
történő kivonásával kapott összeggel. Az 
említett vám azonban nem haladhatja meg 
a Kombinált Nómenklatúra alapján 
meghatározott szokásos vámtételt.
(2) Az (1) bekezdésben említett behozatali 
vámot végrehajtási aktusok útján a 
Bizottság számítja ki az (1) bekezdésben 
megjelölt termékek reprezentatív CIF-
importárai alapján, amelyek rendszeresen 
meghatározásra kerülnek.
(3) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok révén meghatározza a kiváló 
minőségű közönséges búzára vonatkozó 
minimumkövetelményeket.
(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározza a következőket:
i. a figyelembe veendő árfolyamok,
ii. annak lehetősége, hogy – egyes 
meghatározott esetekben – a gazdasági 
szereplők az érintett szállítmány 
megérkezése előtt megismerhessék a 
vonatkozó vámtételeket.

Or. es

Indokolás

Az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletre irányuló javaslat nem foglalkozik a 
gabonára és a rizsre alkalmazandó behozatali vámok kiszámításának módjával. A módszert 
az egységes közös piacszervezésről szóló jelenleg hatályos rendelet (1234/2007/EK) rögzíti, 
és a Lisszaboni Szerződéshez való hozzáigazításról szóló rendelettervezet is tartalmazza. A 
számítási módnak a jelenlegi helyzethez hasonlóan az alap-jogiaktusban történő egyértelmű 
meghatározása fokozná az átláthatóságot.

Módosítás 1889
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Rendeletre irányuló javaslat
121 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

121b. cikk
Az előmunkált (barna) rizsre vonatkozó 

behozatali vámok kiszámítása
(1) A 121. cikkben foglaltak ellenére az 
1006 20 KN-kód alá tartozó előmunkált 
(barna) rizs behozatali vámját a Bizottság 
határozza meg végrehajtási aktusok révén, 
az érintett referencia-időszak végét követő 
tíz napon belül, a VIIa. melléklet 1. 
pontjával összhangban.
Amennyiben a melléklet szerinti 
számítások szükségessé teszik annak 
módosítását, a Bizottság végrehajtási 
aktusok révén meghatározza az új 
alkalmazandó vámtételt. Az alkalmazandó 
új vámtétel meghatározásáig az előzőleg 
meghatározott vámtételt kell alkalmazni.
(2) A VII. melléklet 1. pontja szerinti 
behozatalra vonatkozó számítások 
elvégzése céljából azokat a mennyiségeket 
kell figyelembe venni, amelyekre a 
megfelelő referencia-időszak során az 
1006 20 KN-kód alá tartozó előmunkált 
(barna) rizsre vonatkozó behozatali 
engedélyt bocsátottak ki, figyelmen kívül 
hagyva a 121. cikk c) pontjában említett 
basmati rizsre vonatkozó behozatali 
engedélyek által érintett mennyiségeket.
(3) Az éves referenciamennyiség 449 678 
tonna. A részleges referenciamennyiség 
minden gazdasági évben az adott évre 
vonatkozó referenciamennyiség fele.

Or. es

Indokolás

Az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletre irányuló javaslat nem foglalkozik a 
gabonára és a rizsre alkalmazandó behozatali vámok kiszámításának módjával. A módszert 
az egységes közös piacszervezésről szóló jelenleg hatályos rendelet (1234/2007/EK) rögzíti, 
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és a Lisszaboni Szerződéshez való hozzáigazításról szóló rendelettervezet is tartalmazza. A 
számítási módnak a jelenlegi helyzethez hasonlóan az alap-jogiaktusban történő egyértelmű 
meghatározása fokozná az átláthatóságot.

Módosítás 1890
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
121 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

121c. cikk
Az előmunkált basmati rizsre vonatkozó 

behozatali vámok kiszámítása
A 121. cikkben foglaltak ellenére az 
1006 20 17 és az 1006 20 98 KN-kód alá 
tartozó, a VIIb. mellékletben felsorolt 
előmunkált basmati rizsfajták a Bizottság 
által végrehajtási aktusok révén 
megállapított feltételek alapján nulla 
vámtétel mellett importálhatók.

Or. es

Indokolás

Az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletre irányuló javaslat nem foglalkozik a 
gabonára és a rizsre alkalmazandó behozatali vámok kiszámításának módjával. A módszert 
az egységes közös piacszervezésről szóló jelenleg hatályos rendelet (1234/2007/EK) rögzíti, 
és a Lisszaboni Szerződéshez való hozzáigazításról szóló rendelettervezet is tartalmazza. A 
számítási módnak a jelenlegi helyzethez hasonlóan az alap-jogiaktusban történő egyértelmű 
meghatározása fokozná az átláthatóságot.

Módosítás 1891
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
121 d cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

121d. cikk
A hántolt rizsre vonatkozó behozatali 

vámok kiszámítása
(1) A 121. cikkben foglaltak ellenére az 
1006 30 KN-kód alá tartozó félig vagy 
teljesen hántolt rizs behozatali vámját a 
Bizottság határozza meg végrehajtási 
aktusok révén, az érintett referencia-
időszak leteltét követő tíz napon belül, a 
VIIa. melléklet 2. pontjával összhangban.
Amennyiben a melléklet szerinti 
számítások szükségessé teszik annak 
módosítását, a Bizottság végrehajtási 
aktusok révén meghatározza az új 
alkalmazandó vámtételt. Az alkalmazandó 
új vámtétel meghatározásáig az előzőleg 
meghatározott vámtételt kell alkalmazni.
(2) A VIIa. melléklet 2. pontjában említett 
behozatalra vonatkozó számítások 
elvégzésekor azokat a mennyiségeket kell 
figyelembe venni, amelyekre a megfelelő 
referencia-időszak során az 1006 30 KN-
kód alá tartozó félig vagy teljesen hántolt 
rizsre vonatkozó behozatali engedélyt 
bocsátottak ki.

Or. es

Indokolás

Az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletre irányuló javaslat nem foglalkozik a 
gabonára és a rizsre alkalmazandó behozatali vámok kiszámításának módjával. A módszert 
az egységes közös piacszervezésről szóló jelenleg hatályos rendelet (1234/2007/EK) rögzíti, 
és a Lisszaboni Szerződéshez való hozzáigazításról szóló rendelettervezet is tartalmazza. A 
számítási módnak a jelenlegi helyzethez hasonlóan az alap-jogiaktusban történő egyértelmű 
meghatározása fokozná az átláthatóságot.

Módosítás 1892
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Rendeletre irányuló javaslat
121 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

121e. cikk
A törmelék rizsre vonatkozó behozatali 

vámok kiszámítása
A 121. cikkben foglaltak ellenére az 
1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelék 
rizs behozatali vámja tonnánként 65 EUR.

Or. es

Indokolás

Az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletre irányuló javaslat nem foglalkozik a 
gabonára és a rizsre alkalmazandó behozatali vámok kiszámításának módjával. A módszert 
az egységes közös piacszervezésről szóló jelenleg hatályos rendelet (1234/2007/EK) rögzíti, 
és a Lisszaboni Szerződéshez való hozzáigazításról szóló rendelettervezet is tartalmazza. A 
számítási módnak a jelenlegi helyzethez hasonlóan az alap-jogiaktusban történő egyértelmű 
meghatározása fokozná az átláthatóságot.

Módosítás 1893
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra, Sergio Gutiérrez Prieto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben a szóban forgó 
szállítmány bejelentett belépési ára 
magasabb, mint a Bizottság által 
meghatározott tűréshatárral megnövelt 
behozatali átalányérték – az említett 
tűréshatár nem haladhatja meg az 
átalányérték 10%-át –, a behozatali 
átalányérték alapján meghatározott 
behozatali vámmal megegyező összegű 
biztosíték nyújtása szükséges. A Bizottság 
ezt az értéket minden munkanapon 
minden egyes származásra, termékre és 
időszakra vonatkozóan kiszámítja; az 
érték megegyezik az adott termékek 
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reprezentatív tagállami importpiacokon 
vagy adott esetben más piacokon belüli 
reprezentatív árainak súlyozott átlagával, 
levonva ezekből az árakból egy 
5 EUR/100 kg-os összeget és az 
értékvámokat.
Az érdekelt fél emellett tájékoztatást nyújt 
a termék forgalmazásának és 
szállításának feltételeiről, benyújtva a 
piaci szereplők közötti szállítást, valamint 
a termék behozatala és eladása között 
felmerült költségeket igazoló 
dokumentumok másolatait. A 
dokumentumok minden esetben 
megjelölik a termék fajtáját vagy 
kereskedelmi típusát – összhangban a 
vonatkozó közösségi forgalmazási 
szabályokban említett kiszerelési és 
címkézési előírásokkal –, a termékek 
kereskedelmi kategóriáját és tömegét.

Or. es

Módosítás 1894
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben a szóban forgó 
szállítmány bejelentett belépési ára 
magasabb, mint a Bizottság által 
meghatározott tűréshatárral megnövelt 
behozatali átalányérték – az említett 
tűréshatár nem haladhatja meg az 
átalányérték 10%-át –, a behozatali 
átalányérték alapján meghatározott 
behozatali vámmal megegyező összegű 
biztosíték nyújtása szükséges. A Bizottság 
ezt az értéket minden munkanapon 
minden egyes származásra, termékre és 
időszakra vonatkozóan kiszámítja; az 
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érték megegyezik az adott termékek 
reprezentatív tagállami importpiacokon 
vagy adott esetben más piacokon belüli 
reprezentatív árainak súlyozott átlagával, 
levonva ezekből az árakból egy 5 
EUR/100 kg-os összeget és az 
értékvámokat.
Az érdekelt fél emellett tájékoztatást nyújt 
a termék forgalmazásának és 
szállításának feltételeiről, benyújtva a 
piaci szereplők közötti szállítást, valamint 
a termék behozatala és eladása között 
felmerült költségeket igazoló 
dokumentumok másolatait. A 
dokumentumok minden esetben 
megjelölik a termék fajtáját vagy 
kereskedelmi típusát – összhangban a 
vonatkozó közösségi forgalmazási 
szabályokban említett kiszerelési és 
címkézési előírásokkal –, a termékek 
kereskedelmi kategóriáját és tömegét.

Or. es

Indokolás

Se debe mencionar expresamente el valor de importación a tanto alzado como valor de 
verificación del precio declarado, ya que se calcula sobre una base diaria y simplifica la 
gestión en Aduanas y que no se sustituya por el valor unitario que establece el Código 
Aduanero Común para los productos perecederos cuya base de cálculo es un periodo de 14 
días, que no refleja las fluctuaciones a las que está sometido el mercado de las frutas y 
hortalizas. Para poder garantizar la veracidad de la factura de compra en todos los métodos
“de despacho de aduanas”, el operador deberá demostrar que el precio declarado en aduana 
es el de la mercancía que realmente importó.

Módosítás 1895
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Azon importált romlandó áruk 
vámértéke, amelyek esetében a közös 
vámtarifa szerinti vámtétel alkalmazása a 
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termékek szállítmányban behozott 
tételének belépési árától függ, a 
Vámkódex 30. cikke (2) bekezdésének c) 
pontjával összhangban közvetlenül is 
meghatározható, és megegyezik a 
behozatali átalányértékkel.

Or. es

Módosítás 1896
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Azon importált romlandó áruk 
vámértéke, amelyek esetében a közös 
vámtarifa szerinti vámtétel alkalmazása a 
termékek szállítmányban behozott 
tételének belépési árától függ, a 
Vámkódex 30. cikke (2) bekezdésének c) 
pontjával összhangban közvetlenül is 
meghatározható, és megegyezik a 
behozatali átalányértékkel.

Or. es

Indokolás

A módosítás célja annak meghatározása, hogy a szállítmányban behozott romlandó áruk 
egységértéke megegyezik a behozatali átalányértékükkel.

Módosítás 1897
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Vámkódex végrehajtási törölve
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rendelkezéseinek 248. cikke 
alkalmazásában a vámhatóságok által 
végrehajtandó azon ellenőrzések 
keretében, amelyek célja annak 
megállapítása, hogy kell-e biztosítékot 
letétbe helyezni, a vámértéket össze kell 
vetni a terméknek a Vámkódex 30. cikke 
(2) bekezdésének c) pontja szerinti, 
egységáron alapuló értékével.

Or. es

Módosítás 1898
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Vámkódex végrehajtási 
rendelkezéseinek 248. cikke 
alkalmazásában a vámhatóságok által 
végrehajtandó azon ellenőrzések 
keretében, amelyek célja annak 
megállapítása, hogy kell-e biztosítékot 
letétbe helyezni, a vámértéket össze kell 
vetni a terméknek a Vámkódex 30. cikke 
(2) bekezdésének c) pontja szerinti, 
egységáron alapuló értékével.

törölve

Or. es

Módosítás 1899
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Figyelembe véve a belépésiár-rendszer 
hatékonyságának biztosítása iránti igényt, 

törölve
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a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben arról 
rendelkezik, hogy a vámhatóságok által 
elvégzendő, az e cikk (2) bekezdése 
szerinti ellenőrzések keretében a 
vámértéknek az egységárral való 
összevetésén túl, vagy a helyett a 
vámértéket egy másik értékkel összevetve 
is ellenőrizni kell.
A Bizottság végrehajtási jog aktusok útján 
elfogadja az e bekezdés első 
albekezdésében említett másik érték 
kiszámításához szükséges szabályokat. Az 
ilyen végrehajtási aktusokat a 162. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. es

Módosítás 1900
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Figyelembe véve a belépésiár-rendszer 
hatékonyságának biztosítása iránti igényt, 
a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben arról 
rendelkezik, hogy a vámhatóságok által 
elvégzendő, az e cikk (2) bekezdése 
szerinti ellenőrzések keretében a 
vámértéknek az egységárral való 
összevetésén túl, vagy a helyett a 
vámértéket egy másik értékkel összevetve 
is ellenőrizni kell.

törölve

A Bizottság végrehajtási jog aktusok útján 
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elfogadja az e bekezdés első 
albekezdésében említett másik érték 
kiszámításához szükséges szabályokat. Az 
ilyen végrehajtási aktusokat a 162. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. es

Módosítás 1901
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Figyelembe véve a belépésiár-rendszer 
hatékonyságának biztosítása iránti igényt, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyekben arról rendelkezik, hogy a 
vámhatóságok által elvégzendő, az e cikk 
(2) bekezdése szerinti ellenőrzések 
keretében a vámértéknek az egységárral 
való összevetésén túl, vagy a helyett a 
vámértéket egy másik értékkel összevetve 
is ellenőrizni kell.

Figyelembe véve a belépésiár-rendszer 
hatékonyságának biztosítása iránti igényt, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyekben arról rendelkezik, hogy a 
vámhatóságok által elvégzendő, az e cikk 
(2) bekezdése szerinti ellenőrzések 
keretében a vámértéknek az egységárral 
való összevetésén túl, vagy a helyett a 
vámértéket egy másik értékkel összevetve 
is ellenőrizni kell. Ez a hatáskör 
semmiképpen nem vezethet olyan 
következtetéses módszerhez, amely 
minimalizálná vagy megakadályozná a 
kiegészítő vámtétel alkalmazását.

Or. es

Indokolás

Az élelmiszer-biztonsági problémák megelőzése érdekében a harmadik országból származó 
import esetében elő kell írni a kölcsönösség elvét. Ezért fontos annak biztosítása, hogy ezeket 
a termékeket az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedéseknek és a környezetvédelmi 
(az éghajlatváltozás elleni küzdelmet célzó) előírásoknak mindenben megfelelően állítsák elő. 
Ezeknek az intézkedéseknek és előírásoknak a globalizált kereskedelmi környezetben 
alkalmazandó aktualizált közösségi kedvezményes rendelkezésekként kell működniük.
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Módosítás 1902
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Figyelembe véve a belépésiár-rendszer 
hatékonyságának biztosítása iránti igényt, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyekben arról rendelkezik, hogy a 
vámhatóságok által elvégzendő, az e cikk 
(2) bekezdése szerinti ellenőrzések 
keretében a vámértéknek az egységárral 
való összevetésén túl, vagy a helyett a 
vámértéket egy másik értékkel összevetve 
is ellenőrizni kell.

Figyelembe véve a belépésiár-rendszer 
hatékonyságának biztosítása iránti igényt, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyekben arról rendelkezik, hogy a 
vámhatóságok által elvégzendő, az e cikk 
(2) bekezdése szerinti ellenőrzések 
keretében a vámértéknek az egységárral 
való összevetésén túl, vagy a helyett a 
vámértéket egy másik értékkel összevetve 
is ellenőrizni kell. Ez a lehetőség 
semmiképpen nem vezethet olyan 
következtetéses módszerhez, amely 
lehetővé teszi e kiegészítő jog 
alkalmazásának minimumra csökkentését 
vagy megakadályozását.

Or. en

Módosítás 1903
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
122 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jog aktusok útján 
elfogadja az e bekezdés első 
albekezdésében említett másik érték 
kiszámításához szükséges szabályokat. Az 
ilyen végrehajtási aktusokat a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

A Bizottság végrehajtási jog aktusok útján 
elfogadja az e bekezdés első 
albekezdésében említett másik érték 
kiszámításához és az egyes importált 
termékszállítmányok nyomon 
követhetőségének biztosításához szükséges 
szabályokat. Az ilyen végrehajtási 
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aktusokat a 162. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. es

Módosítás 1904
Esther de Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 160. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak biztosítása érdekében, 
hogy a behozott termékek megfeleljenek 
az Unió minőségi és környezetvédelmi 
minimumkövetelményeinek.

Or. en

Módosítás 1905
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
125 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unióban (vagy annak egy részében)
történő szabad forgalomba hozatalra szánt 
mezőgazdasági termékek behozatalára 
vagy a részben vagy egészben a Bizottság 
által kezelendő, az uniós mezőgazdasági 
termékek harmadik országokba való 
bevitelére vonatkozó azon 
vámkontingenseket, amelyek a Szerződés 
218. cikkének megfelelően kötött 
megállapodásokból vagy a Szerződés 43. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 

(1) Az Unióban történő szabad forgalomba 
hozatalra szánt mezőgazdasági termékek 
behozatalára vagy a részben vagy egészben 
a Bizottság által kezelendő, az uniós 
mezőgazdasági termékek harmadik 
országokba való bevitelére vonatkozó azon 
vámkontingenseket, amelyek a Szerződés 
218. cikkének megfelelően kötött 
megállapodásokból vagy a Szerződés 43. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
elfogadott egyéb jogi aktusból erednek, a 
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elfogadott egyéb jogi aktusból erednek, a 
Bizottság nyitja meg és/vagy igazgatja a 
126–128. cikknek megfelelően elfogadott 
felhatalmazáson alapuló és végrehajtási 
aktusok útján.

Bizottság nyitja meg és/vagy igazgatja a 
126–128. cikknek megfelelően elfogadott 
felhatalmazáson alapuló és végrehajtási 
aktusok útján.

Or. es

Indokolás

A nemzetközi kötelezettségvállalásoknak megfelelően a rendeletnek továbbra is külön utalnia 
kell a Spanyolország esetében a kukoricára és cirokra alkalmazandó vámkontingensre, 
valamint a Portugália esetében a kukoricára alkalmazandó vámkontingensre, összhangban az 
egységes közös piacszervezésről szóló jelenleg hatályos rendelet 146. cikkének (2) 
bekezdésével.

Módosítás 1906
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
125 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unióban (vagy annak egy részében) 
történő szabad forgalomba hozatalra szánt 
mezőgazdasági termékek behozatalára 
vagy a részben vagy egészben a Bizottság 
által kezelendő, az uniós mezőgazdasági 
termékek harmadik országokba való 
bevitelére vonatkozó azon 
vámkontingenseket, amelyek a Szerződés 
218. cikkének megfelelően kötött 
megállapodásokból vagy a Szerződés 43. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
elfogadott egyéb jogi aktusból erednek, a 
Bizottság nyitja meg és/vagy igazgatja a 
126–128. cikknek megfelelően elfogadott
felhatalmazáson alapuló és végrehajtási 
aktusok útján.

(1) Az Unióban (vagy annak egy részében) 
történő szabad forgalomba hozatalra szánt 
mezőgazdasági termékek behozatalára 
vagy a részben vagy egészben a Bizottság 
által kezelendő, az uniós mezőgazdasági 
termékek harmadik országokba való 
bevitelére vonatkozó azon 
vámkontingenseket, amelyek a Szerződés 
218. cikkének megfelelően kötött 
megállapodásokból vagy a Szerződés 43. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
elfogadott egyéb jogi aktusból erednek, a 
Bizottság nyitja meg és/vagy igazgatja a 
126–128. cikknek megfelelően elfogadott 
felhatalmazáson alapuló és végrehajtási 
aktusok útján, a hagyományos 
kereskedelmi forgalomból következő 
kontingensek sérelme nélkül.

Or. pt
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Módosítás 1907
Jean-Paul Gauzès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) behozatali vámkontingensek esetében 
kellő súlyt kell fektetnie az uniós piac 
ellátási igényeire és a piaci egyensúly 
megőrzésének szükségességére; illetve

a) behozatali vámkontingensek esetében –
a cukorágazatot érintőek kivételével –
kellő súlyt kell fektetnie az uniós piac 
nyersanyagok és késztermékek 
tekintetében fennálló ellátási igényeire és 
a piaci egyensúly megőrzésének 
szükségességére; illetve

Or. fr

Módosítás 1908
Britta Reimers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) behozatali vámkontingensek esetében 
kellő súlyt kell fektetnie az uniós piac 
ellátási igényeire és a piaci egyensúly 
megőrzésének szükségességére; illetve

a) behozatali vámkontingensek esetében 
kellő súlyt kell fektetnie az uniós piac 
ellátási igényeire, a piaci egyensúly 
megőrzésének szükségességére és az ipari 
termékek előállítása terén új, az 
értékesítési lánc következő szintjén 
elhelyezkedő (downstream) piacok 
kialakulásának szükségességére, a 
versenyképes globális árak melletti kínálat 
biztonságának és folytonosságának 
biztosítása révén; illetve

Or. en

Indokolás

Manapság a mezőgazdasági nyersanyagokból „ipari” vegyi anyagokat előállító vállalkozások 
a cukorra vonatkozóan 400 000 tonnás vámkontingessel élhetnek, amely vámmentesen 
importálható Ez a kontingens azonban nem tudta megakadályozni Európa bioalapú termelési 
kapacitásának lecsökkenését, mivel a kontingensek odaítélésére vonatkozó szabályok nem 
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biztosítják a kínálat állandóságát és folyamatosságát. Állandóság hiányában a beruházásokat 
(amelyek nagymértékben függnek a nyersanyagköltségektől) továbbra is harmadik 
országokba fogják irányítani.

Módosítás 1909
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
125 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) behozatali vámkontingensek esetében 
kellő súlyt kell fektetnie az uniós piac 
ellátási igényeire és a piaci egyensúly 
megőrzésének szükségességére; illetve 

a) behozatali vámkontingensek esetében 
kellő súlyt kell fektetnie az uniós piac 
ellátási igényeire és a piaci egyensúly 
megőrzésének szükségességére, valamint a 
tagállamok szintjén bizonyos termékek 
vonatkozásában hagyományosan meglévő 
egyedi szükségletekre; illetve

Or. pt

Módosítás 1910
George Lyon, Sarah Ludford

Rendeletre irányuló javaslat
125 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

125a. cikk
A behozatali vámok felfüggesztése a 

cukorágazatban
(1) A Bizottság minden év november 30-
án előrejelzést készít az Unióba irányuló 
nádcukorimport adott gazdasági évben 
várt mennyiségéről.
(2) Az (1) bekezdésben említett előrejelzés 
az EU és a nádcukrot exportáló országok 
közötti kereskedelmi megállapodások 
szerinti kivitel becslésén alapul.
(3) Amennyiben a Bizottság importra 
vonatkozó előrejelzése nem éri el a 
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3,5 millió tonnát, a Bizottság a 160. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust fogad el, amelyben rendelkezik 
a behozatali vámok alkalmazásának 
felfüggesztéséről a 3,5 millió tonnás teljes 
behozatal eléréséhez szükséges további 
behozatal 50 százalékának megfelelő 
nádcukor-behozatalra vonatkozóan.
(4) A Bizottság június 30-ig felülvizsgálja 
az (1) bekezdésben említett előrejelzést, 
hogy belefoglalja a nádcukrot exportáló 
országokkal kötött megállapodások 
szerinti behozatalra és a (3) bekezdésben 
említett behozatalra vonatkozó naprakész 
információkat. Amennyiben a Bizottság 
importra vonatkozó előrejelzése nem éri el 
a 3,5 millió tonnát, a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 
el, amelyben rendelkezik a behozatali 
vámok alkalmazásának felfüggesztéséről 
a 3,5 millió tonnás teljes behozatal 
eléréséhez szükséges nádcukor-
behozatalra vonatkozóan.

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 1911
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
125 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

125a. cikk
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A behozatali vámok felfüggesztése a 
cukorágazatban

(1) A Bizottság minden év november 30-
án előrejelzést készít az Unióba irányuló 
nádcukorimport adott gazdasági évben 
várt mennyiségéről.
(2) Az (1) bekezdésben említett előrejelzés 
az EU és a nádcukrot exportáló országok 
közötti kereskedelmi megállapodások 
szerinti kivitel becslésén alapul.
(3) Amennyiben a Bizottság importra 
vonatkozó előrejelzése nem éri el a 
3,5 millió tonnát, a Bizottság a 160. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust fogad el, amelyben rendelkezik 
a behozatali vámok alkalmazásának 
felfüggesztéséről a 3,5 millió tonnás teljes 
behozatal eléréséhez szükséges további 
behozatal 50 százalékának megfelelő 
nádcukor-behozatalra vonatkozóan.
(4) A Bizottság június 30-ig felülvizsgálja 
az (1) bekezdésben említett előrejelzést, 
hogy belefoglalja a nádcukrot exportáló 
országokkal kötött megállapodások 
szerinti behozatalra és a (3) bekezdésben 
említett behozatalra vonatkozó naprakész 
információkat. Amennyiben a Bizottság 
importra vonatkozó előrejelzése nem éri el 
a 3,5 millió tonnát, a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 
el, amelyben rendelkezik a behozatali 
vámok alkalmazásának felfüggesztéséről 
a 3,5 millió tonnás teljes behozatal 
eléréséhez szükséges nádcukor-
behozatalra vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A 2006. évi cukorágazati reform keretében a Bizottság azt jósolta, hogy a nyers nádcukor 
behozatala 2012-re 3,5 millió tonnára nő. Azóta a nádcukor-finomítási kapacitás jelentős 
mértékben nőtt. A preferenciális partnerektől történő behozatal azonban elmaradt az előre 
jelzett szinttől, így a finomítók nem jutottak nyersanyaghoz. Az uniós cukorágazat sokrétű 
ellátásának és a nádcukor- és cukorrépa-termelők jogai és kötelezettségei közötti méltányos 
egyensúly biztosítása érdekében a Bizottság számára elő kell írni, hogy lehetővé tegye a nulla 
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vámtétel melletti további behozatalt, amennyiben a behozatal a várt szint alatt marad.

Módosítás 1912
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
125 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

125a. cikk
Különös rendelkezések

A Spanyolországba irányuló importra 
szánt 2 000 000 tonna kukoricára és 
300 000 tonna cirokra vonatkozó 
vámkontingens, valamint a Portugáliába 
irányuló importra szánt 500 000 tonna 
kukoricára vonatkozó vámkontingens 
esetében a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhat el a 
vámkontingensek szerinti behozatal 
végrehajtásához, valamint adott esetben 
az érintett tagállamok kifizető 
ügynökségei által importált mennyiségek 
intervenciós raktározásához és az e 
tagállamok piacain történő értékesítéséhez 
szükséges rendelkezések meghatározása 
érdekében.

Or. es

Módosítás 1913
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
125 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

125a. cikk
Különös rendelkezések
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A Spanyolországba irányuló importra 
szánt 2 000 000 tonna kukoricára és
300 000 tonna cirokra vonatkozó 
vámkontingens, valamint a Portugáliába 
irányuló importra szánt 500 000 tonna 
kukoricára vonatkozó vámkontingens 
esetében a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhat el a 
vámkontingensek szerinti behozatal 
végrehajtásához, valamint adott esetben 
az érintett tagállamok kifizető 
ügynökségei által importált mennyiségek 
intervenciós raktározásához és az e 
tagállamok piacain történő értékesítéséhez 
szükséges rendelkezések meghatározása 
érdekében.

Or. es

Indokolás

A nemzetközi kötelezettségvállalásoknak megfelelően a rendeletnek továbbra is külön utalnia 
kell a Spanyolország esetében a kukoricára és cirokra alkalmazandó vámkontingensre, 
valamint a Portugália esetében a kukoricára alkalmazandó vámkontingensre, összhangban az 
egységes közös piacszervezésről szóló jelenleg hatályos rendelet 146. cikkének (2) 
bekezdésével.

Módosítás 1914
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
126 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) meghatározza azokat a feltételeket és 
jogosultsági követelményeket, amelyeket a 
gazdasági szereplőknek teljesíteniük kell 
ahhoz, hogy a behozatali vámkontingens 
keretében kérelmet nyújthassanak be: az 
érintett rendelkezések előírhatják a 
harmadik országokkal és az azokkal 
megegyező vámjogi helyzetű területekkel 
folytatott kereskedelem vagy a feldolgozói 
tevékenység terén szerzett tapasztalat 

törölve
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minimális szintjét, az érintett piaci 
szektorra vonatkozóan meghatározott 
minimális mennyiségben és időtartamban 
kifejezve; a rendelkezések magukban 
foglalhatnak továbbá olyan konkrét 
szabályokat is, amelyek egy meghatározott 
ágazat szükségleteinek kielégítését és a 
szóban forgó ágazatban alkalmazott 
gyakorlatoknak, illetve a feldolgozóipari 
felhasználásoknak és szükségleteknek 
való megfelelést hivatottak biztosítani;

Or. es

Indokolás

Ez a pont inkább megfelel a végrehajtási aktus – azaz az alap-jogiaktusban rögzített 
szabályok Unió-szerte egységes alkalmazását célzó aktus – fogalommeghatározásának, mint a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusénak.

Módosítás 1915
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
127 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) meghatározza azokat a feltételeket és 
jogosultsági követelményeket, amelyeket a 
gazdasági szereplőknek teljesíteniük kell 
ahhoz, hogy a behozatali vámkontingens 
keretében kérelmet nyújthassanak be: az 
érintett rendelkezések előírhatják a 
harmadik országokkal és az azokkal 
megegyező vámjogi helyzetű területekkel 
folytatott kereskedelem vagy a feldolgozói 
tevékenység terén szerzett tapasztalat 
minimális szintjét, az érintett piaci 
szektorra vonatkozóan meghatározott 
minimális mennyiségben és időtartamban 
kifejezve; a rendelkezések magukban 
foglalhatnak továbbá olyan konkrét 
szabályokat is, amelyek egy meghatározott 
ágazat szükségleteinek kielégítését és a 
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szóban forgó ágazatban alkalmazott 
gyakorlatoknak, illetve a feldolgozóipari 
felhasználásoknak és szükségleteknek 
való megfelelést hivatottak biztosítani;

Or. es

Módosítás 1916
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Rendeletre irányuló javaslat
129 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

129a. cikk
Komlóbehozatal

(1) A komlóágazat termékeit harmadik 
országokból csak akkor lehet behozni, ha 
a minőségükre vonatkozó előírások 
legalább egyenértékűek a Közösségben 
betakarított hasonló termékek vagy az ez 
utóbbiak feldolgozásával készült termékek 
tekintetében elfogadott előírásokkal.
(2) A kérdéses termékek akkor 
tekinthetőek az (1) bekezdésben említett 
minőségi előírásoknak megfelelőnek, ha 
csatolják hozzájuk a származási ország 
hatóságai által kiadott, az 59a. cikkben 
említett tanúsítvánnyal egyenértékűnek 
elismert igazolást.
A komlóliszt, az emelt lupulintartalmú 
komlóliszt, a komlókivonat és a kevert 
komlótermék esetében az igazolás csak 
akkor ismerhető el a tanúsítvánnyal 
egyenértékűnek, ha a termék 
alfasavtartalma nem alacsonyabb az 
alapanyagául szolgáló komlóénál.
Az igazolások egyenértékűségét a 
Bizottság által elfogadott részletes 
szabályok alapján kell megállapítani.
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Or. de

Módosítás 1917
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
129 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

129a. cikk
Komlóbehozatal

(1) A komlóágazat termékeit harmadik 
országokból kizárólag akkor lehet 
behozni, ha a minőségükre vonatkozó 
előírások legalább egyenértékűek a 
Közösségben betakarított hasonló 
termékek vagy az utóbbiak 
feldolgozásával készült termékek 
tekintetében elfogadott előírásokkal.
(2) A kérdéses termékek akkor 
tekinthetőek az (1) bekezdésben említett 
minőségi előírásoknak megfelelőnek, ha 
csatolják hozzájuk a származási ország 
hatóságai által kiadott, a 64a. cikkben 
említett tanúsítvánnyal egyenértékűnek 
elismert igazolást.
A komlóliszt, az emelt lupulintartalmú 
komlóliszt, a komlókivonat és a kevert 
komlótermék esetében az igazolás csak 
akkor ismerhető el a tanúsítvánnyal 
egyenértékűnek, ha a termék 
alfasavtartalma nem alacsonyabb az 
alapanyagául szolgáló komlóénál.
(3) Az adminisztratív terhek lehető 
legkisebb mértékűre csökkentése 
érdekében a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén 
meghatározhatja azokat a feltételeket, 
amelyek teljesülése esetén nem kell 
alkalmazni az egyenértékűség 
igazolásával és a csomagolás címkézésével 
kapcsolatos kötelezettségeket.
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(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
révén elfogadja az e cikkhez kapcsolódó 
szabályokat, beleértve az 
egyenértékűségre vonatkozó igazolások 
elismerésével és a komlóbehozatal 
ellenőrzésével kapcsolatos szabályokat is.

Or. es

Indokolás

Az egységes közös piacszervezésről szóló, jelenleg hatályos rendelet 158. cikkében foglalt, a 
komlóbehozatalra vonatkozó különös rendelkezéseket, amelyek előírják, hogy az importált 
termékek minőségi tanúsítványa egyenértékű legyen az uniós termékek esetében megkívánttal, 
bele kell foglalni e rendeletre irányuló javaslatba. Ez a minőségi követelmény alapvető 
fontosságú, különösen ha síkra szállunk a harmadik országokkal folytatott kereskedelmen 
belüli kölcsönösség mellett.

Módosítás 1918
Britta Reimers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a fehércukor világpiaci ára 
meghaladja a fehércukorra vonatkozó 
uniós referenciaárat, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az általa 
meghatározandó időtartamra teljes 
egészében vagy részben felfüggessze a 
cukor összes típusára vonatkozó szokásos 
vámokat, biztosítandó az európai piac 
megfelelő cukorellátását.

Or. de

Indokolás

Magas világpiaci árak mellett a jelenlegi piacszervezés és a behozatali szabályok nem 
alkalmasak annak biztosítására, hogy az európai piac megfelelően el legyen látva 
élelmiszerekkel és italokkal.
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Módosítás 1919
Ulrike Rodust

Rendeletre irányuló javaslat
130 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

130a. cikk
A behozatali vámok felfüggesztése a 

cukorágazatban
Amennyiben a fehércukor világpiaci ára 
meghaladja a fehércukorra vonatkozó 
uniós referenciaárat, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az általa 
meghatározandó időtartamra teljes 
egészében vagy részben felfüggessze a 
cukor összes típusára vonatkozó szokásos 
vámokat, biztosítandó az európai piac 
megfelelő cukorellátását.

Or. de

Indokolás

Magas világpiaci árak mellett a jelenlegi piacszervezés és a behozatali szabályok nem 
alkalmasak annak biztosítására, hogy az európai piac megfelelően el legyen látva 
élelmiszerekkel és italokkal.

Módosítás 1920
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
130 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

130a. cikk
Az importált termékekre vonatkozó 
eltérések és különleges biztosíték a 

cukorágazatban
A cukorágazat sajátosságaira tekintettel a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 



PE492.804v01-00 62/171 AM\907936HU.doc

HU

nyerscukor behozatali engedélyeire 
vonatkozóan, kitérve az alábbiakra:
a) Az egyes értékesítési időszakokban a 
kizárólag cukorfinomítással foglalkozó 
üzemek nyersanyag-ellátási 
szükségleteinek kielégítése érdekében 
kiadható engedélyek száma. Az 
engedélyek a gazdasági év során bármikor 
kiadhatók, és csak az adott évre 
érvényesek.
b) A Bizottság a preferenciális származás 
alapján minden gazdasági év elején 
előrejelzést készít a finomításra szánt 
nyerscukor-behozatalról. Amennyiben a 
behozatali előrejelzések elmaradnak a 
kizárólag cukorfinomítással foglalkozó 
üzemek ellátási szükségleteitől, a hiányzó 
mennyiségek pótlása érdekében bármilyen 
eredetű vámmentes behozatalra kiadható 
engedély. E kiegészítő behozatali 
engedélyek kiadása a gazdasági éven belül 
elosztható.

Or. pt

Módosítás 1921
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Rendeletre irányuló javaslat
130 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

130a. cikk
A finomításra szánt nádcukor 

behozatalára vonatkozó különös 
rendelkezések

(1) A kizárólag cukorfinomítással 
foglalkozó üzemek ellátási szükségleteit 
összességében gazdasági évenként 
(októbertől szeptemberig) 3 500 000 tonna 
nádcukorban kell megállapítani, amely az 
alábbiak szerint oszlik meg a tagállamok 
között:
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a) Bulgária esetében [ ] tonna;
b) Franciaország esetében [ ] tonna;
c) Olaszország esetében [ ] tonna;
d) Portugália esetében [ ] tonna;
e) Spanyolország esetében [ ] tonna;
f) Románia esetében [ ] tonna;
g) Finnország esetében [ ] tonna;
h) az Egyesült Királyság esetében [ ] 
tonna.
(2) A finomításra szánt nádcukor 
behozatalára vonatkozó engedélyek az (1) 
bekezdésben említett határértékig adhatók 
ki a kizárólag cukorfinomítással 
foglalkozó üzemek számára. Az 
engedélyekre irányuló kérelmek a 
gazdasági év során bármikor 
benyújthatók, és az engedélyek az adott 
gazdasági év végéig érvényesek.
(3) A Bizottság a preferenciális származás 
alapján minden gazdasági év elején 
előrejelzést készít a cukornád-
behozatalról. Amennyiben az előrejelzés 
alatta marad a kizárólag 
cukorfinomítással foglalkozó üzemek (1) 
bekezdésben említett ellátási 
szükségleteinek, és amikor az a kizárólag 
cukorfinomítással foglalkozó üzemek 
ellátási szükségleteinek megfelelő 
nyersanyag-ellátás biztosításához 
szükséges, a Bizottság felfüggeszti a 
cukornád-behozatalra vonatkozó 
vámtételek alkalmazását.

Or. pt

Módosítás 1922
Luis Manuel Capoulas Santos

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

130a. cikk
A cukorfinomítási ágazat szokásos ellátási 

szükségletei
(1) A 2019/2020-as gazdasági év végéig a 
cukorfinomítási ágazat szokásos ellátási 
szükségletei – fehércukorban kifejezve –
gazdasági évenként 3 500 000 tonnában 
kerülnek rögzítésre az Unióban.
(2) A 2005-ben Portugáliában 
egyedüliként működő cukorrépa-
feldolgozó üzemet kizárólag 
cukorfinomítással foglalkozó üzemnek 
kell tekinteni.
(3) Finomításra szánt cukorra vonatkozó 
behozatali engedély csak a kizárólag 
cukorfinomítással foglalkozó üzemek 
részére adható ki, feltéve, hogy az érintett 
mennyiségek nem haladják meg az (1) 
bekezdésben említett szokásos ellátási 
szükséglet keretében behozható
mennyiségeket. Az engedélyeket csak 
kizárólag cukorfinomítással foglalkozó 
üzemek ruházhatják át egymásra, 
érvényességük pedig annak a gazdasági 
évnek a végén jár le, amelyre az 
engedélyeket kiadták.
Ez a bekezdés minden egyes gazdasági év 
első hat hónapjára alkalmazandó.
(4) Tekintettel arra, hogy biztosítani kell a 
finomításra szánt importált cukor ezen 
alszakasznak megfelelő finomítását, a 
Bizottság a 160. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján elfogadhatja a következőket:
a) az (1) bekezdésben említett behozatali 
rendelkezések alkalmazásához szükséges 
fogalommeghatározások;
b) azon feltételek és jogosultsági 
követelmények, amelyeket a gazdasági 
szereplőknek teljesíteniük kell ahhoz, 
hogy behozatali engedély iránti kérelmet 
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nyújthassanak be, ideértve biztosíték 
letétbe helyezését is;
c) a kiszabandó közigazgatási szankciókra 
vonatkozó szabályok.
(5) A Bizottság a 162. cikk (2) bekezdése 
szerinti vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban elfogadott végrehajtási 
aktusokkal elfogadhatja a benyújtandó 
igazolásokra és dokumentumokra 
vonatkozó szükséges szabályokat a piaci 
szereplőkre – különösen a kizárólag 
cukorfinomítással foglalkozó üzemekre –
vonatkozó követelmények és 
kötelezettségek tekintetében.

Or. pt

Módosítás 1923
Dimitar Stoyanov

Rendeletre irányuló javaslat
130 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

130a. cikk
A cukorfinomító-ipar szokásos ellátási 

szükségletei 
(1) A 2019–2020-as gazdasági év végéig a 
finomításra szánt cukor gazdasági 
évenkénti, fehércukorban kifejezett, 
szokásos ellátási szükséglete az Unióban 
3 500 000 tonna mennyiségben kerül 
rögzítésre.
(2) A Bizottság a 160. cikkel összhangban 
végrehajtási aktusok révén csökkentheti 
az (1) bekezdésben megjelölt szokásos 
ellátási szükséglet mértékét, amennyiben 
az adott gazdasági év vonatkozásában 
megállapítja, hogy a teljes cukor- és 
izoglükóz-behozatal jelentős mértékben 
meg fogja haladni a nyerscukor iránti 
keresletet. Ebben az esetben a szokásos 
ellátási szükséglet mennyiségének 
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csökkentése mindig a cukorrépa- és 
izoglükóz-kontingensek csökkentésével 
párhuzamosan történik, miközben a 
Bizottságnak a maximális behozatali 
mennyiségek csökkentését szem előtt 
tartva közös arányt határoz meg 
mindhárom termék csökkentésére 
vonatkozóan.
(3) A 2005-ben Portugáliában 
egyedüliként működő cukorrépa-
feldolgozó üzemet kizárólag 
cukorfinomítással foglalkozó üzemnek 
kell tekinteni.
(4) Finomításra szánt cukorra vonatkozó 
behozatali engedély csak a kizárólag 
cukorfinomítással foglalkozó üzemek 
részére adható ki, feltéve, hogy az érintett 
mennyiségek nem haladják meg az (1) 
bekezdésben említett szokásos ellátási 
szükséglet keretében behozható 
mennyiségeket. Az engedélyek csak a 
kizárólag cukorfinomítással foglalkozó 
üzemek között ruházhatók át, és 
érvényességük annak a gazdasági évnek a 
végén jár le, amelyre vonatkozóan kiadták 
őket. Ez a bekezdés minden egyes 
gazdasági év első három hónapjára 
alkalmazandó.
(5) Tekintettel arra, hogy biztosítani kell a 
finomításra szánt importált cukor ezen 
alszakasznak megfelelő finomítását, a 
Bizottság a 160. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján elfogadhatja a következőket:
а) egyes, az (1) bekezdésben említett 
behozatali rendelkezések alkalmazásához 
szükséges fogalommeghatározások;
b) azon feltételek és jogosultsági 
követelmények, amelyeket a gazdasági 
szereplőknek teljesíteniük kell ahhoz, 
hogy behozatali engedély iránti kérelmet 
nyújthassanak be, ideértve biztosíték 
letétbe helyezését is;
c) a kiszabandó közigazgatási szankciókra 
vonatkozó szabályok.
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(6) A Bizottság a 162. cikk (2) bekezdése 
szerinti vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban elfogadott végrehajtási 
aktusokkal elfogadhatja a benyújtandó 
igazolásokra és dokumentumokra 
vonatkozó szükséges szabályokat a piaci 
szereplőkre – különösen a kizárólag 
cukorfinomítással foglalkozó üzemekre –
vonatkozó követelmények és 
kötelezettségek tekintetében.

Or. bg

Indokolás

A javasolt módosítás részben a COM(2010)799 dokumentummal előterjesztett, rendeletre 
irányuló javaslat 250–262. cikkét veszi át. Az alapvető javasolt változtatás a jelenlegi 
behozatali kontingens 2 489 735 tonnáról 3 500 000 tonnára történő kiigazítása. Erre a 
növelésre azért van szükség, mert a jelenleg rendelkezésre álló nyerscukor nem elégíti ki a 
piac szükségleteit, és ezért a finomítók nem működnek teljes kapacitással, ami a végtermék 
árának növekedéséhez vezet.

Módosítás 1924
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
130 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

130a. cikk
A finomításra szánt nádcukor 

behozatalára vonatkozó különös 
rendelkezések

A finomításra szánt nádcukor 
tekintetében az európai ellátási szükséglet 
gazdasági évenként 3 500 000 tonnában 
kerül rögzítésre a Közösség számára.
(1) A 117. cikk finomításra szánt 
nádcukorra vonatkozó rendelkezései 
mellett a finomításra szánt nádcukorra 
vonatkozó behozatali engedélyek csak a 
kizárólag cukorfinomítással foglalkozó 
üzemek részére adhatók ki, feltéve, hogy 
az érintett mennyiségek nem haladják 
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meg az (1) bekezdésben említett európai 
ellátási szükségletet.
(2) A (2) bekezdés értelmében kiadott 
behozatali engedélyek csak a kizárólag 
cukorfinomítással foglalkozó üzemek 
között ruházhatók át, és érvényességük 
annak a gazdasági évnek a végén jár le, 
amelyre vonatkozóan kiadták őket.
(3) A Bizottság a kizárólag 
cukorfinomítással foglalkozó üzemek 
megfelelő ellátásához szükséges kiegészítő 
mennyiség tekintetében minden egyes 
gazdasági évre felfüggeszti az 1701 14 10 
KN-kód alá tartozó, finomításra szánt 
nádcukorra vonatkozó behozatali vámok 
alkalmazását.
(4) A kiegészítő mennyiséget a Bizottság 
állapítja meg az (1) bekezdésben említett 
európai ellátási szükséglet és a 
finomításra szánt nádcukorra 
vonatkozóan az adott gazdasági évre előre 
jelzett ellátás közötti eltérés alapján. A 
Bizottság minden egyes gazdasági év 
elején előrejelzést készít. Az előrejelzést az 
adott gazdasági évben várhatóan 
szállítandó, finomításra szánt nádcukor 
mennyisége alapján aktualizálják, 
ideértve az adott gazdasági év tekintetében 
már kiadott kiegészítő mennyiségeket is.
(5) Az aktualizálásra a kiegészítő 
mennyiség odaítélését és a behozatali 
engedélyek ezt követő kiadását 
megelőzően kerül sor. A kiegészítő 
mennyiségre vonatkozó behozatali 
engedélyek jelentős részét, akár 70%-át 
minden egyes gazdasági évben legkésőbb 
november vége előtt kiadják. A 
fennmaradó kiegészítő mennyiség felére 
vonatkozó behozatali engedélyeket 
legkésőbb február végéig, a fennmaradó 
behozatali engedélyeket pedig legkésőbb 
május végéig kiadják.
(6) Az esetleges fennmaradó kiegészítő 
mennyiségekre vonatkozó behozatali 
engedélyeket minden gazdasági évben 
szeptember 30-ig oda kell ítélni. Az e 
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bekezdés keretében odaítélt, erre a 
kiegészítő mennyiségre vonatkozó 
behozatali engedélyek a következő 
gazdasági év első három hónapjára 
érvényesek.
(7) Az (1) bekezdésben említett európai 
ellátási szükségletet a Bizottság a 
cukorrépa- és izoglükóz-kontingensek 
csökkentése mellett és azzal 
párhuzamosan bármely gazdasági évben 
csökkentheti, ha a Bizottság előrejelzése 
szerint a teljes cukor- és izoglükóz-kínálat 
jelentős mértékben meghaladja a 
keresletet. A csökkentés az európai 
ellátási szükségletre, valamint a 
cukorrépa- és izoglükóz-szükségletre 
egyaránt alkalmazandó közös százalékos 
értékkel történik.

Or. en

Módosítás 1925
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
130 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

130a. cikk
Kizárólag cukorfinomítással foglalkozó 

üzemek – a nyerscukor behozatalára 
vonatkozó három hónapos kizárólagosság
(1) A 2015/2016-os cukorágazati 
gazdasági év 2015. október 1-jei kezdetétől 
a 2019/2020-as cukorágazati gazdasági év 
2020. szeptember 30-i végéig a II. 
melléklet Ia. része [C1] szerinti, kizárólag 
cukorfinomítással foglalkozó üzemek 
minden egyes gazdasági év első három 
hónapjában (október 1-jétől december 31-
ig) kizárólagosan jogosultak a finomításra 
szánt nyerscukor behozatalára, egy –
fehércukorban kifejezett –



PE492.804v01-00 70/171 AM\907936HU.doc

HU

2 489 735 tonnás behozatali határig.
(2) Tekintettel arra, hogy biztosítani kell a 
finomításra szánt importált cukor ezen 
alszakasznak megfelelő finomítását, a 
Bizottság a 160. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján elfogadhatja a következőket:
a) egyes, az (1) bekezdésben említett 
behozatali rendelkezések alkalmazásához 
szükséges fogalommeghatározások;
b) azon feltételek és jogosultsági 
követelmények, amelyeket a gazdasági 
szereplőknek teljesíteniük kell ahhoz, 
hogy behozatali engedély iránti kérelmet 
nyújthassanak be, ideértve biztosíték 
letétbe helyezését is;
c) a kiszabandó közigazgatási szankciókra 
vonatkozó szabályok.
(3) A Bizottság a 162. cikk (2) bekezdése 
szerinti vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban elfogadott végrehajtási 
aktusokkal elfogadhatja a benyújtandó 
igazolásokra és dokumentumokra 
vonatkozó szükséges szabályokat a piaci 
szereplőkre – különösen a kizárólag 
cukorfinomítással foglalkozó üzemekre –
vonatkozó követelmények és 
kötelezettségek tekintetében. [C1] Dantin 
úr 424. számú módosítása – az 
1234/2007/EK tanácsi rendelet III. 
melléklete.

Or. en

Indokolás

Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 153. cikke és a 361/2008/EK rendelet módosítása az Unión 
belüli és az importált cukor közötti egyensúly fenntartása érdekében, hogy fennmaradjon a 
jelenlegi helyzet, amely három hónapos elsőbbséget biztosít a kizárólag cukorfinomítással 
foglalkozó üzemek számára, valamint annak átszövegezése a nagyobb fokú jogbiztonság 
érdekében. A 2 489 735 tonna a 361/2008/EK tanácsi rendeletből származik, és azt 
határértéknek, nem pedig célnak kell tekinteni.
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Módosítás 1926
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
130 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

130a. cikk
Kizárólag cukorfinomítással foglalkozó 

üzemek – a nyers nádcukor behozatalára 
vonatkozó három hónapos kizárólagosság
(1) A 2015/2016-os cukorágazati 
gazdasági év 2015. október 1-jei kezdetétől 
a 2019/2020-as cukorágazati gazdasági év 
2020. szeptember 30-i végéig a II. 
melléklet Ia. része szerinti, kizárólag 
cukorfinomítással foglalkozó üzemek 
minden egyes gazdasági év első három 
hónapjában (október 1-jétől december 31-
ig) kizárólagosan jogosultak a finomításra 
szánt nyers nádcukor behozatalára a 
behozatali engedélyek szerinti 
mennyiségben, egy – fehércukorban 
kifejezett – 2 489 735 tonnás határig.
(2) Tekintettel arra, hogy biztosítani kell a 
finomításra szánt importált cukor e 
szakasznak megfelelő finomítását, a 
Bizottság a 160. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján elfogadhatja a következőket:
a) egyes, az (1) bekezdésben említett 
behozatali rendelkezések alkalmazásához 
szükséges fogalommeghatározások;
b) azon feltételek és jogosultsági 
követelmények, amelyeket a gazdasági 
szereplőknek teljesíteniük kell ahhoz, 
hogy behozatali engedély iránti kérelmet 
nyújthassanak be, ideértve biztosíték 
letétbe helyezését is;
c) a kiszabandó közigazgatási szankciókra 
vonatkozó szabályok.
(3) A Bizottság a 162. cikk (2) bekezdése 
szerinti vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban elfogadott végrehajtási 
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aktusokkal elfogadhatja a benyújtandó 
igazolásokra és dokumentumokra 
vonatkozó szükséges szabályokat a piaci 
szereplőkre – különösen a kizárólag 
cukorfinomítással foglalkozó üzemekre –
vonatkozó követelmények és 
kötelezettségek tekintetében.

Or. pl

Módosítás 1927
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
130 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

130a. cikk
Kizárólag cukorfinomítással foglalkozó 

üzemek – a nyerscukor behozatalára 
vonatkozó három hónapos kizárólagos 

időszak
(1) 2020. szeptember 30-ig a gazdasági év 
első három hónapjában (október 1-jétől 
december 31-ig) a II. melléklet Ia. (új) 
része szerinti, kizárólag cukorfinomítással
foglalkozó üzemek kizárólagosan 
jogosultak a finomításra szánt nyerscukor 
behozatalára vonatkozó behozatali 
engedélyekre, egy – fehércukorban 
kifejezett – 2 489 735 tonnás behozatali 
határig.
(2) Tekintettel arra, hogy biztosítani kell a 
finomításra szánt importált cukor ezen 
alszakasznak megfelelő finomítását, a 
Bizottság a 160. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján elfogadhatja a következőket:
a) egyes, az (1) bekezdésben említett 
behozatali rendelkezések alkalmazásához 
szükséges fogalommeghatározások;
b) azon feltételek és jogosultsági 
követelmények, amelyeket a gazdasági 
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szereplőknek teljesíteniük kell ahhoz, 
hogy behozatali engedély iránti kérelmet 
nyújthassanak be, ideértve biztosíték 
letétbe helyezését is;
c) a kiszabandó közigazgatási szankciókra 
vonatkozó szabályok.
(3) A Bizottság a 162. cikk (2) bekezdése 
szerinti vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban elfogadott végrehajtási 
aktusokkal elfogadhatja a benyújtandó 
igazolásokra és dokumentumokra 
vonatkozó szükséges szabályokat a piaci 
szereplőkre – különösen a kizárólag 
cukorfinomítással foglalkozó üzemekre –
vonatkozó követelmények és 
kötelezettségek tekintetében.

Or. fr

Módosítás 1928
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
130 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

130a. cikk
Kizárólag cukorfinomítással foglalkozó 

üzemek – a nyerscukor behozatalára 
vonatkozó három hónapos kizárólagos 

időszak
(1) 2020. szeptember 30-ig a gazdasági év 
első három hónapjában (október 1-jétől 
december 31-ig) a II. melléklet Ia. része 
szerinti, kizárólag cukorfinomítással 
foglalkozó üzemek kizárólagosan 
jogosultak a finomításra szánt nyerscukor 
behozatalára vonatkozó behozatali 
engedélyekre, egy – fehércukorban 
kifejezett – 2 489 735 tonnás behozatali 
határig.
(2) Tekintettel arra, hogy biztosítani kell a 
finomításra szánt cukor ezen 
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alszakasznak megfelelő finomítását, a 
Bizottság a 160. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján elfogadhatja a következőket:
a) egyes, az (1) bekezdésben említett 
behozatali rendelkezések alkalmazásához 
szükséges fogalommeghatározások; b) 
azon feltételek és jogosultsági 
követelmények, amelyeket a gazdasági 
szereplőknek teljesíteniük kell ahhoz, 
hogy behozatali engedély iránti kérelmet 
nyújthassanak be, ideértve biztosíték 
letétbe helyezését is; c) a kiszabandó 
közigazgatási szankciókra vonatkozó 
szabályok.
(3) A Bizottság a 162. cikk (2) bekezdése 
szerinti vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban elfogadott végrehajtási 
aktusokkal elfogadhatja a benyújtandó 
igazolásokra és dokumentumokra 
vonatkozó szükséges szabályokat a piaci 
szereplőkre – különösen a kizárólag 
cukorfinomítással foglalkozó üzemekre –
vonatkozó követelmények és 
kötelezettségek tekintetében.

Or. fr

Indokolás

A jelenlegi helyzetnek megfelelően, amelynek keretében a kizárólag cukorfinomítással 
foglalkozó üzemek három hónapos elsőbbséget kapnak, és amely a nem hagyományos 
finomítók számára is lehetővé tette a finomítást, ugyanakkor figyelembe véve a közelmúltbeli, 
várhatóan 2013-ban hatályba lépő kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodások 
végrehajtása keretében biztosított, nyerscukorhoz való további hozzáférést. Emellett a 
répacukor és az importált nyerscukor közötti egyensúly fenntartása érdekében különös 
figyelmet kell fordítani a 2 489 735 tonnás határértéknek való megfelelésre.

Módosítás 1929
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

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

130a. cikk
A behozatali vámok felfüggesztése a 

cukorágazatban
(1) A kvótarendszer végéig a Bizottság – a 
101m. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott termékek gyártásához 
szükséges ellátás biztosítása érdekében –
végrehajtási aktusok révén részben vagy 
egészében felfüggeszti az alábbi 
termékekre vonatkozó behozatali vámok 
alkalmazását:
a) az 1701 KN-kód alá tartozó cukor;
b) az 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 
és 1702 90 30 KN-kód alá tartozó 
izoglükóz.
(2) A behozatali vámok (1) bekezdésben 
említett felfüggesztésére automatikusan 
sor kerül, mihelyt a fehércukor bejelentett 
uniós ára eléri a referenciaár 150%-át. A 
szokásos vám automatikusan visszaáll, ha 
a bejelentett uniós ár a referenciaár 
150%-a alá esik.

Or. en

Indokolás

A fehércukor uniós referenciaárának 150%-ában, azaz 606,6 EUR/tonnában (a referenciaár 
404,4 EUR/tonna) meghatározott kioldó mechanizmusra szükség van a túlzott ingadozás 
elkerülése érdekében. Ellátási hiány esetén a további behozatal enyhülést hoz a piacon, 
emellett kedvezően hat az Unió ellátási bázisán belüli versenyre, amely jelenleg túlságosan 
koncentrált.

Módosítás 1930
Paolo Bartolozzi

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

130a. cikk
A behozatali vámok felfüggesztése a 
cukorágazatban
(1) A kvótarendszer végéig a Bizottság – a 
101m. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott termékek gyártásához 
szükséges ellátás biztosítása érdekében –
végrehajtási aktusok révén részben vagy 
egészében felfüggeszti az alábbi 
termékekre vonatkozó behozatali vámok 
alkalmazását:
az 1701 KN-kód alá tartozó cukor;
az 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 és 
1702 90 30 KN-kód alá tartozó izoglükóz.
(2) A behozatali vámok (1) bekezdésben 
említett felfüggesztésére automatikusan 
sor kerül, mihelyt a fehércukor bejelentett 
uniós ára eléri a referenciaár 150%-át. A 
szokásos vám automatikusan visszaáll, ha 
a bejelentett uniós ár a referenciaár 
150%-a alá esik.

Or. en

Módosítás 1931
Dimitar Stoyanov

Rendeletre irányuló javaslat
130 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

130b. cikk
A finomításra szánt nádcukor további 
mennyiségeire vonatkozó behozatali 

vámok felfüggesztése 
(1) A finomításra szánt nádcukorra 
vonatkozó behozatali vámokat a kizárólag 
cukorfinomítással foglalkozó üzemek 
ellátásának biztosításához az adott 
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gazdasági évben szükséges kiegészítő 
mennyiségek tekintetében fel kell 
függeszteni.
(2) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
meghatározza az (1) bekezdésben említett 
kiegészítő mennyiségeket, amelyek 
megfelelnek a 130a. cikkben említett 
szokásos ellátási szükségletek és a 
finomításra szánt nádcukor adott 
gazdasági évre becsült kínálata közötti 
különbségnek.
(3) A Bizottság minden gazdasági év 
elején becslést készít a finomításra szánt 
nádcukor kínálatáról, amelyet az adott 
gazdasági évben importálandó nádcukor-
mennyiség fényében aktualizál. Az 
aktualizálásra a kiegészítő mennyiség 
odaítélését és az adott mennyiségre 
vonatkozó behozatali engedélyek ezt 
követő kiadását megelőzően kerül sor. 
(4) A Bizottság legkésőbb az adott 
gazdasági év novemberéig behozatali 
engedélyeket ad ki a kiegészítő mennyiség 
részét képező, finomításra szánt cukor 
70%-ára vonatkozóan. A fennmaradó 
kiegészítő mennyiség első felére 
vonatkozó behozatali engedélyeket az 
adott gazdasági évben legkésőbb február 
végéig, a második felére vonatkozó 
behozatali engedélyeket pedig legkésőbb 
május végéig kiadják. 
(5) Amennyiben a becslés aktualizálása 
nyomán megállapítást nyer, hogy növelni 
kell a kiegészítő mennyiséget, a 
növekmény és az eredetileg meghatározott 
mennyiség különbözetét az adott 
gazdasági év végén kell odaítélni 
behozatali engedélyek kiadása révén, 
amelyek a következő gazdasági év első 
három hónapjában is érvényesek.

Or. bg

Indokolás

Annak érdekében, hogy a szokásos ellátási szükségletek teljes mennyiségét be lehessen hozni, 
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de egyidejűleg ne emelkedjen meredeken a nyerscukor ára amiatt, hogy a kiegészítő 
mennyiségre magasabb vámot vetnek ki, ezt is mentesíteni kell a vám alól, hasonlóan ahhoz, 
ahogy a kedvezményekben részesülő országokból származó import mentesül a vám alól. Ez 
lehetővé teszi a kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemek számára a nyerscukorhoz való 
hozzáférést, és kedvező feltételeket teremt a szabad versenyhez és a végtermékek árának 
csökkenéséhez.

Módosítás 1932
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
130 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

130b. cikk
(1) A Bizottság 2013. december 31-ig 
végrehajtási aktus útján felülvizsgált 
közös vámtarifára tesz javaslatot az alábbi 
termékek vonatkozásában:
a) az 1701 KN-kód alá tartozó cukor;
b) az 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 
és 1702 90 30 KN-kód alá tartozó
izoglükóz.
A cukorra vonatkozó új vámtarifáknak a 
hasonló szintű védelem biztosítása 
érdekében tükrözniük kell a 2006. évi 
reformot megelőző és azt követő 
referenciaárak közötti különbséget.
(2) A cukorra vonatkozó kvóta 
megszűnését megelőzően a Bizottság 
javaslatot tesz az e cikk (1) bekezdésében 
említett termékek behozatali vámjainak a 
továbbiakban történő eltörlésére.

Or. en

Indokolás

A cukorra vonatkozó kvóta megszűnéséig csökkenteni kell a vámokat, hogy biztosított legyen a 
cukorágazati reform 2006-os elindulása előttihez hasonló szintű védelem. A cukorkvóta 
megszűnése azonban szükségessé fogja tenni az EU importrendszerének további kiigazítását a 
kínálat túlzott koncentrációjának elkerülése és a hiánnyal küzdő piacokon a nyersanyagokhoz 
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való kielégítő hozzáférés lehetővé tétele érdekében. A Bizottságnak a kvóta megszűnését, azaz 
2015. szeptember 31-ét megelőzően javaslatot kell tennie.

Módosítás 1933
Paolo Bartolozzi

Rendeletre irányuló javaslat
130 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

130b. cikk
(1) A Bizottság 2013. december 31-ig 
végrehajtási aktus útján felülvizsgált 
közös vámtarifára tesz javaslatot az alábbi 
termékek vonatkozásában:
a) az 1701 KN-kód alá tartozó cukor;
b) az 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 
és 1702 90 30 KN-kód alá tartozó 
izoglükóz.
A cukorra vonatkozó új vámtarifáknak a 
hasonló szintű védelem biztosítása 
érdekében tükrözniük kell a 2006. évi 
reformot megelőző és azt követő 
referenciaárak közötti különbséget.
(2) A cukorra vonatkozó kvóta 
megszűnését megelőzően a Bizottság 
javaslatot tesz az e cikk (1) bekezdésében 
említett termékek behozatali vámjainak a 
továbbiakban történő eltörlésére.

Or. en

Módosítás 1934
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
130 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

130c .cikk
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(1) A Bizottság 2014. január 1-jéig 
végrehajtási aktus útján felülvizsgált 
közös vámtarifára tesz javaslatot az 1701 
KN-kód alá tartozó termékek 
vonatkozásában.
A nyers- és fehér cukorra vonatkozó új 
vámtarifák nem haladhatják meg az adott 
termék referenciaárának 50%-át.
(2) A Bizottság 2015. szeptember 31-ig 
elemzést terjeszt elő arra vonatkozóan, 
hogy milyen hatással jár az e cikk (1) 
bekezdésében említett termékek behozatali 
vámjainak teljes körű eltörlése az uniós 
élelmiszerlánc versenyképességére és a 
fogyasztókra.

Or. en

Módosítás 1935
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 6 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Export-visszatérítések A kivitelre vonatkozó rendelkezések

Or. en

Módosítás 1936
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 6 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Export-visszatérítések A kivitelre vonatkozó szabályok

Or. fr
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Módosítás 1937
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
133 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. fr

Módosítás 1938
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
133 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 1939
Marit Paulsen, George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
133 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 1940
Patrick Le Hyaric
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Rendeletre irányuló javaslat
133 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. fr

Módosítás 1941
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
133 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 1942
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
133 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 1943
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
133 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kivitel világpiaci árfolyamok vagy (1) A kivitel világpiaci árfolyamok vagy 



AM\907936HU.doc 83/171 PE492.804v01-00

HU

árak alapján történő lebonyolításának 
lehetővé tételéhez szükséges mértékben, 
valamint a Szerződés 218. cikkével 
összhangban kötött megállapodásokból 
eredő korlátokon belül az említett 
árfolyamok vagy árak és az uniós árak 
közötti különbséget export-visszatérítés 
révén ki lehet egyenlíteni:

árak alapján történő lebonyolításának 
lehetővé tételéhez szükséges mértékben és 
az export-visszatérítések fokozatos 
megszűnéséig az említett árfolyamok vagy 
árak és az uniós árak közötti különbséget 
export-visszatérítés révén ki lehet 
egyenlíteni:

Or. en

Indokolás

Fontos annak hangsúlyozása és jelzése, hogy az export-visszatérítés mint eszköz el fog tűnni. 
Ez hosszú ideig az Unió WTO-val szembeni megközelítésmódjának szerves része volt, és a 
visszatérítések alkalmazását a WTO keretében zajló vitáktól függetlenül fokozatosan meg kell 
szüntetni.

Módosítás 1944
Wojciech Michał Olejniczak

Rendeletre irányuló javaslat
133 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kivitel világpiaci árfolyamok vagy 
árak alapján történő lebonyolításának 
lehetővé tételéhez szükséges mértékben, 
valamint a Szerződés 218. cikkével 
összhangban kötött megállapodásokból 
eredő korlátokon belül az említett 
árfolyamok vagy árak és az uniós árak 
közötti különbséget export-visszatérítés 
révén ki lehet egyenlíteni:

(1) A kivitel világpiaci árfolyamok vagy 
árak alapján történő lebonyolításának 
lehetővé tételéhez szükséges mértékben, 
valamint a Szerződés 218. cikkével 
összhangban kötött megállapodásokból 
eredő korlátokon belül, amennyiben a 
piaci helyzet az adott termékek 
tekintetében különösen nehéz, az említett 
árfolyamok vagy árak és az uniós árak 
közötti különbséget export-visszatérítés 
révén ki lehet egyenlíteni:

Or. pl

Indokolás

Az export-visszatérítések Unión belüli általános visszaesésére tekintettel erőfeszítéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy a visszatérítéseket csak különösen nehéz helyzetekben vagy a 
visszatérítések tárgyát képező termékek piacain jelentkező válság esetén alkalmazzák.
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Módosítás 1945
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Rendeletre irányuló javaslat
133 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kivitel világpiaci árfolyamok vagy 
árak alapján történő lebonyolításának 
lehetővé tételéhez szükséges mértékben, 
valamint a Szerződés 218. cikkével 
összhangban kötött megállapodásokból 
eredő korlátokon belül az említett 
árfolyamok vagy árak és az uniós árak 
közötti különbséget export-visszatérítés 
révén ki lehet egyenlíteni:

(1) A kivitel világpiaci árfolyamok vagy 
árak alapján történő lebonyolításának 
lehetővé tételéhez szükséges mértékben, 
valamint a Szerződés 218. cikkével 
összhangban kötött megállapodásokból 
eredő korlátokon belül, és tiszteletben 
tartva az Európai Unióról szóló szerződés 
3. cikkének (5) bekezdésében rögzített 
alapelveket az említett árfolyamok vagy 
árak és az uniós árak közötti különbséget 
export-visszatérítés révén ki lehet 
egyenlíteni:

Or. en

Indokolás

Fontos annak biztosítása, hogy az exporttámogatások ne akadályozzák a fejlődő országok 
mezőgazdasági ágazatainak fejlődését a helyi termelői áraknak való alákínálás révén.

Módosítás 1946
Peter Jahr, Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
133 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kivitel világpiaci árfolyamok vagy 
árak alapján történő lebonyolításának 
lehetővé tételéhez szükséges mértékben, 
valamint a Szerződés 218. cikkével 
összhangban kötött megállapodásokból 
eredő korlátokon belül az említett 
árfolyamok vagy árak és az uniós árak 
közötti különbséget export-visszatérítés 

(1) Az e fejezet hatálya alá tartozó export-
visszatérítések csak e rendelet 154. 
cikkével összefüggésben alkalmazhatók. A 
kivitel világpiaci árfolyamok vagy árak 
alapján történő lebonyolításának lehetővé 
tételéhez szükséges mértékben, valamint a 
Szerződés 218. cikkével összhangban 
kötött megállapodásokból eredő korlátokon 
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révén ki lehet egyenlíteni: belül az említett árfolyamok vagy árak és 
az uniós árak közötti különbséget export-
visszatérítés révén ki lehet egyenlíteni:

Or. de

Módosítás 1947
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
133 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az e bekezdés a) pontjának i–iii., v. és 
vii. alpontjában felsorolt ágazatok termékei 
esetében, amennyiben azokat a 
mezőgazdasági termékek feldolgozásával 
előállított egyes árucikkekre alkalmazandó 
kereskedelmi szabályokról szóló, 2009. 
november 30-i 1216/2009/EK tanácsi 
rendelettel46 összhangban, feldolgozott 
áruk formájában, illetve az I. melléklet X. 
részének b) pontjában felsorolt, cukor 
hozzáadásával készült termék formájában 
kívánják exportálni.

b) az e bekezdés a) pontjának i–iii., v. és 
vii. alpontjában felsorolt ágazatok termékei 
esetében, amennyiben azokat a 
mezőgazdasági termékek feldolgozásával 
előállított egyes árucikkekre alkalmazandó 
kereskedelmi szabályokról szóló, 2009. 
november 30-i 1216/2009/EK tanácsi 
rendelettel46 összhangban, feldolgozott 
áruk formájában – ideértve a 2010. június 
29-i 578/2010/EU bizottsági rendelettel 
összhangban a Szerződés I. mellékletének 
hatálya alá nem tartozó árukat is –, illetve 
az I. melléklet X. részének b) pontjában 
felsorolt, cukor hozzáadásával készült 
termék formájában kívánják exportálni.

Or. es

Indokolás

Bizonyos árukat, köztük egyes, kereskedelmi szempontból különösen érzékeny árukat a 
Szerződés I mellékletének hatálya alá nem tartozó termékek formájában exportálják, és nem 
az 1216/2009/EK rendelet, hanem a 2010. június 29-i 578/2010/EU rendelet vonatkozik rájuk. 
Az 1216/2009/EK rendeletre történő közvetlen utalás megzavarhatja a piaci szereplőket, akik 
azt gondolhatják, hogy az ilyen termékekre nem vonatkoznak az export-visszatérítési 
előírások.

Módosítás 1948
Elisabeth Jeggle
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Rendeletre irányuló javaslat
133 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdésben említett termékek 
esetében biztosított visszatérítés maximális 
mértéke 0 euró.

Or. de

Indokolás

Az utóbbi években a legtöbb termék esetében nullában állapították meg az export-
visszatérítések mértékét. Az export-visszatérítések népszerűtlenek, mivel torzítják a versenyt, 
és ezért azokat csak válságkezelő és segítségnyújtási intézkedésként kell alkalmazni, 
mértéküket pedig nullában kell megállapítani.

Módosítás 1949
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
134 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

134. cikk törölve
Az export-visszatérítések elosztása

Az export-visszatérítés mellett 
exportálható mennyiségek kiosztásához 
olyan módszert kell alkalmazni, amely:

a) a termék jellegének és az érintett piac 
helyzetének legjobban megfelel, a 
rendelkezésre álló erőforrások lehető 
leghatékonyabb felhasználását teszi 
lehetővé, figyelembe véve az uniós kivitel 
hatékonyságát, szerkezetét és a piaci 
egyensúlyra gyakorolt hatását, valamint 
nem idéz elő megkülönböztetést a 
gazdasági szereplők, különösen a nagy és 
kis gazdasági szereplők között;
b) az adminisztrációs követelményeket 
tekintve a lehető legkevesebb 
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adminisztrációs terhet rója a piaci 
szereplőkre.

Or. fr

Módosítás 1950
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
134 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

134. cikk törölve
Az export-visszatérítések elosztása

Az export-visszatérítés mellett 
exportálható mennyiségek kiosztásához 
olyan módszert kell alkalmazni, amely:

a) a termék jellegének és az érintett piac 
helyzetének legjobban megfelel, a 
rendelkezésre álló erőforrások lehető 
leghatékonyabb felhasználását teszi 
lehetővé, figyelembe véve az uniós kivitel 
hatékonyságát, szerkezetét és a piaci 
egyensúlyra gyakorolt hatását, valamint 
nem idéz elő megkülönböztetést a 
gazdasági szereplők, különösen a nagy és 
kis gazdasági szereplők között;
b) az adminisztrációs követelményeket 
tekintve a lehető legkevesebb 
adminisztrációs terhet rója a piaci 
szereplőkre.

Or. en

Módosítás 1951
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
134 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

134. cikk törölve
Az export-visszatérítések elosztása

Az export-visszatérítés mellett 
exportálható mennyiségek kiosztásához 
olyan módszert kell alkalmazni, amely:
a) a termék jellegének és az érintett piac 
helyzetének legjobban megfelel, a 
rendelkezésre álló erőforrások lehető 
leghatékonyabb felhasználását teszi 
lehetővé, figyelembe véve az uniós kivitel 
hatékonyságát, szerkezetét és a piaci 
egyensúlyra gyakorolt hatását, valamint 
nem idéz elő megkülönböztetést a 
gazdasági szereplők, különösen a nagy és 
kis gazdasági szereplők között;
b) az adminisztrációs követelményeket 
tekintve a lehető legkevesebb 
adminisztrációs terhet rója a piaci 
szereplőkre.

Or. en

Módosítás 1952
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
134 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

134. cikk törölve
Az export-visszatérítések elosztása

Az export-visszatérítés mellett 
exportálható mennyiségek kiosztásához 
olyan módszert kell alkalmazni, amely:

a) a termék jellegének és az érintett piac 
helyzetének legjobban megfelel, a 
rendelkezésre álló erőforrások lehető 
leghatékonyabb felhasználását teszi 
lehetővé, figyelembe véve az uniós kivitel 
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hatékonyságát, szerkezetét és a piaci 
egyensúlyra gyakorolt hatását, valamint 
nem idéz elő megkülönböztetést a 
gazdasági szereplők, különösen a nagy és 
kis gazdasági szereplők között;
b) az adminisztrációs követelményeket 
tekintve a lehető legkevesebb 
adminisztrációs terhet rója a piaci 
szereplőkre.

Or. fr

Módosítás 1953
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
134 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

134. cikk törölve
Az export-visszatérítések elosztása

Az export-visszatérítés mellett 
exportálható mennyiségek kiosztásához 
olyan módszert kell alkalmazni, amely:

a) a termék jellegének és az érintett piac 
helyzetének legjobban megfelel, a 
rendelkezésre álló erőforrások lehető 
leghatékonyabb felhasználását teszi 
lehetővé, figyelembe véve az uniós kivitel 
hatékonyságát, szerkezetét és a piaci 
egyensúlyra gyakorolt hatását, valamint 
nem idéz elő megkülönböztetést a 
gazdasági szereplők, különösen a nagy és 
kis gazdasági szereplők között;
b) az adminisztrációs követelményeket 
tekintve a lehető legkevesebb 
adminisztrációs terhet rója a piaci 
szereplőkre.

Or. en
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Módosítás 1954
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
135 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

135. cikk törölve
Az export-visszatérítések mértékének 

megállapítása
(1) Egyazon termékre az Unió egészében 
azonos export-visszatérítést kell 
alkalmazni. A rendeltetési helytől függően 
azonban lehetnek eltérések, különösen 
amennyiben ezt a világpiaci helyzet, egyes 
piacok sajátos követelményei vagy a 
Szerződés 218. cikkével összhangban 
kötött megállapodásokból eredő 
kötelezettségek szükségessé teszik.
(2) A visszatérítések mértékét 
meghatározó intézkedéseket a Tanács 
hozza meg a Szerződés 43. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban.

Or. fr

Módosítás 1955
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
135 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

135. cikk törölve
Az export-visszatérítések mértékének 

megállapítása
(1) Egyazon termékre az Unió egészében 
azonos export-visszatérítést kell 
alkalmazni. A rendeltetési helytől függően 
azonban lehetnek eltérések, különösen 
amennyiben ezt a világpiaci helyzet, egyes 
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piacok sajátos követelményei vagy a 
Szerződés 218. cikkével összhangban 
kötött megállapodásokból eredő 
kötelezettségek szükségessé teszik.
(2) A visszatérítések mértékét 
meghatározó intézkedéseket a Tanács 
hozza meg a Szerződés 43. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban.

Or. en

Módosítás 1956
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
135 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

135. cikk törölve
Az export-visszatérítések mértékének 

megállapítása
(1) Egyazon termékre az Unió egészében 
azonos export-visszatérítést kell 
alkalmazni. A rendeltetési helytől függően 
azonban lehetnek eltérések, különösen 
amennyiben ezt a világpiaci helyzet, egyes 
piacok sajátos követelményei vagy a 
Szerződés 218. cikkével összhangban 
kötött megállapodásokból eredő 
kötelezettségek szükségessé teszik.
(2) A visszatérítések mértékét 
meghatározó intézkedéseket a Tanács 
hozza meg a Szerződés 43. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban.

Or. en

Módosítás 1957
Patrick Le Hyaric
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Rendeletre irányuló javaslat
135 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

135. cikk törölve
Az export-visszatérítések mértékének 

megállapítása
(1) Egyazon termékre az Unió egészében 
azonos export-visszatérítést kell 
alkalmazni. A rendeltetési helytől függően 
azonban lehetnek eltérések, különösen 
amennyiben ezt a világpiaci helyzet, egyes 
piacok sajátos követelményei vagy a 
Szerződés 218. cikkével összhangban 
kötött megállapodásokból eredő 
kötelezettségek szükségessé teszik.
(2) A visszatérítések mértékét 
meghatározó intézkedéseket a Tanács 
hozza meg a Szerződés 43. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban.

Or. fr

Módosítás 1958
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
135 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

135. cikk törölve
Az export-visszatérítések mértékének 

megállapítása
(1) Egyazon termékre az Unió egészében 
azonos export-visszatérítést kell 
alkalmazni. A rendeltetési helytől függően 
azonban lehetnek eltérések, különösen 
amennyiben ezt a világpiaci helyzet, egyes 
piacok sajátos követelményei vagy a 
Szerződés 218. cikkével összhangban 
kötött megállapodásokból eredő 
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kötelezettségek szükségessé teszik.
(2) A visszatérítések mértékét 
meghatározó intézkedéseket a Tanács 
hozza meg a Szerződés 43. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban.

Or. en

Módosítás 1959
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
135 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A 43. cikk (3) bekezdése a rendes jogalkotási eljárás alóli kivétel, amely szerint a Tanács 
intézkedéseket fogad el a támogatások, az árak, a mennyiségi korlátozások stb. rögzítésére 
vonatkozóan. Nem kívánjuk, hogy a Tanács intézkedéseket fogadjon el az export-
visszatérítések rögzítésére vonatkozóan, ezért ez a módosítás törli a 135. cikk (2) bekezdését.

Módosítás 1960
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Rendkívüli és kellően indokolt 
esetekben a gabonamagvakat illetően a 
Bizottság a 162. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban elfogadott végrehajtási 
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aktusok útján differenciálhatja a 
tagállamok esetében alkalmazott export-
visszatérítések szintjét.

Or. pl

Indokolás

Rendelkezni kell egy bizonyos régiókra alkalmazandó export-visszatérítési eszközről, 
hasonlóan az állami gabonapiaci intervencióhoz.

Módosítás 1961
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
136 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. fr

Módosítás 1962
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
136 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 1963
Marit Paulsen, George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
136 cikk



AM\907936HU.doc 95/171 PE492.804v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 1964
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
136 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. fr

Módosítás 1965
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
136 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 1966
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
137 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

137. cikk törölve
Az élő állatokra nyújtott export-

visszatérítések a marha- és 
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borjúhúságazatban
(1) A marha- és borjúhús-ágazati 
termékek tekintetében az élő állatok 
exportjára járó visszatérítés odaítélésének 
és kifizetésének feltétele az uniós 
jogszabályokban meghatározott állatjóléti 
követelményeknek és különösen az állatok 
szállítás alatti védelmére vonatkozó 
rendelkezéseknek való megfelelés.
(2) Figyelembe véve, hogy az exportőröket 
az állatjóléti feltételek betartására kell 
ösztönözni, és annak érdekében, hogy az 
illetékes hatóságok az export-
visszatérítésekkel kapcsolatos kiadások 
helyességét ellenőrizni tudják azokban az 
esetekben, amikor a visszatérítés 
nyújtásának feltétele az állatjóléti 
követelmények teljesítése, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 160. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
állatjóléti követelmények uniós 
vámterületen kívüli teljesítésére, és ezen 
belül független harmadik felek 
bevonására vonatkozóan.
(3) A Bizottság végrehajtási jog aktusok 
útján elfogadhatja az e cikk 
alkalmazásához szükséges intézkedéseket. 
Az ilyen végrehajtási aktusokat a 162. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 1967
Peter Jahr, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
137 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

137. cikk törölve
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Az élő állatokra nyújtott export-
visszatérítések a marha- és 

borjúhúságazatban
(1) A marha- és borjúhús-ágazati 
termékek tekintetében az élő állatok 
exportjára járó visszatérítés odaítélésének 
és kifizetésének feltétele az uniós 
jogszabályokban meghatározott állatjóléti 
követelményeknek és különösen az állatok 
szállítás alatti védelmére vonatkozó 
rendelkezéseknek való megfelelés.
(2) Figyelembe véve, hogy az exportőröket 
az állatjóléti feltételek betartására kell 
ösztönözni, és annak érdekében, hogy az 
illetékes hatóságok az export-
visszatérítésekkel kapcsolatos kiadások 
helyességét ellenőrizni tudják azokban az 
esetekben, amikor a visszatérítés 
nyújtásának feltétele az állatjóléti 
követelmények teljesítése, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 160. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
állatjóléti követelmények uniós 
vámterületen kívüli teljesítésére, és ezen 
belül független harmadik felek 
bevonására vonatkozóan.
(3) A Bizottság végrehajtási jog aktusok 
útján elfogadhatja az e cikk 
alkalmazásához szükséges intézkedéseket. 
Az ilyen végrehajtási aktusokat a 162. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. de

Módosítás 1968
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
137 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

137. cikk törölve
Az élő állatokra nyújtott export-

visszatérítések a marha- és 
borjúhúságazatban

(1) A marha- és borjúhús-ágazati 
termékek tekintetében az élő állatok 
exportjára járó visszatérítés odaítélésének 
és kifizetésének feltétele az uniós 
jogszabályokban meghatározott állatjóléti 
követelményeknek és különösen az állatok 
szállítás alatti védelmére vonatkozó 
rendelkezéseknek való megfelelés.
(2) Figyelembe véve, hogy az exportőröket 
az állatjóléti feltételek betartására kell 
ösztönözni, és annak érdekében, hogy az 
illetékes hatóságok az export-
visszatérítésekkel kapcsolatos kiadások 
helyességét ellenőrizni tudják azokban az 
esetekben, amikor a visszatérítés 
nyújtásának feltétele az állatjóléti 
követelmények teljesítése, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 160. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
állatjóléti követelmények uniós 
vámterületen kívüli teljesítésére, és ezen 
belül független harmadik felek 
bevonására vonatkozóan.
(3) A Bizottság végrehajtási jog aktusok 
útján elfogadhatja az e cikk 
alkalmazásához szükséges intézkedéseket. 
Az ilyen végrehajtási aktusokat a 162. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. fr

Módosítás 1969
Britta Reimers, George Lyon
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Rendeletre irányuló javaslat
137 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

137. cikk törölve
Az élő állatokra nyújtott export-

visszatérítések a marha- és 
borjúhúságazatban

(1) A marha- és borjúhús-ágazati 
termékek tekintetében az élő állatok 
exportjára járó visszatérítés odaítélésének 
és kifizetésének feltétele az uniós 
jogszabályokban meghatározott állatjóléti 
követelményeknek és különösen az állatok 
szállítás alatti védelmére vonatkozó 
rendelkezéseknek való megfelelés.
(2) Figyelembe véve, hogy az exportőröket 
az állatjóléti feltételek betartására kell 
ösztönözni, és annak érdekében, hogy az 
illetékes hatóságok az export-
visszatérítésekkel kapcsolatos kiadások 
helyességét ellenőrizni tudják azokban az 
esetekben, amikor a visszatérítés 
nyújtásának feltétele az állatjóléti 
követelmények teljesítése, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 160. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
állatjóléti követelmények uniós 
vámterületen kívüli teljesítésére, és ezen 
belül független harmadik felek 
bevonására vonatkozóan.
(3) A Bizottság végrehajtási jog aktusok 
útján elfogadhatja az e cikk 
alkalmazásához szükséges intézkedéseket. 
Az ilyen végrehajtási aktusokat a 162. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en
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Módosítás 1970
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
137 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

137. cikk törölve
Az élő állatokra nyújtott export-

visszatérítések a marha- és 
borjúhúságazatban

(1) A marha- és borjúhús-ágazati 
termékek tekintetében az élő állatok 
exportjára járó visszatérítés odaítélésének 
és kifizetésének feltétele az uniós 
jogszabályokban meghatározott állatjóléti 
követelményeknek és különösen az állatok 
szállítás alatti védelmére vonatkozó 
rendelkezéseknek való megfelelés.
(2) Figyelembe véve, hogy az exportőröket 
az állatjóléti feltételek betartására kell 
ösztönözni, és annak érdekében, hogy az 
illetékes hatóságok az export-
visszatérítésekkel kapcsolatos kiadások 
helyességét ellenőrizni tudják azokban az 
esetekben, amikor a visszatérítés 
nyújtásának feltétele az állatjóléti 
követelmények teljesítése, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 160. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
állatjóléti követelmények uniós 
vámterületen kívüli teljesítésére, és ezen 
belül független harmadik felek 
bevonására vonatkozóan.
(3) A Bizottság végrehajtási jog aktusok 
útján elfogadhatja az e cikk 
alkalmazásához szükséges intézkedéseket. 
Az ilyen végrehajtási aktusokat a 162. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en
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Módosítás 1971
Marit Paulsen, George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
137 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élő állatokra nyújtott export-
visszatérítések a marha- és 
borjúhúságazatban

Élő állatok kivitele

Or. en

Módosítás 1972
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
137 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élő állatokra nyújtott export-
visszatérítések a marha- és 
borjúhúságazatban

Az élő állatok kivitelére vonatkozó 
szabályok a marha- és borjúhúságazatban

Or. fr

Módosítás 1973
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
137 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A marha- és borjúhús-ágazati 
termékek tekintetében az élő állatok 
exportjára járó visszatérítés odaítélésének 
és kifizetésének feltétele az uniós 
jogszabályokban meghatározott állatjóléti 

törölve
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követelményeknek és különösen az állatok 
szállítás alatti védelmére vonatkozó 
rendelkezéseknek való megfelelés.

Or. en

Módosítás 1974
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
137 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A marha- és borjúhús-ágazati 
termékek tekintetében az élő állatok 
exportjára járó visszatérítés odaítélésének 
és kifizetésének feltétele az uniós 
jogszabályokban meghatározott állatjóléti 
követelményeknek és különösen az állatok 
szállítás alatti védelmére vonatkozó 
rendelkezéseknek való megfelelés.

törölve

Or. fr

Módosítás 1975
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
137 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Figyelembe véve, hogy az exportőröket 
az állatjóléti feltételek betartására kell 
ösztönözni, és annak érdekében, hogy az 
illetékes hatóságok az export-
visszatérítésekkel kapcsolatos kiadások 
helyességét ellenőrizni tudják azokban az 
esetekben, amikor a visszatérítés 
nyújtásának feltétele az állatjóléti 
követelmények teljesítése, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 160. 

(2) Figyelembe véve, hogy az exportőröket 
az állatjóléti feltételek betartására kell 
ösztönözni, a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az állatjóléti követelmények 
uniós vámterületen kívüli teljesítésére, és 
ezen belül független harmadik felek 
bevonására vonatkozóan.
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cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
állatjóléti követelmények uniós 
vámterületen kívüli teljesítésére, és ezen 
belül független harmadik felek bevonására 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 1976
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
137 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Figyelembe véve, hogy az exportőröket 
az állatjóléti feltételek betartására kell 
ösztönözni, és annak érdekében, hogy az 
illetékes hatóságok az export-
visszatérítésekkel kapcsolatos kiadások 
helyességét ellenőrizni tudják azokban az 
esetekben, amikor a visszatérítés 
nyújtásának feltétele az állatjóléti 
követelmények teljesítése, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 160. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
állatjóléti követelmények uniós 
vámterületen kívüli teljesítésére, és ezen 
belül független harmadik felek bevonására 
vonatkozóan.

(2) Figyelembe véve, hogy az exportőröket 
az állatjóléti feltételek betartására kell 
ösztönözni, a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az állatjóléti követelmények 
uniós vámterületen kívüli teljesítésére, és 
ezen belül független harmadik felek 
bevonására vonatkozóan.

Or. fr

Módosítás 1977
Esther de Lange

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

(2) Figyelembe véve, hogy az exportőröket 
az állatjóléti feltételek betartására kell 
ösztönözni, és annak érdekében, hogy az 
illetékes hatóságok az export-
visszatérítésekkel kapcsolatos kiadások 
helyességét ellenőrizni tudják azokban az 
esetekben, amikor a visszatérítés 
nyújtásának feltétele az állatjóléti 
követelmények teljesítése, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 160. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
állatjóléti követelmények uniós 
vámterületen kívüli teljesítésére, és ezen 
belül független harmadik felek bevonására 
vonatkozóan.

(2) Figyelembe véve, hogy az exportőröket 
az állatjóléti feltételek betartására kell 
ösztönözni, és annak érdekében, hogy az 
illetékes hatóságok az export-
visszatérítésekkel kapcsolatos kiadások 
helyességét ellenőrizni tudják azokban az 
esetekben, amikor a visszatérítés 
nyújtásának feltétele az állatjóléti 
követelmények teljesítése, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 160. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
állatjóléti követelmények uniós 
vámterületen kívüli teljesítésére, és ezen 
belül független harmadik felek bevonására 
vonatkozóan, valamint annak biztosítása 
érdekében, hogy a harmadik országban 
előállított állati termékek megfeleljenek az 
uniós állatjóléti követelményeknek. 

Or. en

Módosítás 1978
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
138 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

138. cikk törölve
A kivitelre vonatkozó korlátok

A Szerződés 218. cikkével összhangban 
kötött megállapodásokból eredő, a
mennyiséget illető 
kötelezettségvállalásokat az érintett 
termékekre alkalmazott referencia-
időszakokra kiadott kiviteli engedélyek 
alapján kell betartani.
A Bizottság elfogadhatja azokat a 
végrehajtási aktusokat, amelyek a 
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mennyiséget illető kötelezettségvállalások 
teljesítéséhez szükségesek, és ezen belül –
a kötelezettségvállalások túllépése vagy 
várható túllépése esetén – felfüggesztheti 
vagy korlátozhatja a kiviteli engedélyek 
kiadását. A Kereskedelmi Világszervezet 
mezőgazdaságról szóló megállapodásából 
eredő kötelezettségek teljesítése 
tekintetében a referencia-időszak vége 
nincs hatással az exportengedélyek 
érvényességére.

Or. fr

Módosítás 1979
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
138 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

138. cikk törölve
A kivitelre vonatkozó korlátok

A Szerződés 218. cikkével összhangban 
kötött megállapodásokból eredő, a 
mennyiséget illető 
kötelezettségvállalásokat az érintett 
termékekre alkalmazott referencia-
időszakokra kiadott kiviteli engedélyek 
alapján kell betartani.
A Bizottság elfogadhatja azokat a 
végrehajtási aktusokat, amelyek a 
mennyiséget illető kötelezettségvállalások 
teljesítéséhez szükségesek, és ezen belül –
a kötelezettségvállalások túllépése vagy 
várható túllépése esetén – felfüggesztheti 
vagy korlátozhatja a kiviteli engedélyek 
kiadását. A Kereskedelmi Világszervezet 
mezőgazdaságról szóló megállapodásából 
eredő kötelezettségek teljesítése 
tekintetében a referencia-időszak vége 
nincs hatással az exportengedélyek 
érvényességére.
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Or. en

Módosítás 1980
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
138 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

138. cikk törölve
A kivitelre vonatkozó korlátok

A Szerződés 218. cikkével összhangban 
kötött megállapodásokból eredő, a 
mennyiséget illető 
kötelezettségvállalásokat az érintett 
termékekre alkalmazott referencia-
időszakokra kiadott kiviteli engedélyek 
alapján kell betartani.
A Bizottság elfogadhatja azokat a 
végrehajtási aktusokat, amelyek a 
mennyiséget illető kötelezettségvállalások 
teljesítéséhez szükségesek, és ezen belül –
a kötelezettségvállalások túllépése vagy 
várható túllépése esetén – felfüggesztheti 
vagy korlátozhatja a kiviteli engedélyek 
kiadását. A Kereskedelmi Világszervezet 
mezőgazdaságról szóló megállapodásából 
eredő kötelezettségek teljesítése 
tekintetében a referencia-időszak vége 
nincs hatással az exportengedélyek 
érvényességére.

Or. en

Módosítás 1981
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
138 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

138. cikk törölve
A kivitelre vonatkozó korlátok

A Szerződés 218. cikkével összhangban 
kötött megállapodásokból eredő, a 
mennyiséget illető 
kötelezettségvállalásokat az érintett 
termékekre alkalmazott referencia-
időszakokra kiadott kiviteli engedélyek 
alapján kell betartani.
A Bizottság elfogadhatja azokat a 
végrehajtási aktusokat, amelyek a 
mennyiséget illető kötelezettségvállalások 
teljesítéséhez szükségesek, és ezen belül –
a kötelezettségvállalások túllépése vagy 
várható túllépése esetén – felfüggesztheti 
vagy korlátozhatja a kiviteli engedélyek 
kiadását. A Kereskedelmi Világszervezet 
mezőgazdaságról szóló megállapodásából 
eredő kötelezettségek teljesítése 
tekintetében a referencia-időszak vége 
nincs hatással az exportengedélyek 
érvényességére.

Or. fr

Módosítás 1982
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
138 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

138. cikk törölve
A kivitelre vonatkozó korlátok

A Szerződés 218. cikkével összhangban 
kötött megállapodásokból eredő, a 
mennyiséget illető 
kötelezettségvállalásokat az érintett 
termékekre alkalmazott referencia-
időszakokra kiadott kiviteli engedélyek 
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alapján kell betartani.
A Bizottság elfogadhatja azokat a 
végrehajtási aktusokat, amelyek a 
mennyiséget illető kötelezettségvállalások 
teljesítéséhez szükségesek, és ezen belül –
a kötelezettségvállalások túllépése vagy
várható túllépése esetén – felfüggesztheti 
vagy korlátozhatja a kiviteli engedélyek 
kiadását. A Kereskedelmi Világszervezet 
mezőgazdaságról szóló megállapodásából 
eredő kötelezettségek teljesítése 
tekintetében a referencia-időszak vége 
nincs hatással az exportengedélyek 
érvényességére.

Or. en

Módosítás 1983
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
139 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. fr

Módosítás 1984
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
139 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en
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Módosítás 1985
Marit Paulsen, George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
139 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 1986
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
139 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. fr

Módosítás 1987
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
139 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 1988
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

(6a) A Bizottság a kereskedelem 
eltérítésének megelőzése érdekében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén további feltételeket is megállapíthat 
az export-visszatérítések odaítélésére 
vonatkozóan, különös tekintettel a 
következő feltételekre:
a) visszatérítés kizárólag az Unióból 
származó termékekre nyújtható;
b) az importált termékekre vonatkozó 
visszatérítés összege a behozatalkor 
beszedett vámokra korlátozódik, 
amennyiben e vámok alacsonyabbak az 
alkalmazandó visszatérítésnél.

Or. es

Indokolás

Ez az új bekezdés, amelyet a Lisszaboni Szerződéshez való hozzáigazítást célzó szöveg is 
tartalmaz, rendkívül fontos. Ha nem szerepel ebben a javaslatban, az a kereskedelem 
eltérüléséhez vezethet.

Módosítás 1989
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
140 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

140. cikk törölve
A vizsgálóbizottsági eljárással 

összhangban gyakorolt végrehajtási 
hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jog aktusok útján 
elfogadja az e szakasz alkalmazásához 
szükséges intézkedéseket, különösen az 
alábbiakra vonatkozóan:
a) a ki nem osztott vagy fel nem használt 
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exportálható mennyiségek újraelosztása;
b) a 133. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett termékek.
Az ilyen végrehajtási aktusokat a 162. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni;

Or. fr

Módosítás 1990
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
140 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

140. cikk törölve
A vizsgálóbizottsági eljárással 

összhangban gyakorolt végrehajtási 
hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jog aktusok útján 
elfogadja az e szakasz alkalmazásához 
szükséges intézkedéseket, különösen az 
alábbiakra vonatkozóan:
a) a ki nem osztott vagy fel nem használt 
exportálható mennyiségek újraelosztása;
b) a 133. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett termékek.
Az ilyen végrehajtási aktusokat a 162. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 1991
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Rendeletre irányuló javaslat
140 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

140. cikk törölve
A vizsgálóbizottsági eljárással 

összhangban gyakorolt végrehajtási 
hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jog aktusok útján 
elfogadja az e szakasz alkalmazásához 
szükséges intézkedéseket, különösen az 
alábbiakra vonatkozóan:
a) a ki nem osztott vagy fel nem használt 
exportálható mennyiségek újraelosztása;
b) a 133. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett termékek.
Az ilyen végrehajtási aktusokat a 162. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 1992
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
140 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

140. cikk törölve
A vizsgálóbizottsági eljárással 

összhangban gyakorolt végrehajtási 
hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jog aktusok útján 
elfogadja az e szakasz alkalmazásához 
szükséges intézkedéseket, különösen az 
alábbiakra vonatkozóan:
a) a ki nem osztott vagy fel nem használt 
exportálható mennyiségek újraelosztása;
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b) a 133. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett termékek.
Az ilyen végrehajtási aktusokat a 162. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. fr

Módosítás 1993
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
140 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

140. cikk törölve
A vizsgálóbizottsági eljárással 

összhangban gyakorolt végrehajtási 
hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jog aktusok útján 
elfogadja az e szakasz alkalmazásához 
szükséges intézkedéseket, különösen az 
alábbiakra vonatkozóan:
a) a ki nem osztott vagy fel nem használt 
exportálható mennyiségek újraelosztása;
b) a 133. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett termékek.
Az ilyen végrehajtási aktusokat a 162. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 1994
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
141 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

141. cikk törölve
Egyéb végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási aktusok útján, a 
139. cikk (6) bekezdése értelmében 
elfogadott szabályokkal összhangban 
rögzítheti az export-visszatérítés 
kiigazítására alkalmazandó együtthatókat.

Or. fr

Módosítás 1995
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
141 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

141. cikk törölve
Egyéb végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási aktusok útján, a 
139. cikk (6) bekezdése értelmében 
elfogadott szabályokkal összhangban 
rögzítheti az export-visszatérítés 
kiigazítására alkalmazandó együtthatókat.

Or. en

Módosítás 1996
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
141 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

141. cikk törölve
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Egyéb végrehajtási hatáskörök
A Bizottság végrehajtási aktusok útján, a 
139. cikk (6) bekezdése értelmében 
elfogadott szabályokkal összhangban 
rögzítheti az export-visszatérítés 
kiigazítására alkalmazandó együtthatókat.

Or. en

Módosítás 1997
Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
141 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

141. cikk törölve
Egyéb végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási aktusok útján, a 
139. cikk (6) bekezdése értelmében 
elfogadott szabályokkal összhangban 
rögzítheti az export-visszatérítés 
kiigazítására alkalmazandó együtthatókat.

Or. fr

Módosítás 1998
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
141 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

141. cikk törölve
Egyéb végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási aktusok útján, a 
139. cikk (6) bekezdése értelmében 
elfogadott szabályokkal összhangban 
rögzítheti az export-visszatérítés 
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kiigazítására alkalmazandó együtthatókat.

Or. en

Módosítás 1999
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
142 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

142. cikk törölve
A passzív feldolgozási rendszer 

felfüggesztése
(1) Amennyiben a passzív feldolgozási 
rendszer zavart idéz vagy idézhet elő az 
uniós piacon, a Bizottság valamely 
tagállam kérésére vagy saját 
kezdeményezésére, végrehajtási aktusok 
útján részben vagy teljes mértékben 
felfüggesztheti a passzív feldolgozási 
rendszer alkalmazását a gabona-, a rizs-, 
a gyümölcs- és zöldség-, a 
feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-, a bor-, a marha- és 
borjúhús-, a sertéshús-, a juh- és 
kecskehús-, valamint a baromfihús-ágazat 
termékei tekintetében. A Bizottság 
haladéktalanul tájékoztatja a 
tagállamokat az elfogadott 
intézkedésekről, és ezek haladéktalanul 
hatályba lépnek.
Ha a Bizottsághoz valamely tagállamtól 
kérelem érkezik, a Bizottság a kérelemre 
vonatkozóan annak kézhezvételétől 
számítva öt munkanapon belül, 
végrehajtási aktusok útján határozatot 
hoz. A Bizottság haladéktalanul 
tájékoztatja a tagállamokat az elfogadott 
intézkedésekről, és ezek haladéktalanul 
hatályba lépnek.
A Bizottság kellően indokolt, rendkívül 
sürgős esetben a 162. cikk (3) 
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bekezdésében említett eljárással 
összhangban azonnal alkalmazandó 
végrehajtási aktusokat fogad el.
A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a 
tagállamokat az elfogadott 
intézkedésekről, és ezek haladéktalanul 
hatályba lépnek.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács a 
Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében 
foglaltak szerint eljárva, a mezőgazdasági 
piacok közös szervezésének megfelelő 
működéséhez szükséges mértékben –
részben vagy teljes körűen – megtilthatja 
a passzív feldolgozási rendszer 
alkalmazását az (1) bekezdésben említett 
termékek tekintetében.

Or. en

Módosítás 2000
George Lyon, Marit Paulsen

Rendeletre irányuló javaslat
143 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

143a. cikk
Az érintett piac

(1) Az érintett piac fogalmának 
meghatározásával azonosítható és 
meghatározható az a kör, amelyen belül a 
vállalkozások közötti verseny működik, és 
két kumulatív dimenzió körül tagolódik:
a) az érintett termékpiac: e fejezet 
alkalmazásában „termékpiac” az a piac, 
amely a fogyasztó által a termékjellemzők, 
az ár és a rendeltetés szerinti használat 
alapján egymással felcserélhető vagy 
helyettesíthető valamennyi terméket 
tartalmazza;
b) az érintett földrajzi piac: e fejezet 
alkalmazásában földrajzi piac az a piac, 
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amely magában foglalja azt a terület, ahol 
az érintett vállalkozások a terméket 
kínálják, ahol a versenyfeltételek 
megfelelő mértékben homogének, és 
amely különösen a versenyfeltételek 
tekintetében érzékelhetően különbözik a 
szomszédos területektől.
(2) Az érintett piac meghatározásakor a 
következő elveket kell alkalmazni:
a) az érintett termékpiac elemzése a 
feldolgozatlan termékek esetében elsőként 
a faj szintjén történik a növénytermesztés 
és az állattenyésztés esetében; bármely 
alacsonyabb szint figyelembe vételét 
megfelelően igazolni kell;
b) az érintett földrajzi piac elemzése eseti 
alapon történik, és azt az egyes esetek 
egyedi sajátosságaitól függően 
megfelelően indokolni kell.

Or. en

Indokolás

Az előadó 370. módosításban foglalt javaslata, amely szerint az érintett földrajzi piac 
elemzése elsőként az uniós piac szintjén történne, aligha vezetne a versenyt érintő esetekhez. 
Az érintett földrajzi piacot az adott eset sajátosságait elemezve kell meghatározni.

Módosítás 2001
George Lyon, Marit Paulsen

Rendeletre irányuló javaslat
143 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

143b. cikk
Erőfölény

E fejezet alkalmazásában „erőfölény” az, 
amikor egy vállalkozás olyan gazdasági 
hatalmi helyzetben van, amelynek 
segítségével akadályozni tudja az érintett 
piacon a tényleges versenyt, mivel 
lehetősége van arra, hogy a 
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versenytársaival, vevőivel és végső soron a 
fogyasztókkal szemben jelentős mértékben 
független magatartást tanúsítson.

Or. en

Indokolás

Az előadó 371. módosításának második része nem releváns, és ezért javasolt annak törlése. Az 
élelmiszer-ellátási láncon belüli különböző szereplők nem feltétlenül működnek ugyanazon az 
érintett (földrajzi és termék-) piacon, ezért a termelői szervezetek erőfölényének a piaci 
részesedésük összevetésével történő vizsgálata gazdaságilag nem lenne ésszerű.

Módosítás 2002
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
144 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen belül a Szerződés 101. cikkének (1) 
bekezdését nem kell alkalmazni a 
mezőgazdasági termelők, termelői 
szervezetek vagy ilyen szervezetek által 
alkotott társulások, továbbá az ezen 
rendelet 106. cikke szerinti elismert 
termelői szervezetek vagy az e rendelet 
107. cikke szerinti elismert termelői 
szervezetek társulásainak olyan 
megállapodásaira, döntéseire és 
összehangolt magatartásaira, amely
mezőgazdasági termékek előállításával 
vagy értékesítésével, vagy az ilyen 
termékek tárolására, kezelésére vagy 
feldolgozására szolgáló közös 
létesítmények használatával kapcsolatos, 
és amely nem köti ki azonos árak 
alkalmazását, kivéve, ha a szóban forgó 
megállapodás, döntés, illetve összehangolt 
magatartás kizárja a versenyt vagy 
veszélyezteti a Szerződés 39. cikkében 
meghatározott célok elérését.

Ezen belül a mezőgazdasági termelők, 
termelői szervezetek vagy ilyen 
szervezetek által alkotott társulások, 
továbbá az ezen rendelet 106. cikkével 
összhangban elismert termelői szervezetek 
vagy az e rendelet 107. cikkével 
összhangban elismert termelői szervezetek 
társulásainak olyan megállapodásait, 
döntéseit és összehangolt magatartásait, 
amelyek mezőgazdasági termékek 
előállításával vagy értékesítésével, vagy az 
ilyen termékek tárolására vagy kezelésére 
szolgáló közös létesítmények használatával 
kapcsolatosak, úgy kell tekinteni, hogy 
azok a Szerződés 39. cikkében 
meghatározott célok elérését célozzák, 
kivéve, ha a szóban forgó megállapodás, 
döntés, illetve összehangolt magatartás 
kizárja a versenyt.

Or. fr
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Módosítás 2003
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
144 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen belül a Szerződés 101. cikkének (1) 
bekezdését nem kell alkalmazni a 
mezőgazdasági termelők, termelői 
szervezetek vagy ilyen szervezetek által 
alkotott társulások, továbbá az ezen 
rendelet 106. cikke szerinti elismert 
termelői szervezetek vagy az e rendelet 
107. cikke szerinti elismert termelői
szervezetek társulásainak olyan 
megállapodásaira, döntéseire és 
összehangolt magatartásaira, amely
mezőgazdasági termékek előállításával 
vagy értékesítésével, vagy az ilyen 
termékek tárolására, kezelésére vagy 
feldolgozására szolgáló közös 
létesítmények használatával kapcsolatos, 
és amely nem köti ki azonos árak 
alkalmazását, kivéve, ha a szóban forgó 
megállapodás, döntés, illetve összehangolt 
magatartás kizárja a versenyt vagy 
veszélyezteti a Szerződés 39. cikkében 
meghatározott célok elérését.

Ezen belül a mezőgazdasági termelők, 
továbbá az ezen rendelet 106. cikke szerinti 
elismert termelői szervezetek vagy az e 
rendelet 107. cikke szerinti elismert 
termelői szervezetek társulásainak olyan 
megállapodásait, döntéseit és összehangolt
magatartásait, amelyek mezőgazdasági 
termékek előállításával vagy 
értékesítésével, vagy az ilyen termékek 
tárolására, kezelésére vagy feldolgozására 
szolgáló közös létesítmények használatával 
vagy a gazdasági kockázat megelőzését és 
kezelését célzó kollektív intézkedések 
végrehajtásával – különösen a 109c. 
cikkben említett kiegyenlítési alappal –
kapcsolatosak, a Szerződés 39. cikkében 
meghatározott célok eléréséhez 
szükségesnek kell tekinteni.

Or. fr

Módosítás 2004
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
144 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen belül a Szerződés 101. cikkének (1) 
bekezdését nem kell alkalmazni a 
mezőgazdasági termelők, termelői 

Ezen belül a Szerződés 39. cikkében 
meghatározott célok eléréséhez 
szükségesnek tekintendők az alábbiak: a 
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szervezetek vagy ilyen szervezetek által 
alkotott társulások, továbbá az ezen 
rendelet 106. cikke szerinti elismert 
termelői szervezetek vagy az e rendelet 
107. cikke szerinti elismert termelői 
szervezetek társulásainak olyan 
megállapodásaira, döntéseire és 
összehangolt magatartásaira, amely
mezőgazdasági termékek előállításával 
vagy értékesítésével, vagy az ilyen 
termékek tárolására, kezelésére vagy 
feldolgozására szolgáló közös 
létesítmények használatával kapcsolatos, 
és amely nem köti ki azonos árak 
alkalmazását, kivéve, ha a szóban forgó 
megállapodás, döntés, illetve összehangolt 
magatartás kizárja a versenyt vagy 
veszélyezteti a Szerződés 39. cikkében 
meghatározott célok elérését.

mezőgazdasági termelők, továbbá az ezen 
rendelet 106. cikke szerinti elismert 
termelői szervezetek vagy az e rendelet 
107. cikke szerinti elismert termelői 
szervezetek társulásainak olyan 
megállapodásai, döntései és összehangolt 
magatartásai, amelyek az e rendelet 106. 
cikkében foglalt célok elérésével, 
mezőgazdasági termékek előállításával 
vagy értékesítésével, vagy az ilyen 
termékek tárolására, kezelésére vagy 
feldolgozására szolgáló közös 
létesítmények használatával kapcsolatosak.

Or. it

Módosítás 2005
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
144 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen belül a Szerződés 101. cikkének (1) 
bekezdését nem kell alkalmazni a 
mezőgazdasági termelők, termelői 
szervezetek vagy ilyen szervezetek által 
alkotott társulások, továbbá az ezen 
rendelet 106. cikke szerinti elismert 
termelői szervezetek vagy az e rendelet 
107. cikke szerinti elismert termelői 
szervezetek társulásainak olyan 
megállapodásaira, döntéseire és 
összehangolt magatartásaira, amely
mezőgazdasági termékek előállításával 
vagy értékesítésével, vagy az ilyen 
termékek tárolására, kezelésére vagy 
feldolgozására szolgáló közös 
létesítmények használatával kapcsolatos, 

Ezen belül a Szerződés 39. cikkében 
meghatározott célok elérésére 
irányulónak kell tekinteni a 
mezőgazdasági termelők, termelői 
szervezetek vagy ilyen szervezetek által 
alkotott társulások, továbbá az ezen 
rendelet 106. cikke szerinti elismert 
termelői szervezetek vagy az e rendelet 
107. cikke szerinti elismert termelői 
szervezetek társulásainak olyan
megállapodásait, döntéseit és összehangolt 
magatartásait, amelyek mezőgazdasági 
termékek előállításával vagy 
értékesítésével, vagy az ilyen termékek 
tárolására, kezelésére vagy feldolgozására 
szolgáló közös létesítmények használatával 
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és amely nem köti ki azonos árak 
alkalmazását, kivéve, ha a szóban forgó 
megállapodás, döntés, illetve összehangolt 
magatartás kizárja a versenyt vagy 
veszélyezteti a Szerződés 39. cikkében 
meghatározott célok elérését.

kapcsolatosak, és amelyek nem kötik ki
azonos árak alkalmazását, kivéve, ha a 
szóban forgó megállapodás, döntés, illetve 
összehangolt magatartás kizárja a versenyt 
vagy veszélyezteti a Szerződés 39. 
cikkében meghatározott főbb célok 
elérését.

Or. en

Indokolás

Helyénvaló annak egyértelműsítése, hogy a termelői szervezetek stb. megállapodásait stb. úgy 
kell tekinteni, hogy azok hozzájárulnak a közös agrárpolitikának az EUMSZ 39. cikkében 
meghatározott célkitűzései eléréséhez. Ez a bizonyítás terhét a Bizottságra helyezi át, és 
nagyobb fokú jogbiztonságot nyújt a mezőgazdasági szereplők számára. Emellett kiemelendő, 
hogy csak a KAP „főbb” célkitűzéseit nem szabad veszélyeztetni.

Módosítás 2006
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
144 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen belül a Szerződés 101. cikkének (1) 
bekezdését nem kell alkalmazni a 
mezőgazdasági termelők, termelői 
szervezetek vagy ilyen szervezetek által 
alkotott társulások, továbbá az ezen 
rendelet 106. cikke szerinti elismert 
termelői szervezetek vagy az e rendelet 
107. cikke szerinti elismert termelői 
szervezetek társulásainak olyan 
megállapodásaira, döntéseire és 
összehangolt magatartásaira, amely
mezőgazdasági termékek előállításával 
vagy értékesítésével, vagy az ilyen 
termékek tárolására, kezelésére vagy 
feldolgozására szolgáló közös 
létesítmények használatával kapcsolatos, 
és amely nem köti ki azonos árak 
alkalmazását, kivéve, ha a szóban forgó 
megállapodás, döntés, illetve összehangolt 
magatartás kizárja a versenyt vagy 

Ezen belül a Szerződés 101. cikkének (1) 
bekezdését nem kell alkalmazni a 
mezőgazdasági termelők, termelői 
szervezetek vagy ilyen szervezetek által 
alkotott társulások olyan megállapodásaira, 
döntéseire és összehangolt magatartásaira, 
amelyek mezőgazdasági termékek 
előállításával vagy értékesítésével, vagy az 
ilyen termékek tárolására, kezelésére vagy 
feldolgozására szolgáló közös 
létesítmények használatával kapcsolatosak, 
és amelyek nem kötik ki azonos árak 
alkalmazását, kivéve, ha a szóban forgó 
megállapodás, döntés, illetve összehangolt 
magatartás kizárja a versenyt vagy 
veszélyezteti a Szerződés 39. cikkében 
meghatározott célok elérését.
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veszélyezteti a Szerződés 39. cikkében 
meghatározott célok elérését.

Or. es

Módosítás 2007
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
144 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen belül a Szerződés 101. cikkének (1) 
bekezdését nem kell alkalmazni a 
mezőgazdasági termelők, termelői 
szervezetek vagy ilyen szervezetek által 
alkotott társulások, továbbá az ezen 
rendelet 106. cikke szerinti elismert 
termelői szervezetek vagy az e rendelet 
107. cikke szerinti elismert termelői 
szervezetek társulásainak olyan 
megállapodásaira, döntéseire és 
összehangolt magatartásaira, amely
mezőgazdasági termékek előállításával 
vagy értékesítésével, vagy az ilyen 
termékek tárolására, kezelésére vagy 
feldolgozására szolgáló közös 
létesítmények használatával kapcsolatos, 
és amely nem köti ki azonos árak 
alkalmazását, kivéve, ha a szóban forgó 
megállapodás, döntés, illetve összehangolt 
magatartás kizárja a versenyt vagy 
veszélyezteti a Szerződés 39. cikkében 
meghatározott célok elérését.

Ezen belül a Szerződés 101. cikkének (1) 
bekezdését nem kell alkalmazni a 
mezőgazdasági termelők, termelői 
szervezetek vagy ilyen szervezetek által 
alkotott társulások olyan megállapodásaira, 
döntéseire és összehangolt magatartásaira, 
amelyek mezőgazdasági termékek 
előállításával vagy értékesítésével, vagy az 
ilyen termékek tárolására, kezelésére vagy 
feldolgozására szolgáló közös 
létesítmények használatával kapcsolatosak, 
és amelyek nem kötik ki azonos árak 
alkalmazását, kivéve, ha a szóban forgó 
megállapodás, döntés, illetve összehangolt 
magatartás kizárja a versenyt vagy 
veszélyezteti a Szerződés 39. cikkében 
meghatározott célok elérését.

Or. es

Indokolás

Összhangban a 145. cikkhez javasolt módosítással, amelynek célja a termelői szervezeteknek 
és azok társulásainak a 145. cikkbe történő felvétele.
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Módosítás 2008
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
144 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen belül a Szerződés 101. cikkének (1) 
bekezdését nem kell alkalmazni a 
mezőgazdasági termelők, termelői 
szervezetek vagy ilyen szervezetek által 
alkotott társulások, továbbá az ezen 
rendelet 106. cikke szerinti elismert 
termelői szervezetek vagy az e rendelet 
107. cikke szerinti elismert termelői 
szervezetek társulásainak olyan 
megállapodásaira, döntéseire és 
összehangolt magatartásaira, amely
mezőgazdasági termékek előállításával 
vagy értékesítésével, vagy az ilyen 
termékek tárolására, kezelésére vagy 
feldolgozására szolgáló közös 
létesítmények használatával kapcsolatos, 
és amely nem köti ki azonos árak 
alkalmazását, kivéve, ha a szóban forgó 
megállapodás, döntés, illetve összehangolt 
magatartás kizárja a versenyt vagy 
veszélyezteti a Szerződés 39. cikkében 
meghatározott célok elérését.

Ezen belül a Szerződés 101. cikkének (1) 
bekezdését nem kell alkalmazni a 
mezőgazdasági termelők, termelői 
szervezetek vagy ilyen szervezetek által 
alkotott társulások, továbbá az ezen 
rendelet 106. cikke szerinti elismert 
termelői szervezetek vagy az e rendelet 
107. cikke szerinti elismert termelői 
szervezetek társulásainak olyan 
megállapodásaira, döntéseire és 
összehangolt magatartásaira, amelyek
mezőgazdasági termékek előállításával 
vagy értékesítésével, vagy az ilyen 
termékek tárolására, kezelésére vagy 
feldolgozására szolgáló közös 
létesítmények használatával kapcsolatosak, 
kivéve, ha a szóban forgó megállapodás, 
döntés, illetve összehangolt magatartás 
kizárja a versenyt vagy veszélyezteti a 
Szerződés 39. cikkében meghatározott 
célok elérését.

Or. en

Módosítás 2009
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
144 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Szerződés 101. cikkének (1) bekezdését 
nem kell alkalmazni az e rendelet 143. 
cikkében említett olyan megállapodásokra, 
döntésekre és összehangolt magatartásokra, 
amelyek szükségesek a Szerződés 39. 

A Szerződés 101. cikkének (1) bekezdését 
nem kell alkalmazni az e rendelet 143. 
cikkében említett olyan megállapodásokra, 
döntésekre és összehangolt magatartásokra, 
amelyek szükségesek az e rendeletben 
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cikkében meghatározott célok eléréséhez. rögzített, környezetvédelemmel, 
éghajlattal, állategészségüggyel és 
állatjóléttel, élelmiszer-biztonsággal és 
fenntarthatósággal kapcsolatos célok, 
valamint a Szerződés 39. cikkében 
meghatározott célok eléréséhez.

Or. en

Módosítás 2010
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
144 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Szerződés 101. cikkének (1) bekezdését 
nem kell alkalmazni az e rendelet 143. 
cikkében említett olyan megállapodásokra, 
döntésekre és összehangolt magatartásokra, 
amelyek szükségesek a Szerződés 39. 
cikkében meghatározott célok eléréséhez.

A Szerződés 101. cikkének (1) bekezdését 
nem kell alkalmazni az e rendelet 143. 
cikkében említett olyan megállapodásokra, 
döntésekre és összehangolt magatartásokra, 
amelyek szükségesek a Szerződés 39. 
cikkében meghatározott főbb célok 
eléréséhez.

Or. en

Indokolás

Helyénvaló egyértelműsíteni, hogy a termelői szervezetek stb. megállapodásai, amelyek 
engedélyezettek, szükségesek a KAP „főbb” céljainak eléréséhez. Amennyiben a „főbb” szó 
nem szerepelne, az azt jelentené, hogy minden megállapodásnak szükségesnek kell lennie a 
KAP minden egyes céljának eléréséhez (legalábbis ez a Bíróság jogértelmezése a meglévő 
esetjogban).

Módosítás 2011
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
144 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Szerződés 101. cikkének (1) bekezdését A Szerződés 101. cikkének (1) bekezdését 
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nem kell alkalmazni az e rendelet 143. 
cikkében említett olyan megállapodásokra, 
döntésekre és összehangolt magatartásokra, 
amelyek szükségesek a Szerződés 39. 
cikkében meghatározott célok eléréséhez.

nem kell alkalmazni az e rendelet 143. 
cikkében említett olyan megállapodásokra, 
döntésekre és összehangolt magatartásokra, 
amelyek szükségesek a Szerződés 39. 
cikkében meghatározott főbb célok 
eléréséhez.

Or. en

Módosítás 2012
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tekintettel arra, hogy biztosítani kell az 
uniós versenyszabályok mezőgazdasági 
ágazaton belüli harmonizált 
végrehajtását, az Európai Bizottság külön 
iránymutatásokat dolgoz ki, amelyek 
célja, hogy megkönnyítsék a Szerződés 
101–106. cikkének nemzeti 
versenyhatóságok általi végrehajtását a 
mezőgazdasági termékek előállításával, 
illetve azok kereskedelmével kapcsolatos 
megállapodások, döntések és 
magatartások vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 2013
Rareş-Lucian Niculescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tekintettel arra, hogy biztosítani kell az 
uniós versenyszabályok mezőgazdasági 
ágazaton belüli harmonizált 
végrehajtását, az Európai Bizottság [az e 
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rendelet hatálybalépését követő … éven 
belül] külön iránymutatásokat dolgoz ki, 
amelyek célja, hogy megkönnyítsék a 
Szerződés 101–106. cikkének nemzeti 
versenyhatóságok általi végrehajtását a 
mezőgazdasági termékek előállításával, 
illetve azok kereskedelmével kapcsolatos 
megállapodások, döntések és 
magatartások vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 2014
Britta Reimers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Szerződés 101–106. cikkének 
alkalmazhatósága alóli, e rendeletben 
meghatározott kivételekre az 1/2003/EK 
rendelet1 alkalmazandó. A mezőgazdasági 
vállalkozások közötti megállapodásokat 
érintő lehetséges kivételeket a Szerződés 
101. cikkének (3) bekezdésében rögzített 
feltételekkel összhangban kell kezelni.
__________________
1 HL L 1., 2003.1.4., 1. o.

Or. en

Indokolás

A versenypolitikán belüli jelenlegi szabványok szerint a vállalkozások „önértékelést” 
végeznek megállapodásaik jogszerűségére vonatkozóan. Ezen „önértékelési” eljárás részleteit 
az 1/2003/EK rendelet rögzíti. Az önértékelési eljárás előnye az, hogy csökkenti a Bizottság 
munkaterhét. Ugyanezt a megközelítést javasoljuk az ágazatközi szervezetek megállapodási 
tekintetében is (lásd a 145. cikkhez fűzött módosításunkat).

Módosítás 2015
Esther de Lange, Bastiaan Belder
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Rendeletre irányuló javaslat
144 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ezen belül a Szerződés 101. cikkének 
(1) bekezdése nem alkalmazandó az 
élelmiszer-ellátási láncon belüli azon 
megállapodásokra, amelyek célja a 
méltányos és ésszerű árak biztosítása a 
termelők számára, tekintetbe véve a 
fenntarthatósággal és az állatjóléttel 
összefüggésben a termelőknél felmerülő 
költségeket.

Or. en

Módosítás 2016
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
144 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamokkal folytatott konzultációt 
követően és azután, hogy meghallgatta az 
érintett vállalkozásokat vagy az ilyen 
vállalkozások által alkotott társulásokat, 
valamint bármely egyéb olyan természetes 
vagy jogi személyt, aki vagy amely 
meghallgatását célszerűnek ítélte meg, a 
Bizottság – az Európai Bíróság általi 
felülvizsgálatra is figyelemmel –
kizárólagos hatáskörrel rendelkezik arra, 
hogy –végrehajtási aktusok révén –
kötelezően kihirdetendő határozatot 
fogadjon el, amelyben megállapítja, hogy 
mely megállapodás, döntés és 
összehangolt magatartás esetén 
teljesülnek az (1) bekezdés szerinti 
feltételek.

törölve

A Bizottság a fent említettek 
meghatározását saját kezdeményezésére 
vagy valamely tagállam hatáskörrel 
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rendelkező hatóságának, illetve valamely 
érdekelt vállalkozásnak vagy 
vállalkozások társulásának a kérésére 
végzi el.

Or. en

Indokolás

A versenypolitikán belüli jelenlegi szabványok szerint a vállalkozások „önértékelést” 
végeznek megállapodásaik jogszerűségére vonatkozóan. Ezen „önértékelési” eljárás részleteit 
az 1/2003/EK rendelet rögzíti. Az önértékelési eljárás előnye az, hogy csökkenti a Bizottság 
munkaterhét. Ugyanezt a megközelítést javasoljuk az ágazatközi szervezetek megállapodási 
tekintetében is (lásd a 145. cikkhez fűzött módosításunkat).

Módosítás 2017
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
144 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A határozatnak a (2) bekezdés első 
albekezdésében említett kihirdetése az 
érintett felek nevének és a határozat főbb 
tartalmi elemeinek feltüntetésével 
történik. A kihirdetés során figyelemmel 
kell lenni a vállalkozásoknak az üzleti 
titkaik megőrzéséhez fűződő jogos 
érdekére.

törölve

Or. en

Indokolás

A versenypolitikán belüli jelenlegi szabványok szerint a vállalkozások „önértékelést” 
végeznek megállapodásaik jogszerűségére vonatkozóan. Ezen „önértékelési” eljárás részleteit 
az 1/2003/EK rendelet rögzíti. Az önértékelési eljárás előnye az, hogy csökkenti a Bizottság 
munkaterhét. Ugyanezt a megközelítést javasoljuk az ágazatközi szervezetek megállapodási 
tekintetében is (lásd a 145. cikkhez fűzött módosításunkat).

Módosítás 2018
Iratxe García Pérez
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Rendeletre irányuló javaslat
144 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az előző bekezdésekben foglalt 
rendelkezések ellenére a Bizottságnak 
koordinálnia kell a különböző nemzeti 
versenyhatóságok tevékenységét annak 
biztosítása érdekében, hogy a versenyjogi 
szabályokat a lehető legegységesebben 
alkalmazzák és értelmezzék az e rendelet 
által érintett ágazatokban, és hogy 
tiszteletben tartsák az egységes piac 
alapelveit. E célból az adott ágazat és a 
különböző hatóságok támogatása 
érdekében iránymutatásokat tehet közzé a 
bevált gyakorlatokról. 

Or. es

Módosítás 2019
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az előző bekezdésekben foglalt 
rendelkezések ellenére a Bizottságnak 
koordinálnia kell a különböző nemzeti 
versenyhatóságok tevékenységét annak 
biztosítása érdekében, hogy a versenyjogi 
szabályokat a lehető legegységesebben 
alkalmazzák és értelmezzék az e rendelet 
által érintett ágazatokban. E célból az 
adott ágazat és a különböző hatóságok 
támogatása érdekében iránymutatásokat 
tehet közzé a bevált gyakorlatokról. 

Or. es
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Indokolás

A versenyjogi szabályok egy tökéletes szabadversenyes piac számára kerültek kialakításra. 
Tekintettel arra, hogy a tárgyaló felek egyike oligopolisztikus helyzetben van, a 
versenyszabályokat nem szabad felhasználni a felek közötti eltérő álláspontok előmozdítására, 
ami akadályozná a termelés sokrétűségét. A mezőgazdasági ágazatot tehát mentesíteni kell az 
európai versenyszabályok alól, és előzetes döntéshozatalra van szükség arra vonatkozóan, 
hogy mely helyzetekre és esetekre alkalmazandó ilyen mentesség.

Módosítás 2020
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az előző bekezdésekben foglalt 
rendelkezések ellenére a Bizottságnak 
koordinálnia kell a különböző nemzeti 
versenyhatóságok tevékenységét annak 
biztosítása érdekében, hogy a versenyjogi 
szabályokat a lehető legegységesebben 
alkalmazzák és értelmezzék az e rendelet 
által érintett ágazatokban, és hogy 
tiszteletben tartsák az egységes piac 
alapelveit. E célból az adott ágazat és a 
különböző hatóságok támogatása 
érdekében iránymutatásokat tehet közzé a 
bevált gyakorlatokról. 

Or. es

Indokolás

A tagállamok és az illetékes nemzeti hatóságok eltérő módon alkalmazzák a 
versenyszabályokat. Tekintettel arra, hogy az egységes piacon ugyanazokat a szabályokat 
nem lehet különböző helyeken különbözőképpen alkalmazni, a Bizottságnak koordináló 
szerepet kell vállalnia, és biztosítania kell ezen szabályok alkalmazását, egyidejűleg 
tiszteletben tartva és elfogadva a különböző nemzeti versenyhatóságok autonómiáját. 

Módosítás 2021
Izaskun Bilbao Barandica
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Rendeletre irányuló javaslat
144 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az előző bekezdésekben foglalt 
rendelkezések ellenére a Bizottságnak 
nyomon kell követnie a különböző nemzeti 
versenyhatóságok tevékenységét annak 
biztosítása érdekében, hogy a versenyjogi 
szabályokat egységesen alkalmazzák és 
értelmezzék az e rendelet által érintett 
ágazatokban, és hogy ez az egységes piac 
alapelveinek tiszteletben tartásával 
történjen. E célból az adott ágazat és a 
különböző hatóságok támogatása 
érdekében iránymutatásokat tehet közzé a 
bevált gyakorlatokról. 

Or. es

Indokolás

A módosítás célja az abból eredő piaci torzulások megakadályozása, hogy a különböző 
tagállamok eltérő módon alkalmazzák a versenyszabályokat.

Módosítás 2022
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
145 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elismert szalmaközi szervezetek 
megállapodásai és összehangolt 
magatartásai

Az elismert szakmaközi szervezetek, 
termelői szervezetek és termelői 
szervezetek alkotta társulások
megállapodásai és összehangolt 
magatartásai

Or. es

Módosítás 2023
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
145 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elismert szalmaközi szervezetek 
megállapodásai és összehangolt 
magatartásai

Az elismert szakmaközi szervezetek, 
termelői szervezetek és termelői 
szervezetek alkotta társulások
megállapodásai és összehangolt 
magatartásai

Or. es

Indokolás

A módosítás célja annak biztosítása, hogy az elismert termelői szervezetek a szakmaközi 
szervezetekkel azonos módon alkalmazhassanak megállapodásokat, döntéseket és 
összehangolt magatartásokat. Ez a termelői szervezetek és az ilyen szervezetek társulásai 
szerepét hivatott erősíteni.

Módosítás 2024
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
145 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Szerződés 101. cikkének (1) 
bekezdése nem alkalmazandó az e rendelet 
108. cikke (1) bekezdésének c) pontjában 
felsorolt tevékenységeket végző, az e 
rendelet 108. cikke szerinti elismert 
szakmaközi szervezetek megállapodásaira, 
döntéseire és összehangolt magatartásaira, 
továbbá az olívaolaj és az étkezési 
olajbogyó ágazatára, valamint a 
dohányágazatra (e rendelet 108. cikkének 
(2) bekezdése).

(1) A Szerződés 101. cikkének (1) 
bekezdése nem alkalmazandó az e rendelet 
108. cikke (1) bekezdésének c) pontjában 
felsorolt tevékenységeket végző, az e 
rendelet 108. cikke szerinti elismert 
szakmaközi szervezetek megállapodásaira, 
döntéseire és összehangolt magatartásaira, 
továbbá a 106. cikk szerinti elismert 
termelői szervezetekre, illetve a termelői 
szervezetek e rendelet 107. cikke szerinti 
elismert társulásaira, amelyek célja az e 
rendelet 106. cikkének c) pontjában 
felsorolt tevékenységek végzése. 

Or. es
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Módosítás 2025
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
145 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Szerződés 101. cikkének (1) 
bekezdése nem alkalmazandó az e rendelet 
108. cikke (1) bekezdésének c) pontjában
felsorolt tevékenységeket végző, az e 
rendelet 108. cikke szerinti elismert 
szakmaközi szervezetek megállapodásaira, 
döntéseire és összehangolt magatartásaira, 
továbbá az olívaolaj és az étkezési 
olajbogyó ágazatára, valamint a 
dohányágazatra (e rendelet 108. cikkének 
(2) bekezdése).

(1) A Szerződés 101. cikkének (1) 
bekezdése nem alkalmazandó az e rendelet 
108. cikkében felsorolt tevékenységeket 
végző, az e rendelet 108. cikke szerinti 
elismert szakmaközi szervezetek 
megállapodásaira, döntéseire és 
összehangolt magatartásaira, továbbá a 
106. cikk szerinti elismert termelői 
szervezetekre, illetve a termelői 
szervezetek e rendelet 107. cikke szerinti 
elismert társulásaira, amelyek célja az e 
rendelet 106. cikkének c) pontjában 
felsorolt tevékenységek végzése. 

Or. es

Indokolás

A termelői szervezetekre és a termelői szervezetek társulásaira való hivatkozás lehetővé teszi 
számukra, hogy a szakmaközi szervezetekhez hasonlóan megállapodásokat, döntéseket és 
összehangolt magatartást alkalmazzanak.

Módosítás 2026
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
145 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Szerződés 101. cikkének (1) 
bekezdése nem alkalmazandó az e rendelet 
108. cikke (1) bekezdésének c) pontjában 
felsorolt tevékenységeket végző, az e 
rendelet 108. cikke szerinti elismert 

(1) A Szerződés 101. cikkének (1) 
bekezdése nem alkalmazandó az e rendelet 
108. cikke (1) bekezdésének c) pontjában 
felsorolt tevékenységeket végző, az e 
rendelet 108. cikke szerinti elismert 
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szakmaközi szervezetek megállapodásaira, 
döntéseire és összehangolt magatartásaira, 
továbbá az olívaolaj és az étkezési 
olajbogyó ágazatára, valamint a 
dohányágazatra (e rendelet 108. cikkének 
(2) bekezdése).

szakmaközi szervezetek megállapodásaira, 
döntéseire és összehangolt magatartásaira, 
továbbá az olívaolaj és az étkezési 
olajbogyó ágazatára (e rendelet 108. 
cikkének (2) bekezdése).

Or. en

Módosítás 2027
Britta Reimers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 144. cikk (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezések alkalmazandók az e 
rendelet 108. cikke szerinti elismert 
szakmaközi szervezetek megállapodásaira, 
döntéseire és összehangolt 
magatartásaira.

Or. en

Indokolás

A versenypolitikán belüli jelenlegi szabványok szerint a vállalkozások „önértékelést” 
végeznek megállapodásaik jogszerűségére vonatkozóan. Ezen „önértékelési” eljárás részleteit 
az 1/2003/EK rendelet rögzíti. Az önértékelési eljárás előnye az, hogy csökkenti a Bizottság 
munkaterhét.

Módosítás 2028
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
145 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés csak akkor 
alkalmazandó, ha:

törölve
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a) a megállapodásokról, döntésekről és 
összehangolt magatartásokról a Bizottság 
értesítést kapott;
b) Bizottság az általa kért valamennyi 
információ kézhezvételét követő két 
hónapon belül – végrehajtási aktus révén 
– nem állapította meg, hogy az adott 
megállapodás, döntés vagy összehangolt 
magatartás nem felel meg az uniós 
szabályoknak.

Or. en

Módosítás 2029
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
145 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Bizottság az általa kért valamennyi 
információ kézhezvételét követő két 
hónapon belül – végrehajtási aktus révén –
nem állapította meg, hogy az adott 
megállapodás, döntés vagy összehangolt 
magatartás nem felel meg az uniós 
szabályoknak.

b) a Bizottság az értesítés kézhezvételét 
követő két hónapon belül – végrehajtási 
aktus révén – nem állapította meg, hogy az 
adott megállapodás, döntés vagy 
összehangolt magatartás nem felel meg az 
uniós szabályoknak.

Or. es

Módosítás 2030
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
145 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Bizottság az általa kért valamennyi 
információ kézhezvételét követő két 
hónapon belül – végrehajtási aktus révén –
nem állapította meg, hogy az adott 

b) a Bizottság az értesítés kézhezvételét 
követő két hónapon belül – végrehajtási 
aktus révén – nem állapította meg, hogy az 
adott megállapodás, döntés vagy 
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megállapodás, döntés vagy összehangolt 
magatartás nem felel meg az uniós 
szabályoknak.

összehangolt magatartás nem felel meg az 
uniós szabályoknak.

Or. es

Indokolás

Annak előírása, hogy a Bizottság az összes dokumentum kézhezvételét követő két hónapon 
belül fogadja el álláspontját, nem tenné lehetővé a szakmaközi szervezetek számára a 
megfelelő működést, és rendkívül bürokratikussá tenné a folyamatot.

Módosítás 2031
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
145 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A megállapodások, döntések és 
összehangolt magatartások a (2) bekezdés 
b) pontjában említett időszak lejártáig 
nem léptethetők hatályba.

törölve

Or. en

Módosítás 2032
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
145 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a verseny olyan jellegű torzulásait 
okozhatják, amelyek nem feltétlenül 
szükségesek a szakmaközi szervezet 
tevékenysége során követett KAP-célok 
eléréséhez;

c) a verseny olyan jellegű torzulásait 
okozhatják, amelyek nem feltétlenül 
szükségesek a szakmaközi szervezet 
tevékenysége során követett főbb KAP-
célok eléréséhez;

Or. en
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Módosítás 2033
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
145 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) árak vagy kvóták rögzítését vonják 
maguk után;

törölve

Or. fr

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a javaslat ösztönzi a statisztikai eszközök alkalmazását és a piacok 
felügyeletét (például a tejágazatban), amik közvetett hatást gyakorolnak az árakra, valamint 
tekintettel arra, hogy a verseny befolyásolásának veszélye csekély (mivel a Bizottság 
hatálybalépésük előtt értesül a megállapodásokról), az árak vagy kvóták rögzítésének előre 
meghatározott tilalmát törölni kell a 145. cikk (4) bekezdésének d) pontjából.

Módosítás 2034
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Rendeletre irányuló javaslat
145 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) árak vagy kvóták rögzítését vonják 
maguk után;

törölve

Or. pt

Módosítás 2035
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
145 cikk – 4 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) árak vagy kvóták rögzítését vonják 
maguk után;

d) árak vagy termelési kvóták rögzítését 
vonják maguk után;

Or. es

Indokolás

A szövegnek egyértelművé kell tennie, hogy a „kvóták” alatt kizárólag a „termelési kvóták” 
értendők. Ez jobban összhangban lenne az egységes közös piacszervezésről szóló, jelenleg 
hatályos rendelettel, amely a termelési kvótákat mindig kilogrammban fejezi ki (tej, cukor, 
dohány).

Módosítás 2036
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
145 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság a (2) bekezdés b) 
pontjában említett két hónapos időszak 
lejártát követően úgy találja, hogy az (1) 
bekezdés alkalmazásának feltételei nem 
teljesülnek, akkor végrehajtási aktus útján 
határozatot hoz, amelyben kimondja, hogy 
a szóban forgó megállapodásra, döntésre 
vagy összehangolt magatartásra a 
Szerződés 101. cikkének (1) bekezdése 
alkalmazandó.

törölve

Or. en

Módosítás 2037
Britta Reimers

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

Az említett bizottsági határozat nem 
alkalmazandó az érintett szakmaközi 
szervezet értesítésének időpontját 
megelőzően, kivéve ha a szóban forgó 
szakmaközi szervezet helytelen 
tájékoztatást adott vagy visszaélt az (1) 
bekezdésben biztosított mentességgel.

törölve

Or. en

Módosítás 2038
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
145 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Több évre szóló megállapodások 
esetében az első évben tett értesítés 
érvényes a megállapodás következő éveire 
is. Mindemellett ebben az esetben a 
Bizottság saját kezdeményezésére vagy egy 
másik tagállam kérésére bármikor 
összeférhetetlenséget állapíthat meg.

törölve

Or. en

Módosítás 2039
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Válsághelyzetben a 
megállapodásokat, döntéseket és 
összehangolt magatartásokat a Bizottság 
véleményét megelőzően is végre lehet 
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hajtani. Ha a Bizottság egy tíznapos 
időszak lejártát követően úgy találja, hogy 
az (1) bekezdés alkalmazásának feltételei 
nem teljesülnek, akkor végrehajtási aktus 
útján határozatot hoz, amelyben 
kimondja, hogy a szóban forgó 
megállapodásra, döntésre vagy 
összehangolt magatartásra a Szerződés 
101. cikkének (1) bekezdése 
alkalmazandó.

Or. fr

Indokolás

Tekintettel arra, hogy válsághelyzetben a döntéseket és szakmaközi megállapodásokat 
gyorsan végre kell hajtani, a 145. cikket egy további bekezdéssel kell kiegészíteni.

Módosítás 2040
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
149 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cukorágazatra vonatkozó nemzeti 
kifizetések Finnországban

A cukorágazatra vonatkozó nemzeti 
kifizetések Finnországban és más 
tagállamokban 

Or. es

Módosítás 2041
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
149 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Finnország egy adott gazdasági évben 
hektáronként legfeljebb 350 EUR nemzeti 
kifizetést nyújthat a cukorrépa-
termelőknek.

Finnország a 2019/2020-as gazdasági év 
végéig egy adott gazdasági évben 
hektáronként legfeljebb 350 EUR nemzeti 
kifizetést nyújthat a cukorrépa-



PE492.804v01-00 142/171 AM\907936HU.doc

HU

termelőknek.

Or. fr

Módosítás 2042
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 44. szélességi körtől délre fekvő 
területeken cukorrépát termelő 
tagállamok gazdasági évenként szintén 
hektáronkénti nemzeti kifizetést 
nyújthatnak a cukorrépa-termelőknek.

Or. es

Indokolás

A cukorrépa-termelés szempontjából meghatározóak a földrajzi és éghajlati feltételek, 
különösen az Európán belüli fő termelési területtől északra vagy délre lévő szélességi 
körökön.

Módosítás 2043
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 44. szélességi körtől délre cukorrépát 
termelő tagállamok gazdasági évenként 
szintén hektáronkénti nemzeti kifizetést 
nyújthatnak a cukorrépa-termelőknek.

Or. es

Indokolás

Az említett szélességi körtől délre cukorrépát termesztő tagállamok természeti korlátait is 
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figyelembe kell venni.

Módosítás 2044
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
152 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ilyen kifizetéseket az 
érintett ágazatban kivetett illetékekből 
vagy a magánszektorból származó egyéb 
hozzájárulásokból finanszírozhatják.

A tagállamok az ilyen kifizetéseket a 
nemzeti költségvetésből, az érintett 
ágazatban kivetett illetékekből vagy a 
magánszektorból származó egyéb 
hozzájárulásokból finanszírozhatják.

Or. pl

Indokolás

A lengyel nyelvi változatot érintő nyelvi helyesbítés, valamint egyértelműsítés.

Módosítás 2045
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
152 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 21. cikk szerinti uniós 
támogatást kiegészítve nemzeti kifizetést is 
nyújthatnak a 21. cikk (2) bekezdésével 
összhangban a gyermekek gyümölcs-, 
zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-, valamint 
banántermékekkel való ellátását szolgáló 
uniós program eredményességének 
biztosításához szükséges kísérő 
intézkedések finanszírozásához.

A tagállamok a 21. cikk szerinti uniós 
támogatást kiegészítve nemzeti kifizetést is 
nyújthatnak a 21. cikk (2) bekezdésével 
összhangban a gyermekek gyümölcs-, 
zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-, valamint 
banántermékekkel való ellátását szolgáló 
uniós program eredményességének 
biztosításához szükséges kísérő 
intézkedések finanszírozásához. A 
társfinanszírozás teljes összege nem 
haladhatja meg az évente felmerülő 
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költségek 100%-át.

Or. pl

Indokolás

Egyértelművé kell tenni a 152. cikkben, hogy az uniós támogatás mellett nyújtott nemzeti 
finanszírozás a 21. cikk (4) bekezdésének b) pontjában említett társfinanszírozásból 
származik, és nem kiegészítő jellegű az uniós és nemzeti hozzájárulásokat magában foglaló 
költségvetés mellett.

Módosítás 2046
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
153 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

153a. cikk
A tej- és tejtermékágazaton belüli 

forgalom előmozdítása
A tagállamok a társadalmon belüli 
fogyasztás előmozdítására, a tej- és 
tejtermékpiacok bővítésére és a minőség 
javítására irányuló intézkedések 
finanszírozására a tej és a tejjel 
egyenértékű termékek eladott mennyisége 
után fizetendő promóciós illetéket 
vethetnek ki tejtermelőikre.

Or. de

Módosítás 2047
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Rendeletre irányuló javaslat
V rész – -I fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

I. FEJEZET
Kockázat- és válságkezelés
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1. szakasz
Biztosítás
153a. cikk

Mezőgazdasági biztosítás
(1) A szélsőséges időjárási jelenségek, 
valamint egyéb természeti vagy ember 
által előidézett katasztrófák – köztük 
erdőtüzek, betegségek és kártevők – által 
érintett mezőgazdasági termelők 
minimumjövedelmének biztosítása
érdekében az uniós költségvetésből 
finanszírozott mezőgazdasági biztosítási 
rendszer jön létre. A biztosítás alapvető 
szintű védelmet nyújt az összes tagállam 
valamennyi mezőgazdasági termelője 
számára.
(2) A biztosítási rendszer felbontható 
mezőgazdaságiüzem-biztosításra, 
jövedelemkiesési biztosításra, élőállat-
biztosításra és kompenzációs alapokra.  
(3) E biztosítás létrejötte nem sérti az 
egyes ágazatokon belüli egyedi biztosítási 
rendszereket, így például a 47. cikkben 
említett, borágazaton belüli szüreti 
biztosítást.
(4) A Bizottság megfelelő időben 
rendeletre irányuló javaslatot terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé a 
mezőgazdasági biztosítási rendszerre 
vonatkozóan annak érdekében, hogy a 
rendelet 2014. július 1-jén hatályba 
lépjen.

Or. pt

Módosítás 2048
Richard Ashworth, Julie Girling

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

Figyelembe véve, hogy hatékonyan és 
eredményesen szükséges fellépni azokban 
az esetekben, amikor a belső vagy a külső 
piacon bekövetkező jelentős áremelkedés,
vagy -csökkenés, illetve egyéb tényezők a 
piac megzavarásának kockázatával 
fenyegetnek, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az érintett ágazatra vonatkozó 
szükséges intézkedések tekintetében, a 
Szerződés 218. cikke értelmében megkötött 
megállapodásokból származó 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásával.

A második albekezdés függvényében és 
figyelembe véve, hogy hatékonyan és 
eredményesen szükséges fellépni azokban 
az esetekben, amikor a belső vagy a külső 
piacon bekövetkező jelentős 
áremelkedéshez vagy -csökkenéshez 
vezető vagy nagy valószínűséggel ahhoz 
vezető tényezők miatt fennáll a piac súlyos 
megzavarásának jelentős veszélye, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
érintett ágazatra vonatkozó szükséges 
intézkedések tekintetében, a Szerződés 
218. cikke értelmében megkötött 
megállapodásokból származó 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásával.

Az első albekezdésben említett 
intézkedések csak akkor fogadhatók el, ha 
az e rendelet értelmében rendelkezésre 
álló összes egyéb intézkedés elégtelennek 
bizonyul.

Or. en

Indokolás

A módosítás koherensebb hatásköröket ad a Bizottságnak a rendkívüli intézkedések válság 
esetén történő elfogadására vonatkozóan, és biztosítja a jelenlegi szövegben szereplő 
biztosítékok fenntartását.

Módosítás 2049
Peter Jahr, Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
154 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Figyelembe véve, hogy hatékonyan és 
eredményesen szükséges fellépni azokban 
az esetekben, amikor a belső vagy a külső 

Figyelembe véve, hogy hatékonyan és 
eredményesen szükséges fellépni azokban 
az esetekben, amikor a belső vagy a külső 
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piacon bekövetkező jelentős áremelkedés,
vagy -csökkenés, illetve egyéb tényezők a 
piac megzavarásának kockázatával
fenyegetnek, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az érintett ágazatra vonatkozó 
szükséges intézkedések tekintetében, a 
Szerződés 218. cikke értelmében megkötött 
megállapodásokból származó 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásával.

piacon bekövetkező jelentős áremelkedés 
vagy -csökkenés a piac megzavarásához 
vezet, a Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az érintett ágazatra vonatkozó 
szükséges intézkedések tekintetében, a 
Szerződés 218. cikke értelmében megkötött 
megállapodásokból származó 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásával.

Or. de

Módosítás 2050
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
154 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Figyelembe véve, hogy hatékonyan és 
eredményesen szükséges fellépni azokban 
az esetekben, amikor a belső vagy a külső 
piacon bekövetkező jelentős áremelkedés,
vagy -csökkenés, illetve egyéb tényezők a 
piac megzavarásának kockázatával 
fenyegetnek, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az érintett ágazatra vonatkozó 
szükséges intézkedések tekintetében, a 
Szerződés 218. cikke értelmében megkötött 
megállapodásokból származó 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásával.

Figyelembe véve, hogy hatékonyan és 
eredményesen szükséges fellépni azokban 
az esetekben, amikor a belső vagy a külső 
piacon bekövetkező jelentős áremelkedés 
vagy -csökkenés, a 7. cikk (2) bekezdése 
szerinti termelési költségek jelentős 
emelkedése, illetve egyéb tényezők a piac 
megzavarásának kockázatával fenyegetnek, 
a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
érintett ágazatra vonatkozó szükséges 
intézkedések tekintetében, a Szerződés 
218. cikke értelmében megkötött 
megállapodásokból származó 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásával.

Or. fr
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Módosítás 2051
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
154 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Figyelembe véve, hogy hatékonyan és 
eredményesen szükséges fellépni azokban 
az esetekben, amikor a belső vagy a külső 
piacon bekövetkező jelentős áremelkedés,
vagy -csökkenés, illetve egyéb tényezők a 
piac megzavarásának kockázatával 
fenyegetnek, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az érintett ágazatra vonatkozó 
szükséges intézkedések tekintetében, a 
Szerződés 218. cikke értelmében megkötött 
megállapodásokból származó 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásával.

Figyelembe véve, hogy hatékonyan és 
eredményesen szükséges fellépni azokban 
az esetekben, amikor a belső vagy a külső 
piacon bekövetkező jelentős áremelkedés 
vagy -csökkenés, illetve egyéb tényezők –
ideértve a termelési költségek 
emelkedéséből adódó tényezőket – a piac 
megzavarásának kockázatával fenyegetnek, 
a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
érintett ágazatra vonatkozó szükséges 
intézkedések tekintetében, a Szerződés 
218. cikke értelmében megkötött 
megállapodásokból származó 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásával.

Or. es

Indokolás

Es necesario establecer de forma clara que el encarecimiento de los costes de producción 
figure también como factor de mercado que amenaza con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos en el mercado interior o exterior. En efecto, entre las 
necesidades de responder con eficiencia y eficacia a las perturbaciones del mercado hay que 
atender a episodios como el fuerte encarecimiento de la alimentación animal, los cuales 
producen en las rentas de los agricultores europeos los mismos efectos que las bajadas 
significativas de los precios de los productos agrarios.

Módosítás 2052
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

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

Figyelembe véve, hogy hatékonyan és 
eredményesen szükséges fellépni azokban 
az esetekben, amikor a belső vagy a külső 
piacon bekövetkező jelentős áremelkedés, 
vagy -csökkenés, illetve egyéb tényezők a 
piac megzavarásának kockázatával 
fenyegetnek, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az érintett ágazatra vonatkozó 
szükséges intézkedések tekintetében, a 
Szerződés 218. cikke értelmében megkötött 
megállapodásokból származó 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásával.

Figyelembe véve, hogy hatékonyan és 
eredményesen szükséges fellépni azokban 
az esetekben, amikor a belső vagy a külső 
piacon bekövetkező jelentős áremelkedés 
vagy -csökkenés, a termelői árrés jelentős 
csökkenése, illetve egyéb tényezők a piac 
megzavarásának kockázatával fenyegetnek, 
a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
érintett ágazatra vonatkozó szükséges 
intézkedések tekintetében, a Szerződés 
218. cikke értelmében megkötött 
megállapodásokból származó 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásával.

Or. en

Módosítás 2053
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
154 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Figyelembe véve, hogy hatékonyan és 
eredményesen szükséges fellépni azokban 
az esetekben, amikor a belső vagy a külső 
piacon bekövetkező jelentős áremelkedés,
vagy -csökkenés, illetve egyéb tényezők a 
piac megzavarásának kockázatával 
fenyegetnek, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az érintett ágazatra vonatkozó 
szükséges intézkedések tekintetében, a 
Szerződés 218. cikke értelmében megkötött 
megállapodásokból származó 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásával.

Figyelembe véve, hogy hatékonyan és 
eredményesen szükséges fellépni azokban 
az esetekben, amikor a belső vagy a külső 
piacon bekövetkező jelentős áremelkedés 
vagy -csökkenés, a termelői árrés jelentős 
csökkenése, illetve egyéb tényezők a piac 
megzavarásának kockázatával fenyegetnek, 
a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
érintett ágazatra vonatkozó szükséges 
intézkedések tekintetében, a Szerződés 
218. cikke értelmében megkötött 
megállapodásokból származó 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásával.
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Or. en

Módosítás 2054
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm, Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
154 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Figyelembe véve, hogy hatékonyan és 
eredményesen szükséges fellépni azokban 
az esetekben, amikor a belső vagy a külső 
piacon bekövetkező jelentős áremelkedés,
vagy -csökkenés, illetve egyéb tényezők a 
piac megzavarásának kockázatával 
fenyegetnek, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az érintett ágazatra vonatkozó 
szükséges intézkedések tekintetében, a 
Szerződés 218. cikke értelmében megkötött 
megállapodásokból származó 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásával.

Figyelembe véve, hogy hatékonyan és 
eredményesen szükséges fellépni azokban 
az esetekben, amikor a belső vagy a külső 
piacon bekövetkező jelentős áremelkedés 
vagy -csökkenés, illetve egyéb tényezők a 
piac megzavarásának kockázatával 
fenyegetnek, és a helyzet 
valószínűsíthetően továbbra is fenn fog 
állni vagy romlani fog, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 160. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
érintett ágazatra vonatkozó szükséges 
intézkedések tekintetében, a Szerződés 
218. cikke értelmében megkötött 
megállapodásokból származó 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásával, és amennyiben az e rendelet 
értelmében rendelkezésre álló összes többi 
intézkedés elégtelennek bizonyul.

Or. en

Indokolás

Ezek az intézkedések csak tényleges vészhelyzetben léphetnek életbe.

Módosítás 2055
Christofer Fjellner

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

Figyelembe véve, hogy hatékonyan és 
eredményesen szükséges fellépni azokban 
az esetekben, amikor a belső vagy a külső 
piacon bekövetkező jelentős áremelkedés, 
vagy -csökkenés, illetve egyéb tényezők a 
piac megzavarásának kockázatával 
fenyegetnek, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az érintett ágazatra vonatkozó 
szükséges intézkedések tekintetében, a 
Szerződés 218. cikke értelmében megkötött 
megállapodásokból származó 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásával.

Figyelembe véve, hogy hatékonyan és 
eredményesen szükséges fellépni azokban 
az esetekben, amikor a belső vagy a külső 
piacon bekövetkező jelentős áremelkedés 
vagy -csökkenés, illetve egyéb tényezők a 
piac megzavarásának kockázatával 
fenyegetnek, és a helyzet 
valószínűsíthetően továbbra is fenn fog 
állni vagy romlani fog, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 160. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
érintett ágazatra vonatkozó szükséges 
intézkedések tekintetében, a Szerződés 
218. cikke értelmében megkötött 
megállapodásokból származó 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásával, és amennyiben az e rendelet 
értelmében rendelkezésre álló összes többi 
intézkedés elégtelennek bizonyul.

Or. en

Módosítás 2056
Peter Jahr, Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
154 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a piac megzavarásának 
kockázatával fenyegető, az első 
albekezdésben említett esetben rendkívül 
sürgető okok azt szükségessé teszik, akkor 
az e rendelet 161. cikkében meghatározott 
eljárást kell alkalmazni az e bekezdés 
értelmében elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokra.

Amennyiben a piacot megzavaró, az első 
albekezdésben említett esetben rendkívül 
sürgető okok azt szükségessé teszik, akkor 
az e rendelet 161. cikkében meghatározott 
eljárást kell alkalmazni az e bekezdés 
értelmében elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokra.

Or. de
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Módosítás 2057
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
154 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a piac megzavarásának 
kockázatával fenyegető, az első 
albekezdésben említett esetben rendkívül 
sürgető okok azt szükségessé teszik, akkor 
az e rendelet 161. cikkében meghatározott 
eljárást kell alkalmazni az e bekezdés 
értelmében elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokra.

Amennyiben a piac megzavarásának 
kockázatával fenyegető, az első 
albekezdésben említett esetben rendkívül 
sürgető okok azt szükségessé teszik, akkor 
az e rendelet 161. cikkében meghatározott 
eljárást kell alkalmazni.

Or. de

Indokolás

A piac megzavarásának kockázatával fenyegető eseteket a 161. cikk szerinti sürgősségi 
eljárás keretében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal lehet elhárítani.

Módosítás 2058
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
154 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen intézkedések – a szükséges 
mértékben és a szükséges időtartamra –
kiterjeszthetik vagy módosíthatják az e 
rendeletben foglalt egyéb intézkedések 
hatályát, időbeli tartamát vagy más 
aspektusait, valamint részben vagy teljes 
körűen felfüggeszthetik a behozatali 
vámokat, többek között bizonyos 
mennyiségek vagy időszakok tekintetében.

Ezen intézkedések, amelyeket előzetesen 
vagy utólagosan is meg lehet hozni, – a 
szükséges mértékben és a szükséges 
időtartamra – kiterjeszthetik vagy 
módosíthatják az e rendeletben foglalt 
egyéb intézkedések hatályát, időbeli 
tartamát vagy más aspektusait, valamint 
részben vagy teljes körűen felfüggeszthetik 
a behozatali vámokat, többek között 
bizonyos mennyiségek vagy időszakok 
tekintetében.

Or. en
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Indokolás

A módosítás egyértelműsíti a piaci zavarokkal szemben alkalmazandó intézkedéseket.

Módosítás 2059
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
154 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen intézkedések – a szükséges 
mértékben és a szükséges időtartamra –
kiterjeszthetik vagy módosíthatják az e 
rendeletben foglalt egyéb intézkedések 
hatályát, időbeli tartamát vagy más 
aspektusait, valamint részben vagy teljes 
körűen felfüggeszthetik a behozatali 
vámokat, többek között bizonyos 
mennyiségek vagy időszakok tekintetében.

Ezen intézkedések – a szükséges 
mértékben és a szükséges időtartamra –
kiterjeszthetik vagy módosíthatják az e 
rendeletben foglalt egyéb intézkedések –
köztük az export-visszatérítések – hatályát, 
időbeli tartamát vagy más aspektusait, 
valamint részben vagy teljes körűen 
felfüggeszthetik a behozatali vámokat, 
többek között bizonyos mennyiségek vagy 
időszakok tekintetében.

Or. de

Módosítás 2060
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
154 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen intézkedések – a szükséges 
mértékben és a szükséges időtartamra –
kiterjeszthetik vagy módosíthatják az e 
rendeletben foglalt egyéb intézkedések 
hatályát, időbeli tartamát vagy más 
aspektusait, valamint részben vagy teljes 
körűen felfüggeszthetik a behozatali 
vámokat, többek között bizonyos 
mennyiségek vagy időszakok tekintetében.

Ezen intézkedések – a szükséges 
mértékben és a szükséges időtartamra –
kiterjeszthetik vagy módosíthatják az e 
rendeletben foglalt egyéb intézkedések 
hatályát, időbeli tartamát vagy más 
aspektusait, valamint részben vagy teljes 
körűen felfüggeszthetik a behozatali 
vámokat, többek között bizonyos 
mennyiségek vagy időszakok tekintetében, 
illetve egyedi támogatást nyújthatnak a 
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termelők számára a súlyos piaci zavar 
hatásainak enyhítésére. A gyümölcs- és 
zöldségágazat esetében a Bizottság a 
piacról való kivonás különböző 
tagállamok közötti összehangolásának 
ösztönzése érdekében kivonási 
mechanizmust léptet életbe, amennyiben 
az első albekezdésben felsorolt feltételek 
tapasztalhatók közösségi szinten.

Or. es

Indokolás

Mindeddig a gyümölcs- és zöldségágazatban nem létezik egyedi mechanizmus a piaci zavarok 
kezelésére vonatkozóan. A gyümölcs- és zöldségágazatra vonatkozó közös piacszervezés 
keretében az elmúlt években szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy egyedi, közösségi szintű 
mechanizmusra van szükség annak érdekében, hogy az ágazat reagálni tudjon az ilyen 
zavarokra.

Módosítás 2061
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
154 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen intézkedések – a szükséges 
mértékben és a szükséges időtartamra –
kiterjeszthetik vagy módosíthatják az e 
rendeletben foglalt egyéb intézkedések 
hatályát, időbeli tartamát vagy más
aspektusait, valamint részben vagy teljes 
körűen felfüggeszthetik a behozatali 
vámokat, többek között bizonyos 
mennyiségek vagy időszakok tekintetében.

Ezen intézkedések – a szükséges 
mértékben és a szükséges időtartamra –
kiterjeszthetik vagy módosíthatják az e 
rendeletben foglalt egyéb intézkedések 
hatályát, időbeli tartamát vagy más 
aspektusait, valamint részben vagy teljes 
körűen felfüggeszthetik a behozatali 
vámokat, többek között bizonyos 
mennyiségek vagy időszakok tekintetében, 
illetve egyedi támogatást nyújthatnak a 
termelők számára a súlyos piaci zavar 
hatásainak enyhítésére.

Or. es

Indokolás

Egyedi támogatást már több alkalommal nyújtottak a termelők számára (így például a 
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tejágazat 2008–2009-es válsága idején). Ezt a lehetőséget a rendeletben is rögzíteni kell.

Módosítás 2062
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyümölcs- és zöldségágazat esetében a 
Bizottság a piacról való kivonás 
különböző tagállamok közötti 
összehangolásának ösztönzése érdekében 
kivonási mechanizmust léptet életbe, 
amennyiben az első albekezdésben 
felsorolt feltételek tapasztalhatók 
közösségi szinten.

Or. es

Indokolás

A gyümölcs- és zöldségágazatra vonatkozó közös piacszervezés keretében az elmúlt években 
szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy egyedi, közösségi szintű mechanizmusra van szükség 
annak érdekében, hogy az ágazat reagálni tudjon a piaci zavarokra.

Módosítás 2063
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
154 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
intézkedések nem alkalmazandók az I. 
melléklet XXIV. részének 2. szakaszában 
felsorolt termékekre.

törölve

Or. es

Indokolás

A 154. cikk lehetőséget biztosít a mezőgazdaságot és az állattenyésztést veszélyeztető piaci 



PE492.804v01-00 156/171 AM\907936HU.doc

HU

válságok idején történő gyors és hatékony fellépésre. Ez alól nem lehetnek kivételek.

Módosítás 2064
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
154 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
intézkedések nem alkalmazandók az I. 
melléklet XXIV. részének 2. szakaszában
felsorolt termékekre.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
intézkedések alkalmazandók az I. 
mellékletben felsorolt termékekre.

Or. pt

Módosítás 2065
Maria do Céu Patrão Neves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdésben említett 
intézkedéseket tagállami társfinanszírozás 
nélkül kell végrehajtani.

Or. pt

Módosítás 2066
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
154 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási jog aktusok 
útján elfogadhatja az e cikk (1) 
bekezdésének alkalmazásához szükséges 
szabályokat. Ezek a szabályok különösen 

törölve
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az eljárásokra és a technikai jellegű 
kritériumokra vonatkozhatnak. Az ilyen 
végrehajtási aktust a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. de

Módosítás 2067
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
154 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

154a. cikk
A gyümölcs- é zöldségágazatbeli piaci 

zavarokkal szembeni intézkedések
(1) A gyümölcsök és zöldségfélék egyedi 
és romlandó jellegére tekintettel 
mechanizmust kell létrehozni a súlyos 
piaci zavarok kezelésére; ezeket 
különösen a belső piaci árak egészségügyi 
aggályok vagy más, a kereslet hirtelen 
csökkenéséhez vezető okok miatti jelentős 
visszaesése idézheti elő. 
(2) A mechanizmus kizárólag a kérdéses 
termékre vagy termékekre vonatkozik, 
időben korlátozottan alkalmazható, 
felülvizsgálható, automatikusan 
aktiválódik, és az ágazat összes termelője 
számára hozzáférhető.
(3) A mechanizmus magában foglalja az e 
rendelet 31. cikke (2) bekezdésének a), b) 
és c) pontjában felsorolt intézkedéseket, 
de független az elismert gyümölcs- és 
zöldségágazati termelői szervezetek által 
használt operatív alapoktól. 
(4) Az e cikk (1) és (2) bekezdésében 
említett intézkedésekkel kapcsolatos 
kiadások 100%-át az Unió finanszírozza.
(5) A súlyos válságkezelési műveleteket az 
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operatív programok keretén belüli 
válságkezelési célú intézkedésekhez 
létrehozott mechanizmusoknak kell 
vezérelniük. Azon érintettek, akik nem 
tagjaik termelői szervezetnek, a 
válságkezelési műveletek koordinálása 
céljából megállapodásokat kötnek, 
amelyekben a termelői szervezet rögzíti, 
hogy a támogatás 10%-át igazgatási 
költségekre kell elkülöníteni.
(6) A bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 160. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az e cikk (1) és (2) 
bekezdésében említett intézkedések 
alkalmazása érdekében.
(7) A tagállamok kérésére a Bizottság 
végrehajtási aktusok útján rendkívüli 
intézkedéseket fogadhat el. A Bizottság 
biztosítja, hogy a nyilvánosság az ilyen 
intézkedések bevezetése esetén 
tájékoztatást kapjon, és értesüljön a 
kérdéses termékekről, az érintett 
területekről és a támogatási összegről. 
Ingyenes szétosztás esetén a támogatás 
összegét ki kell igazítani. A válságidőszak 
végét végrehajtási aktus révén szintén meg 
kell határozni, amint a súlyos piaci zavar 
véget ért. A végrehajtási aktusokat a 162. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással kell 
elfogadni.

Or. es

Indokolás

A gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó jelenlegi közösségi szabályzásban biztosított 
válságmegelőzési és –kezelési mechanizmusok nem tudták kontrollálni az elmúlt évek 
visszatérő piaci válságait. E rendeletben rendelkezéseket kell hozni annak érdekében, hogy a 
Közösség hamar és gyorsan tudjon reagálni a súlyos válságokra.

Módosítás 2068
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Rendeletre irányuló javaslat
155 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állatbetegségekhez, valamint a 
közegészségügyi, illetve állat- és növény-
egészségügyi veszélyekből eredő 
fogyasztói bizalomvesztéshez kapcsolódó 
intézkedések

Az állatokat és növényeket sújtó 
kártevőkhöz és betegségekhez, valamint a 
közegészségügyi, illetve állat- és növény-
egészségügyi veszélyekből eredő 
fogyasztói bizalomvesztéshez kapcsolódó 
intézkedések

Or. es

Módosítás 2069
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
155 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állatbetegségekhez, valamint a 
közegészségügyi, illetve állat- és növény-
egészségügyi veszélyekből eredő 
fogyasztói bizalomvesztéshez kapcsolódó 
intézkedések

A kártevőkhöz, állat- és 
növénybetegségekhez, valamint a 
közegészségügyi, illetve állat- és növény-
egészségügyi veszélyekből eredő 
fogyasztói bizalomvesztéshez kapcsolódó 
intézkedések

Or. es

Indokolás

Az (1) bekezdés a) pontjának ki kell terjednie a növényeket érintő kártevőkre és betegségekre, 
mivel az azokhoz kapcsolódó kereskedelmi korlátozások még nagyobb hatással vannak a 
kereskedelemre, mint a közegészségügyi, illetve állat- és növény-egészségügyi veszélyekből 
eredő fogyasztói bizalomvesztés. Ezért a cikk címét meg kell változtatni.

Módosítás 2070
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
155 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állatbetegségekhez, valamint a 
közegészségügyi, illetve állat- és növény-
egészségügyi veszélyekből eredő 
fogyasztói bizalomvesztéshez kapcsolódó 
intézkedések

Az állat- vagy növénybetegségekhez, 
valamint a közegészségügyi, illetve állat-
és növény-egészségügyi veszélyekből 
eredő fogyasztói bizalomvesztéshez 
kapcsolódó intézkedések

Or. fr

Módosítás 2071
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
155 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok útján
rendkívüli támogatási intézkedéseket
fogadhat el a következőkre vonatozóan:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 160. cikkel összhangban végrehajtási 
aktusokat fogadjon el rendkívüli 
támogatási intézkedések meghozatala 
érdekében a következőkre vonatozóan:

Or. de

Módosítás 2072
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
155 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
rendkívüli támogatási intézkedéseket 
fogadhat el a következőkre vonatozóan:

A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
rendkívüli támogatási intézkedéseket fogad 
el a következőkre vonatozóan:

Or. es
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Módosítás 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
155 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
rendkívüli támogatási intézkedéseket 
fogadhat el a következőkre vonatozóan:

A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
rendkívüli támogatási intézkedéseket fogad 
el a következőkre vonatozóan:

Or. es

Indokolás

A módosítás tükrözi azt, hogy a Bizottságnak végrehajtási aktusok útján meg kell tennie a 
vonatkozó intézkedéseket. A módosítás által bevezetett változtatás nagyobb biztosítékokat 
kínál a tagállamok számára, különös tekintettel arra, hogy az e cikkben meghatározott 
intézkedéseket az érintett tagállamnak kell végrehajtania.

Módosítás 2074
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
155 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
rendkívüli támogatási intézkedéseket 
fogadhat el a következőkre vonatozóan:

A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
rendkívüli támogatási intézkedéseket
fogadhat el az érintett piac tekintetében a 
következőkre vonatozóan:

Or. en

Indokolás

A módosítás koherensebbé teszi a Bizottság hatásköreit, és fenntartja a meglévő 
biztosítékokat.

Módosítás 2075
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra



PE492.804v01-00 162/171 AM\907936HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
155 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az érintett piac esetében, az Unión belüli 
és a harmadik országokkal folytatott 
kereskedelem azon korlátozásainak 
figyelembevétele érdekében, amelyek az 
állatbetegségek terjedésének 
megakadályozását célzó intézkedések 
alkalmazásából eredhetnek; valamint

a) az érintett piac esetében, az Unión belüli 
és a harmadik országokkal folytatott 
kereskedelem azon korlátozásainak 
figyelembevétele érdekében, amelyek a 
kártevők és az állat- és növénybetegségek
terjedésének megakadályozását célzó 
intézkedések alkalmazásából eredhetnek; 
valamint

Or. es

Módosítás 2076
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
155 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az érintett piac esetében, az Unión belüli 
és a harmadik országokkal folytatott 
kereskedelem azon korlátozásainak 
figyelembevétele érdekében, amelyek az 
állatbetegségek terjedésének 
megakadályozását célzó intézkedések 
alkalmazásából eredhetnek; valamint

a) az érintett piac esetében, az Unión belüli 
és a harmadik országokkal folytatott 
kereskedelem azon korlátozásainak 
figyelembevétele érdekében, amelyek a 
kártevők és az állat- és növénybetegségek
terjedésének megakadályozását célzó 
intézkedések alkalmazásából eredhetnek; 
valamint

Or. es

Indokolás

Az (1) bekezdés a) pontjának ki kell terjednie a növényeket érintő kártevőkre és betegségekre, 
mivel az azokhoz kapcsolódó kereskedelmi korlátozások még nagyobb hatással vannak a 
kereskedelemre, mint a közegészségügyi, illetve állat- és növény-egészségügyi veszélyekből 
eredő fogyasztói bizalomvesztés.
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Módosítás 2077
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
155 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ilyen végrehajtási aktust a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. de

Módosítás 2078
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben meghatározott 
intézkedések a következő ágazatokra 
alkalmazandók:

Az (1) bekezdésben meghatározott 
intézkedések az I. mellékletben felsorolt 
összes mezőgazdasági termékre 
alkalmazandók, kivéve az állatbetegségek 
terjedésének megakadályozását célzó 
intézkedéseket, amelyek a következő 
ágazatokra alkalmazandók:

Or. es

Módosítás 2079
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) burgonya;
fb) gabona;
fc) olajnövények;
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fd) fehérjenövények;

Or. en

Módosítás 2080
Mariya Gabriel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) burgonya;
fb) gabona;
fc) olajnövények;
fd) fehérjenövények;

Or. en

Módosítás 2081
Diane Dodds

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) burgonya;
fb) gabona;
fc) olajnövények;
fd) fehérjenövények;

Or. en

Módosítás 2082
Ramon Tremosa i Balcells

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

fa) nyúlhús.

Or. es

Módosítás 2083
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
155 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) nyúlhús.

Or. es

Módosítás 2084
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
155 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közegészségügyi vagy növény-
egészségügyi veszélyekből eredő fogyasztói 
bizalomvesztéshez kapcsolódó, az (1) 
bekezdés b) pontja szerinti intézkedések –
az I. melléklet XXIV. részének 2. 
szakaszában felsoroltak kivételével – az 
összes többi mezőgazdasági termék 
esetében is alkalmazandók.

törölve

Or. es

Módosítás 2085
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm
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Rendeletre irányuló javaslat
155 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közegészségügyi vagy növény-
egészségügyi veszélyekből eredő 
fogyasztói bizalomvesztéshez kapcsolódó, 
az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
intézkedések – az I. melléklet XXIV. 
részének 2. szakaszában felsoroltak 
kivételével – az összes többi 
mezőgazdasági termék esetében is 
alkalmazandók.

A közegészségügyi vagy növény-
egészségügyi veszélyekből eredő 
fogyasztói bizalomvesztéshez kapcsolódó, 
az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
intézkedések a tojás- és a baromfihús-
ágazatra is alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

A cikknek nem szabadna a Bizottság javaslata szerinti széles körre kiterjednie. Az említett 
ágazatoknak – a jelenlegi helyzetnek megfelelően – a tojás- és a baromfihús-ágazatnak kell 
lenniük.

Módosítás 2086
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
155 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti 
intézkedéseket csak akkor lehet meghozni, 
ha az érintett tagállam haladéktalanul 
megtette a betegség felszámolásához 
szükséges egészségvédelmi és állat-
egészségügyi intézkedéseket, továbbá csak 
abban a mértékben és arra az időtartamra, 
amely az érintett piac támogatásához 
feltétlenül szükséges.

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti 
intézkedéseket csak akkor lehet meghozni, 
ha az érintett tagállam haladéktalanul 
megtette a kártevő vagy betegség 
felszámolásához szükséges növény-
egészségügyi, illetve egészségvédelmi és 
állat-egészségügyi intézkedéseket, továbbá 
csak abban a mértékben és arra az 
időtartamra, amely az érintett piac 
támogatásához feltétlenül szükséges.

Or. es
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Módosítás 2087
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
155 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti 
intézkedéseket csak akkor lehet meghozni, 
ha az érintett tagállam haladéktalanul 
megtette a betegség felszámolásához 
szükséges egészségvédelmi és állat-
egészségügyi intézkedéseket, továbbá csak 
abban a mértékben és arra az időtartamra, 
amely az érintett piac támogatásához 
feltétlenül szükséges.

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti 
intézkedéseket csak akkor lehet meghozni, 
ha az érintett tagállam haladéktalanul 
megtette a kártevő vagy betegség 
felszámolásához szükséges növény-
egészségügyi, illetve egészségvédelmi és 
állat-egészségügyi intézkedéseket, továbbá 
csak abban a mértékben és arra az 
időtartamra, amely az érintett piac 
támogatásához feltétlenül szükséges.

Or. es

Indokolás

Az (1) bekezdés a) pontjának ki kell terjednie a növényeket érintő kártevőkre és betegségekre, 
mivel az azokhoz kapcsolódó kereskedelmi korlátozások még nagyobb hatással vannak a 
kereskedelemre, mint a közegészségügyi, illetve állat- és növény-egészségügyi veszélyekből 
eredő fogyasztói bizalomvesztés.

Módosítás 2088
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
155 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió az (1) bekezdés szerinti 
intézkedésekhez a tagállamok által viselt 
kiadások 50 %-ával egyenértékű 
társfinanszírozást nyújt.

Az Unió az (1) bekezdés a) és b) pontja 
szerinti intézkedésekhez a tagállamok által 
viselt kiadások 50%-ával, illetve 100%-
ával egyenértékű társfinanszírozást nyújt.

Or. es
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Indokolás

Az (1) bekezdés b) pontjában említett intézkedések nem azonosak az állat-egészségügyi alap 
alá tartozókkal vagy az állat- és növénybetegségek esetén alkalmazandó piaci intézkedésekkel 
(amelyek társfinanszírozottak). A b) pontban említett intézkedések a járvány kitörésére 
alkalmazandók; egyértelmű precedensek vannak arra, hogy valamely, állatbetegséghez 
kapcsolódó válság olyan országokat érintett, amelyekben a betegséget be sem jelentették (lásd 
például a 2006-os madárinfluenza esetét.

Módosítás 2089
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
155 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió az (1) bekezdés szerinti 
intézkedésekhez a tagállamok által viselt 
kiadások 50 %-ával egyenértékű 
társfinanszírozást nyújt.

Az Unió az (1) bekezdés a) és b) pontja 
szerinti intézkedésekhez a tagállamok által 
viselt kiadások 50%-ával, illetve 100%-
ával egyenértékű társfinanszírozást nyújt.

Or. es

Indokolás

A közösségi költségvetésnek az (1) bekezdés b) pontjában említett intézkedéseket 100%-ban 
finanszíroznia kell, amint az más rendkívüli intézkedések esetében történik. Az intézkedések 
nem hasonlíthatók az állat-egészségügyi alap alá tartozókhoz vagy az állat- és 
növénybetegségek esetén alkalmazandó piaci intézkedésekhez (amelyek társfinanszírozottak).

Módosítás 2090
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
155 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió az (1) bekezdés szerinti 
intézkedésekhez a tagállamok által viselt 
kiadások 50 %-ával egyenértékű 
társfinanszírozást nyújt.

Az Unió az (1) bekezdés szerinti 
intézkedésekhez a tagállamok által viselt 
kiadások 80%-ával egyenértékű 
társfinanszírozást nyújt.
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Or. bg

Módosítás 2091
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
155 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió az (1) bekezdés szerinti 
intézkedésekhez a tagállamok által viselt 
kiadások 50 %-ával egyenértékű 
társfinanszírozást nyújt.

Az Unió az (1) bekezdés szerinti 
intézkedésekhez a tagállamok által viselt 
kiadások 60%-ával egyenértékű 
társfinanszírozást nyújt.

Or. pl

Módosítás 2092
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
155 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió az (1) bekezdés szerinti 
intézkedésekhez a tagállamok által viselt 
kiadások 50 %-ával egyenértékű 
társfinanszírozást nyújt.

Az Unió az (1) bekezdés szerinti 
intézkedésekhez a tagállamok által viselt 
kiadások 50%-ával egyenértékű 
társfinanszírozást nyújt. Ezek az 
intézkedések magukban foglalhatják az 
adókedvezményeket vagy a mezőgazdasági 
termelők számára nyújtott kedvezményes 
hiteleket, amelyek a [vidékfejlesztésről 
szóló] rendelet keretében kerülnek 
finanszírozásra.

Or. en

Indokolás

A módosítás tartalmaz néhány olyan intézkedést, amelyeket a tagállamok gyakran 
alkalmaznak az állatbetegségek vagy növénykártevők által érintett mezőgazdasági termelők 
kompenzálására.
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Módosítás 2093
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
155 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A marha- és borjúhúságazat, a tej- és a 
tejtermékágazat, a sertéshúságazat, 
valamint a juh- és kecskehúságazat 
tekintetében azonban az Unió a száj- és 
körömfájás elleni küzdelem esetében a 
kiadások 60 %-ával egyenértékű 
társfinanszírozást nyújt.

A marha- és borjúhúságazat, a tej- és a 
tejtermékágazat, a sertéshúságazat, 
valamint a juh- és kecskehúságazat 
tekintetében azonban az Unió a száj- és 
körömfájás elleni küzdelem esetében a 
kiadások 70%-ával egyenértékű 
társfinanszírozást nyújt.

Or. pl

Indokolás

A fokozott társfinanszírozás lehetővé teszi a válságokra való jobb és hatékonyabb reagálást, 
biztosítva egyidejűleg az egyenlő versenyfeltételeket az összes tagállam valamennyi termelője 
számára.

Módosítás 2094
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
155 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A marha- és borjúhúságazat, a tej- és a 
tejtermékágazat, a sertéshúságazat, 
valamint a juh- és kecskehúságazat 
tekintetében azonban az Unió a száj- és 
körömfájás elleni küzdelem esetében a 
kiadások 60 %-ával egyenértékű 
társfinanszírozást nyújt.

A marha- és borjúhúságazat, a tej- és a 
tejtermékágazat, a sertéshúságazat, 
valamint a juh- és kecskehúságazat 
tekintetében azonban az Unió a száj- és 
körömfájás elleni küzdelem és az egyes 
tagállamok tekintetében jóváhagyott 
programokban említett betegségek 
felszámolása esetében a kiadások 60%-
ával egyenértékű társfinanszírozást nyújt.

Or. fr
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Indokolás

A tagállamokban hatályban lévő programok tárgyát képező, elismert állatbetegségek elleni 
küzdelemre, valamint azok megelőzésére és felszámolására irányuló programoknak 
ugyanazon rendszer alá kell tartozniuk, mint a száj- és körömfájás elleni küzdelmet célzó 
intézkedéseknek, és 60%-os uniós finanszírozásban kell részesülniük.


