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Módosítás 1416
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Rendeletre irányuló javaslat
II rész – II cím – I a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

II. CÍM
Ia. FEJEZET

A termelés szabályozása
100a. cikk

A tejágazatra vonatkozó kvóták
1. A jelenlegi tejtermelési kvótarendszer 
2015 után is hatályban marad. A kvótákat 
mielőbb hozzá kell igazítani a tagállamok 
szükségleteihez és telepített termelési 
kapacitásainak relatív szintjéhez. 
2. A Bizottság európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatot 
nyújt be az (1) cikknek megfelelően 
kiigazított nemzeti tejkvótákról; ennek 
időkeretét úgy kell meghatározni, hogy az 
említett rendelet 2014. július 1-jén 
hatályba léphessen.

100b. cikk
Szőlőtelepítési jogok

1. A telepítési jogoknak a borágazatban 
jelenleg működő rendszere 2015 után is 
hatályban marad.
2. A Bizottság értékeli a jelenlegi rendszer 
bármilyen módosításának, illetve 
kiigazításának szükségességét, és európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatot nyújt be a fő tevékenységként 
szőlőtermesztéssel foglalkozó régiókra 
vonatkozó különleges intézkedések 
meghatározásáról e régiók szőlőből 
készült termékeire jellemző egyedi 
tulajdonságok megőrzése céljából; ennek 
időkeretét úgy kell meghatározni, hogy az 
említett rendelet 2014. július 1-jén 
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hatályba léphessen. 
100c. cikk

A cukorágazatra vonatkozó kvóták
1. A cukorágazatban jelenleg működő 
kvótarendszer 2015 után is hatályban 
marad. A kvótákat mielőbb hozzá kell 
igazítani a tagállamok szükségleteihez és 
telepített és/vagy potenciális termelési 
kapacitásainak relatív szintjéhez. 
2. A Bizottság európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatot 
nyújt be a cukorágazatban érvényes, az 
(1) cikknek megfelelően kiigazított 
nemzeti kvótákról; ennek időkeretét úgy 
kell meghatározni, hogy az említett 
rendelet 2014. július 1-jén hatályba 
léphessen.

100d. cikk
Egyéb ágazatok

1. 2014. július 1-jéig a Bizottság 
hatástanulmányt nyújt be a tagállamok 
egyéb ágazataiban folyó termelésre 
alkalmazandó szabályozási és elosztási 
eszközök megszüntetéséről.
2. Az (1) bekezdésben említett tanulmány 
megállapításai alapján a Bizottság –  
amennyiben a termelés tagállamok közötti 
egyenletes eloszlása érdekében szükséges 
– kellő időben kvótarendszerek egyéb 
ágazatokban történő bevezetésére irányuló 
javaslatokat nyújt be, figyelembe véve a 
tagállamok egyedi lehetőségeit és 
potenciálját, teret hagyva ugyanakkor az 
érintett ágazatokban nagyobb hiánnyal 
rendelkező tagállamok differenciált 
fejlődésének. 

Or. pt

Módosítás 1417
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 2 cím – 2 fejezet – 1 a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

EGYEDI INTÉZKEDÉSEK

Or. es

Módosítás 1418
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
100 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100a. cikk
Időtartam és a kvóta újbóli bevezetése

A 101. cikk (1), (2b) és (2d) bekezdése, 
valamint a 101a. cikk kivételével e szakasz 
a 2019/2020-as gazdasági év végéig 
alkalmazandó.
A kvótájukról a 320/2006/EK tanácsi 
rendelet szerint lemondott tagállamok 
részére a lemondott kvótával egyenértékű 
kvótát kell kiosztani, amennyiben a 
rendszert a 2019/2020-as gazdasági év 
végéig meghosszabbítják.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon feltételek tekintetében, 
amelyek mellett valamely tagállam újra 
bevezetheti kvótáját.

Or. en

Módosítás 1419
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

100a. cikk
Időtartam

A 101. cikk (1), (2b) és (2d) bekezdése, 
valamint a 101a. cikk kivételével e szakasz 
kizárólag a 2019/2020-as gazdasági év 
végéig alkalmazandó.

Or. es

Indokolás

Az ebben a szakaszban szereplő összes módosítás esetében az egységes közös 
piacszervezésnek a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseihez való hozzáigazításáról szóló 
COM(2010)799 rendeletjavaslat keretében megállapított cukorkvóta-rendszer (és a 
kapcsolódó szükséges cikkek) átvételéről és aktualizálásáról van szó. Azonban a piaci 
feszültségek megelőzése és kezelése érdekében a 101l. cikk e) pontja egy olyan mechanizmust 
vezet be, amely a kvótán felüli cukrot automatikusan kvótacukorrá minősíti át.

Módosítás 1420
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
100 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100a. cikk
Időtartam

E szakasz a 2015/2016-os cukorpiaci 
gazdasági év 2015. október 1-i kezdetétől 
alkalmazandó. A 101. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése, (2b) (2d) 
és (2e) bekezdése, valamint a 101a. cikk 
kivételével e szakasz a 2019/2020-as 
cukorpiaci gazdasági év végéig, 2020. 
szeptember 30-ig alkalmazandó.

Or. pl
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Módosítás 1421
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
100 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100a. cikk
Időtartam

E szakasz a 2015. október 1-jén kezdődő 
2015/2016-os cukorpiaci gazdasági évtől 
alkalmazandó. A 101. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése, (2b) (2d) 
és (2e) bekezdése, valamint a 101a. cikk 
kivételével e szakasz a 2019/2020-as 
cukorpiaci gazdasági év végéig, azaz 2020. 
szeptember 30-ig alkalmazandó.

Or. fr

Módosítás 1422
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
100 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

100a. cikk
Időtartam

E szakasz a 2015/2016-os cukorpiaci 
gazdasági év 2015. október 1-i kezdetétől 
alkalmazandó. A 101. cikk (1) 
bekezdésének első albekezdése, (2b) (2d) 
és (2e) bekezdése, valamint a 101a. cikk 
kivételével e szakasz a 2019/2020-as 
cukorpiaci gazdasági év végéig, 2020. 
szeptember 30-ig alkalmazandó. 

Or. en
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Indokolás

E módosítás célja, hogy kiküszöböljön minden (a [COM(2011)626] hatálybalépésének 
időpontjától függően) esetlegesen előálló joghézagot a cukorpiaci rendszer 2015. szeptember 
30-ig történő fenntartásáról szóló, az 1234/2007/EK rendeletben meghozott politikai döntés 
végrehajtása során. Célja, hogy elkerülje azt a helyzetet, hogy egy gazdasági évet két jogi 
keret szabályozzon.

Módosítás 1423
Robert Sturdy

Rendeletre irányuló javaslat
101. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101. cikk törölve
A cukorágazatban létrejött 

megállapodások
1. A cukorrépa és a cukornád 
vásárlásának feltételeit, ezen belül többek 
között a vetés előtti szállítási szerződéseket 
a cukorrépa és a cukornád uniós termelői 
és az uniós cukorgyártó vállalkozások 
közötti, szakmán belüli írásos 
megállapodások szabályozzák.
2. Figyelembe véve a rizságazat 
sajátosságait, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 160. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az e cikk (1) 
bekezdésében említett megállapodások 
feltételei tekintetében.

Or. en

Módosítás 1424
Vicky Ford

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

1. A cukorrépa és a cukornád 
vásárlásának feltételeit, ezen belül többek 
között a vetés előtti szállítási szerződéseket 
a cukorrépa és a cukornád uniós termelői 
és az uniós cukorgyártó vállalkozások 
közötti, szakmán belüli írásos 
megállapodások szabályozzák.

törölve

Or. en

Módosítás 1425
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A cukorrépa és a cukornád 
vásárlásának feltételeit, ezen belül többek 
között a vetés előtti szállítási szerződéseket 
a cukorrépa és a cukornád uniós termelői 
és az uniós cukorgyártó vállalkozások 
közötti, szakmán belüli írásos 
megállapodások szabályozzák.

1. A jelenlegi uniós cukorkvótarendszert a 
2019/2020-as gazdasági év végéig meg 
kell hosszabbítani oly módon, hogy a 
kvótán kívüli cukrot automatikusan 
kvótacukorrá minősítik át.

Or. en

Módosítás 1426
Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A cukorrépa és a cukornád 
vásárlásának feltételeit, ezen belül többek 
között a vetés előtti szállítási szerződéseket 
a cukorrépa és a cukornád uniós termelői 

1. A jelenlegi uniós cukorkvótarendszert a 
2030-as gazdasági év végéig meg kell 
hosszabbítani oly módon, hogy a kvótán 
kívüli cukrot automatikusan kvótacukorrá 
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és az uniós cukorgyártó vállalkozások 
közötti, szakmán belüli írásos 
megállapodások szabályozzák.

minősítik át.

Or. en

Módosítás 1427
Robert Sturdy

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A cukorrépa és a cukornád vásárlásának 
feltételeit, ezen belül többek között a vetés 
előtti szállítási szerződéseket a cukorrépa 
és a cukornád uniós termelői és az uniós 
cukorgyártó vállalkozások közötti, 
szakmán belüli írásos megállapodások 
szabályozzák.

1. A cukorrépa és a cukornád vásárlásának 
feltételeit az e nyersanyagok uniós 
termelői és az uniós cukorgyártó 
vállalkozások közötti, szakmán belüli 
megállapodások szabályozzák.

Or. en

Módosítás 1428
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A cukorrépa és a cukornád vásárlásának 
feltételeit, ezen belül többek között a vetés 
előtti szállítási szerződéseket a cukorrépa 
és a cukornád uniós termelői és az uniós 
cukorgyártó vállalkozások közötti, 
szakmán belüli írásos megállapodások 
szabályozzák.

1. A cukorrépa és a cukornád vásárlásának 
feltételeit, ezen belül többek között a vetés 
előtti szállítási szerződéseket a cukorrépa 
és a cukornád uniós termelői – vagy a 
nevükben eljáró azon szervezetek, 
amelyeknek tagjai – és az uniós 
cukorgyártó vállalkozások – vagy a 
nevükben eljáró azon szervezetek, 
amelyeknek tagjai – közötti, szakmán 
belüli írásos megállapodások szabályozzák.

A 2019/2020-as gazdasági év végéig, 2020. 
szeptember 30-ig e szerződéseknek meg 
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kell felelniük a IIId. melléklet 2a. 
bekezdésében és a II. melléklet Ia. 
részének 11. pontjában foglalt 
rendelkezéseknek.

Or. fr

Módosítás 1429
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A cukorrépa és a cukornád vásárlásának 
feltételeit, ezen belül többek között a vetés 
előtti szállítási szerződéseket a cukorrépa 
és a cukornád uniós termelői és az uniós 
cukorgyártó vállalkozások közötti, 
szakmán belüli írásos megállapodások 
szabályozzák.

1. A cukorrépa és a cukornád vásárlásának 
feltételeit, ezen belül többek között a vetés 
előtti szállítási szerződéseket a cukorrépa 
és a cukornád uniós termelői – vagy a 
nevükben eljáró azon szervezetek, 
amelyeknek tagjai – és az uniós 
cukorgyártó vállalkozások – vagy a 
nevükben eljáró azon szervezetek, 
amelyeknek tagjai – közötti, szakmán 
belüli írásos megállapodások szabályozzák.

A 2019/2020-as gazdasági év végéig, 2020. 
szeptember 30-ig a szerződéseknek meg 
kell felelniük a IIId. melléklet 2a[C1]. 
bekezdésében és a II. melléklet Ia. 
részének 11[C2]. pontjában foglalt 
rendelkezéseknek.

Or. en

Indokolás

Az első albekezdést 2020 előtt és azt követően is alkalmazni kell annak biztosítása érdekében, 
hogy a cukorrépa és a cukornád vásárlásának feltételei, ezen belül többek között a vetés előtti 
szállítási szerződések továbbra is kötelezőek maradjanak a cukorágazatban. A második 
albekezdést azonban nem kell alkalmazni a 2019/2020-as gazdasági év vége, 2020. 
szeptember 30. után, mivel a mellékletek tartalmaznak néhány olyan feltételt, amelyek az EU 
cukorágazatra vonatkozó egységes közös piacszervezéséhez kapcsolódnak.
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Módosítás 1430
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A cukorrépa és a cukornád vásárlásának 
feltételeit, ezen belül többek között a vetés 
előtti szállítási szerződéseket a cukorrépa 
és a cukornád uniós termelői és az uniós 
cukorgyártó vállalkozások közötti, 
szakmán belüli írásos megállapodások 
szabályozzák.

1. A cukorrépa és a cukornád vásárlásának 
feltételeit, ezen belül többek között a vetés 
előtti szállítási szerződéseket a cukorrépa 
és a cukornád uniós termelői – vagy a 
nevükben eljáró azon szervezetek, 
amelyeknek tagjai – és az uniós 
cukorgyártó vállalkozások – vagy a 
nevükben eljáró azon szervezetek, 
amelyeknek tagjai – közötti, szakmán 
belüli írásos megállapodások szabályozzák.
A 2019/2020-as gazdasági év végéig, 2020. 
szeptember 30-ig a szerződéseknek meg 
kell felelniük a IIId. melléklet 2a. 
bekezdésében és a II. melléklet Ia. 
részének 11. pontjában foglalt 
rendelkezéseknek.

Or. pl

Módosítás 1431
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A cukorrépa és a cukornád vásárlásának 
feltételeit, ezen belül többek között a vetés 
előtti szállítási szerződéseket a cukorrépa 
és a cukornád uniós termelői és az uniós 
cukorgyártó vállalkozások közötti,
szakmán belüli írásos megállapodások 
szabályozzák.

1. A cukorrépa és a cukornád vásárlásának 
feltételeit, ezen belül többek között a vetés 
előtti szállítási szerződéseket a cukorrépa 
és a cukornád uniós termelői – vagy a 
nevükben eljáró azon szervezetek, 
amelyeknek tagjai – és az uniós 
cukorgyártó vállalkozások közötti,
szakmaközi írásos megállapodások 
szabályozzák, amelyek megfelelnek a IIId.
melléklet 2a. bekezdésében és a II. 
melléklet Ia. részének 11. pontjában 
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foglalt rendelkezéseknek.

Or. fr

Módosítás 1432
Robert Sturdy

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – -1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A szakmán belüli megállapodásoknak 
és a szállítási szerződéseknek meg kell 
felelniük a (3) bekezdésnek, valamint a 
Bizottság által meghatározandó vásárlási 
feltételeknek, különösen a cukorrépa 
vásárlását, szállítását, átvételét és árának 
kifizetését szabályozó feltételek 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 1433
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Figyelembe véve a rizságazat 
sajátosságait, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 160. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az e cikk (1) 
bekezdésében említett megállapodások 
feltételei tekintetében.

törölve

Or. en
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Módosítás 1434
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Figyelembe véve a rizságazat 
sajátosságait, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 160. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az e cikk (1) 
bekezdésében említett megállapodások 
feltételei tekintetében.

törölve

Or. en

Módosítás 1435
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Figyelembe véve a rizságazat 
sajátosságait, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 160. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az e cikk (1) 
bekezdésében említett megállapodások 
feltételei tekintetében.

törölve

Or. fr

Módosítás 1436
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

2a. A szállítási szerződésekben 
különbséget kell tenni aszerint, hogy a 
cukorrépából előállítandó 
cukormennyiségek:
a) kvótacukornak; vagy
b) kvótán kívüli cukornak minősülnek-e.

Or. es

Módosítás 1437
Robert Sturdy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A szállítási szerződésekben 
különbséget kell tenni aszerint, hogy a 
cukorrépából előállítandó 
cukormennyiségek:
a) kvótacukornak;
b) kvótán kívüli cukornak minősülnek-e.

Or. en

Módosítás 1438
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. Minden cukorgyártó vállalkozás 
tájékoztatja azt a tagállamot, amelyben 
cukrot állít elő, a következőkről:
a) a (2a) bekezdés a) pontjában említett 
azon cukorrépa-mennyiségek, amelyekre 
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vonatkozóan vetés előtti szállítási 
szerződéseket kötöttek, valamint az a 
cukortartalom, amelyen az említett 
szerződések alapulnak;
b) az ennek megfelelő becsült hozam.
A tagállamok további információkat 
kérhetnek.

Or. es

Módosítás 1439
Robert Sturdy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2 b. Minden cukorgyártó vállalkozás 
tájékoztatja azt a tagállamot, amelyben 
cukrot állít elő, a következőkről:
a) a (3) bekezdés a) pontjában említett 
azon cukorrépa-mennyiségek, amelyekre 
vonatkozóan vetés előtti szállítási 
szerződéseket kötöttek, valamint az a 
cukortartalom, amelyen az említett 
szerződések alapulnak;
b) az ennek megfelelő becsült hozam.
A tagállamok további információkat 
kérhetnek.

Or. en

Módosítás 1440
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

2c. Azon cukorgyártó vállalkozások, 
amelyek nem kötöttek vetés előtti szállítási 
szerződéseket a kvóta-cukorrépának a 
101g. cikkben meghatározott 
minimálárán a cukorkvótájuknak 
megfelelő cukorrépa-mennyiségre, 
amelyet adott esetben a 101d. cikk 
(2) bekezdésének első albekezdése 
értelmében a megelőző kivonásra 
megállapított együtthatóval kiigazítottak, 
az általuk cukorrá feldolgozott cukorrépa 
teljes mennyiségéért kötelesek megfizetni 
legalább a kvóta-cukorrépa minimálárát.

Or. es

Módosítás 1441
Robert Sturdy

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2 c. Azok a cukorgyártó vállalkozások, 
amelyek nem kötöttek vetés előtti szállítási 
szerződéseket a kvóta-cukorrépa 
minimálárán a kvótacukrukkal egyenlő 
cukorrépa-mennyiségre vonatkozóan, az 
általuk cukorrá feldolgozott cukorrépa 
teljes mennyiségéért legalább a kvóta-
cukorrépa minimálárát kötelesek fizetni.

Or. en

Módosítás 1442
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

2d. A szakmán belüli megállapodások – az 
érintett tagállam jóváhagyása esetén –
eltérhetnek a (2a), (2b) és (2c) 
bekezdéstől.

Or. es

Módosítás 1443
Robert Sturdy

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101f. cikk
2d. A szakmán belüli megállapodások – az 
érintett tagállam jóváhagyása esetén –
eltérhetnek a (3) és a (4) bekezdéstől.

Or. en

Módosítás 1444
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 2 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2e. Ha nem létezik szakmán belüli 
megállapodás, az érintett tagállam az 
érintett felek érdekeinek védelme 
érdekében megteszi az e rendelettel 
összeegyeztethető, szükséges lépéseket.

Or. es
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Módosítás 1445
Robert Sturdy

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 2 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2e. Ha nem létezik szakmán belüli 
megállapodás, az érintett tagállam az 
érintett felek érdekeinek védelme 
érdekében megteszi az e rendelettel 
összeegyeztethető, szükséges lépéseket.

Or. en

Módosítás 1446
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
101 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101a. cikk
Árak bejelentése a cukorpiacon

A Bizottság a 162. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban elfogadott végrehajtási jogi 
aktusok révén a cukorpiaci árak 
jelentésére szolgáló információs rendszert 
hozhat létre, amely a cukorpiaci árszintek 
közzétételére szolgáló intézkedéseket is 
magában foglal.
A rendszer alapját a fehércukrot gyártó 
vállalkozások vagy a 
cukorkereskedelemben érdekelt egyéb 
gazdasági szereplők által szolgáltatott 
információk képezik. Ezen információkat 
bizalmasan kell kezelni.
A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
közzétett információk ne tegyék lehetővé 
az egyes vállalkozások vagy gazdasági 
szereplők árainak azonosítását.
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Or. es

Módosítás 1447
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
101 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101b. cikk
Termelési visszatérítés

1. A 2019/2020. gazdasági év végéig 
termelési visszatérítés nyújtható a 
cukorágazatban az I. melléklet III. 
részének b)–e) pontjában felsorolt 
termékekre, ha a 101m. cikk (2) 
bekezdésének b) és c) pontjában említett 
termékek gyártásához nem áll 
rendelkezésre a világpiaci árnak 
megfelelő áron többletcukor vagy behozott 
cukor, többlet-izoglükóz vagy többlet-
inulinszirup.
2. Az (1) bekezdésben említett termelési 
visszatérítések összegét a Bizottság a 162. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén 
rögzíti.
3. A kvótán kívüli cukor uniós piacára 
jellemző sajátosságok figyelembevétele 
érdekében a Bizottság a 160. cikkben 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén 
meghatározhatja az e szakaszban említett 
termelési visszatérítés nyújtására 
vonatkozó feltételeket.

Or. es
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Módosítás 1448
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
101 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101d. cikk
A cukor kivonása

1. Tekintettel a feleslegek kialakulásának 
előzetes ellátási mérlegen alapuló 
orvoslása szükségességére, figyelembe 
véve az Uniónak a Szerződés 218. cikkével 
összhangban kötött megállapodásokból 
eredő kötelezettségeit, a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusok révén dönthet
úgy, hogy egy adott gazdasági évben 
kivonja a piacról azokat a kvótacukor-, 
kvótaizoglükóz- vagy kvótainulinszirup-
mennyiségeket, amelyek meghaladják az e 
cikk (2) bekezdésével összhangban 
kiszámított küszöbértéket.
Ebben az esetben az adott gazdasági 
évben a fehércukor és a nyerscukor 
minden forrásból származó importját is 
ugyanilyen arányban ki kell vonni a 
piacról.
2. Az (1) bekezdésben említett kivonási 
küszöbértéket minden egyes, kvótával 
rendelkező vállalkozás esetében úgy kell 
kiszámítani, hogy annak kvótáját 
megszorozzák azzal az együtthatóval, 
amelyet a Bizottság a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban elfogadott 
végrehajtási jogi aktusok révén a várható 
piaci tendenciák alapján legkésőbb az 
előző gazdasági év február 28-ig 
határozhat meg.
A Bizottság az aktualizált piaci tendenciák 
alapján az adott gazdasági év október 31-
ig határozhat úgy, hogy végrehajtási jogi 
aktusok révén vagy kiigazítja, vagy –
amennyiben korábban nem került sor az 
együttható e bekezdés első albekezdése 
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szerinti meghatározására – megállapítja 
az együtthatót.
3. Valamennyi kvótával vagy behozatali
engedéllyel rendelkező vállalkozás a 
következő gazdasági év kezdetéig a saját 
költségén tárolja a (2) bekezdéssel 
összhangban kiszámított küszöbértéket 
meghaladóan a kvótán belül termelt 
cukrot. A valamely gazdasági év folyamán 
kivont cukor-, izoglükóz- vagy 
inulinszirup-mennyiségeket a következő 
gazdasági évre szóló kvóta alapján 
elsőként termelt mennyiségeknek kell 
tekinteni.
Az első albekezdéstől eltérve, a várható 
cukorpiaci tendenciákat figyelembe véve a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén 
határozhat úgy, hogy a folyó és/vagy a 
következő gazdasági évre vonatkozóan a 
kivont cukor, izoglükóz vagy inulinszirup 
teljes egészét vagy egy részét:
a) olyan többletcukornak, 
többletizoglükóznak vagy többlet-
inulinszirupnak tekinti, amely ipari 
cukorrá, ipari izoglükózzá vagy ipari 
inulinsziruppá való feldolgozásra 
rendelkezésre áll; vagy
b) ideiglenes kvótába tartozó termelésnek 
tekinti, amelynek egy része a Szerződés 
218. cikke értelmében megkötött 
megállapodásokból származó uniós 
kötelezettségvállalások betartása mellett 
fenntartható exportra.
4. Amennyiben az Unió cukorellátása 
nem megfelelő, a Bizottság végrehajtási 
jogi aktusok révén határozhat úgy, hogy a 
kivont cukor, izoglükóz vagy inulinszirup 
bizonyos mennyisége a kivonás 
időtartamának vége előtt eladható az 
uniós piacon.
5. Abban az esetben, ha a kivont cukrot a 
következő gazdasági év első termeléseként 
kezelik, a cukorrépa-termelők részére az 
abban a gazdasági évben alkalmazandó 
minimálárat kell fizetni.
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Abban az esetben, ha a kivont cukorból 
ipari cukor lesz, vagy az e cikk (3) 
bekezdése a) és b) pontjának megfelelően 
kivitelre kerül, a 101(x). cikk minimálárra 
vonatkozó követelményeit nem kell 
alkalmazni.
Abban az esetben, ha a kivont cukrot a 
(4) bekezdés szerint a kivonás 
időtartamának vége előtt értékesítik az 
uniós piacon, a cukorrépa-termelők 
részére a folyó gazdasági évben 
alkalmazandó minimálárat kell fizetni.
6. Az e cikk értelmében hozott 
végrehajtási jogi aktusokat a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 1449
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
101 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101d. cikk
A cukor kivonása

1. Tekintettel a feleslegek kialakulásának 
előzetes ellátási mérlegen alapuló 
orvoslása szükségességére, figyelembe 
véve az Uniónak a Szerződés 218. cikkével 
összhangban kötött megállapodásokból 
eredő kötelezettségeit, a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusok révén dönthet 
úgy, hogy egy adott gazdasági évben 
kivonja a piacról azokat a kvótacukor-, 
kvótaizoglükóz- vagy kvótainulinszirup-
mennyiségeket, amelyek meghaladják az e 
cikk (2) bekezdésével összhangban 
kiszámított küszöbértéket. Ebben az 
esetben az adott gazdasági évben a 
fehércukor és a nyerscukor minden 
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forrásból származó importját is 
ugyanilyen arányban ki kell vonni a 
piacról.
2. Az (1) bekezdésben említett kivonási 
küszöbértéket minden egyes, kvótával 
rendelkező vállalkozás esetében úgy kell 
kiszámítani, hogy annak kvótáját 
megszorozzák azzal az együtthatóval, 
amelyet a Bizottság a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban elfogadott 
végrehajtási jogi aktusok révén a várható 
piaci tendenciák alapján legkésőbb az 
előző gazdasági év február 28-ig 
határozhat meg. A Bizottság az aktualizált 
piaci tendenciák alapján az adott 
gazdasági év október 31-ig határozhat 
úgy, hogy végrehajtási jogi aktusok révén 
vagy kiigazítja, vagy – amennyiben 
korábban nem került sor az együttható e 
bekezdés első albekezdése szerinti 
meghatározására – megállapítja az 
együtthatót.
3. Valamennyi kvótával vagy behozatali 
engedéllyel rendelkező vállalkozás a 
következő gazdasági év kezdetéig a saját 
költségén tárolja a (2) bekezdéssel 
összhangban kiszámított küszöbértéket 
meghaladóan a kvótán belül termelt 
cukrot. A valamely gazdasági év folyamán 
kivont cukor-, izoglükóz- vagy 
inulinszirup-mennyiségeket a következő 
gazdasági évre szóló kvóta alapján 
elsőként termelt mennyiségeknek kell 
tekinteni. Az első albekezdéstől eltérve, a 
várható cukorpiaci tendenciákat 
figyelembe véve a Bizottság végrehajtási 
jogi aktusok révén határozhat úgy, hogy a 
folyó és/vagy a következő gazdasági évre 
vonatkozóan a kivont cukor, izoglükóz 
vagy inulinszirup teljes egészét vagy egy 
részét:
a) olyan többletcukornak, 
többletizoglükóznak vagy többlet-
inulinszirupnak tekinti, amely ipari 
cukorrá, ipari izoglükózzá vagy ipari 
inulinsziruppá való feldolgozásra 
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rendelkezésre áll; vagy
b) ideiglenes kvótába tartozó termelésnek 
tekinti, amelynek egy része a Szerződés 
218. cikke értelmében megkötött 
megállapodásokból származó uniós 
kötelezettségvállalások betartása mellett 
fenntartható exportra.
4. Amennyiben az Unió cukorellátása 
nem megfelelő, a Bizottság végrehajtási 
jogi aktusok révén határozhat úgy, hogy a 
kivont cukor, izoglükóz vagy inulinszirup 
bizonyos mennyisége a kivonás 
időtartamának vége előtt eladható az 
uniós piacon.
5. Abban az esetben, ha a kivont cukrot a 
következő gazdasági év első termeléseként 
kezelik, a cukorrépa-termelők részére az 
abban a gazdasági évben alkalmazandó 
minimálárat kell fizetni.
Abban az esetben, ha a kivont cukorból 
ipari cukor lesz, vagy az e cikk 
(3) bekezdése a) és b) pontjának 
megfelelően kivitelre kerül, a 101g. cikk 
minimálárra vonatkozó követelményeit 
nem kell alkalmazni.
Abban az esetben, ha a kivont cukrot a 
(4) bekezdés szerint a kivonás 
időtartamának vége előtt értékesítik az 
uniós piacon, a cukorrépa-termelők 
részére a folyó gazdasági évben 
alkalmazandó minimálárat kell fizetni.
6. Az e cikk értelmében hozott 
végrehajtási jogi aktusokat a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. pl

Módosítás 1450
Jean-Paul Gauzès

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

101. cikk
A cukor kivonása

1. Tekintettel a túltermelés és a feleslegek 
kialakulásának előzetes ellátási mérlegen 
alapuló orvoslása szükségességére, 
figyelembe véve az Uniónak a Szerződés 
218. cikkével összhangban kötött 
megállapodásokból eredő kötelezettségeit, 
a Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
révén dönthet úgy, hogy egy adott 
gazdasági évben kivonja a piacról azokat 
a kvótacukor-, kvótaizoglükóz- vagy 
kvótainulinszirup-mennyiségeket, 
amelyek meghaladják az e cikk (2) 
bekezdésével összhangban kiszámított 
küszöbértéket.
Ennek megfelelően a kérdéses gazdasági 
évben minden származási helyről behozott 
fehércukor- és nyerscukor-importot is 
ugyanilyen arányban ki kell vonni a 
piacról.
2. Az (1) bekezdésben említett kivonási 
küszöbértéket minden egyes, kvótával 
rendelkező vállalkozás esetében úgy kell 
kiszámítani, hogy annak kvótáját 
megszorozzák azzal az együtthatóval, 
amelyet a Bizottság a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás szerint elfogadott végrehajtási jogi 
aktusok révén a várható piaci tendenciák 
alapján legkésőbb az előző gazdasági év 
február 28-ig határozhat meg.
A Bizottság az aktualizált piaci tendenciák 
alapján az adott gazdasági év október 31-
ig végrehajtási jogi aktusok révén úgy 
határozhat, hogy vagy kiigazítja, vagy –
amennyiben az e bekezdés első 
albekezdésének megfelelően korábban 
nem hoztak ilyen döntést – megállapítja az 
együtthatót.
3. Valamennyi kvótával rendelkező 
vállalkozás a következő gazdasági év 
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kezdetéig a saját költségén tárolja a (2) 
bekezdéssel összhangban kiszámított 
küszöbértéket meghaladóan a kvótán 
belül termelt cukrot. A valamely 
gazdasági év folyamán kivont cukor-, 
izoglükóz- vagy inulinszirup-
mennyiségeket a következő gazdasági évre 
szóló kvóta alapján elsőként termelt 
mennyiségeknek kell tekinteni.
Az első albekezdéstől eltérve, a várható 
cukorpiaci tendenciákat figyelembe véve a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén 
határozhat úgy, hogy a folyó és/vagy a 
következő gazdasági évre vonatkozóan a 
kivont cukor, izoglükóz vagy inulinszirup 
teljes egészét vagy egy részét:
a) olyan többletcukornak, 
többletizoglükóznak vagy többlet-
inulinszirupnak tekinti, amely ipari 
cukorrá, ipari izoglükózzá vagy ipari 
inulinsziruppá való feldolgozásra 
rendelkezésre áll, vagy
b) ideiglenes kvótába tartozó termelésnek 
tekinti, amelynek egy része a Szerződés 
218. cikke értelmében megkötött 
megállapodásokból származó uniós 
kötelezettségvállalások betartása mellett 
fenntartható exportra.
4. Amennyiben az Unió cukorellátása 
nem megfelelő, a Bizottság végrehajtási 
jogi aktusok révén határozhat úgy, hogy a 
kivont cukor, izoglükóz vagy inulinszirup 
bizonyos mennyisége a kivonás 
időtartamának vége előtt eladható az 
uniós piacon.
5. Abban az esetben, ha a kivont cukrot a 
következő gazdasági év első 
kvótatermeléseként kezelik, a cukorrépa-
termelők részére az arra a gazdasági évre 
vonatkozóan rögzített minimálárat kell 
fizetni.
Abban az esetben, ha a kivont cukorból 
ipari cukor lesz vagy a (3) bekezdés a) és 
b) pontjának megfelelően kivitelre kerül, 
az 101g. cikk minimálárra vonatkozó 
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követelményeit nem kell alkalmazni.
Abban az esetben, ha a kivont cukrot a 
(4) bekezdés szerint a kivonás 
időtartamának vége előtt értékesítik az 
uniós piacon, a cukorrépa-termelők 
részére a folyó gazdasági évre 
vonatkozóan rögzített minimálárat kell 
fizetni.
6. Az e cikk értelmében hozott 
végrehajtási jogi aktusokat a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. fr

Módosítás 1451
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
101 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101d. cikk
A cukor kivonása

1. Tekintettel a feleslegek kialakulásának 
előzetes ellátási mérlegen alapuló 
orvoslása szükségességére, figyelembe 
véve az Uniónak a Szerződés 218. cikkével 
összhangban kötött megállapodásokból 
eredő kötelezettségeit, a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusok révén dönthet 
úgy, hogy egy adott gazdasági évben 
kivonja a piacról azokat a kvótacukor-, 
kvótaizoglükóz- vagy kvótainulinszirup-
mennyiségeket, amelyek meghaladják az e 
cikk (2) bekezdésével összhangban 
kiszámított küszöbértéket.
Ebben az esetben az adott gazdasági 
évben a fehércukor és a nyerscukor 
minden forrásból származó importját is 
ugyanilyen arányban ki kell vonni a 
piacról.
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2. Az (1) bekezdésben említett kivonási 
küszöbértéket minden egyes, kvótával 
rendelkező vállalkozás esetében úgy kell 
kiszámítani, hogy annak kvótáját 
megszorozzák azzal az együtthatóval, 
amelyet a Bizottság a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban elfogadott 
végrehajtási jogi aktusok révén a várható 
piaci tendenciák alapján legkésőbb az 
előző gazdasági év február 28-ig 
határozhat meg.
A Bizottság az aktualizált piaci tendenciák 
alapján az adott gazdasági év október 31-
ig határozhat úgy, hogy végrehajtási jogi 
aktusok révén vagy kiigazítja, vagy –
amennyiben korábban nem került sor az 
együttható e bekezdés első albekezdése 
szerinti meghatározására – megállapítja 
az együtthatót.
3. Valamennyi kvótával vagy behozatali
engedéllyel rendelkező vállalkozás a 
következő gazdasági év kezdetéig a saját 
költségén tárolja a (2) bekezdéssel 
összhangban kiszámított küszöbértéket 
meghaladóan a kvótán belül termelt 
cukrot. A valamely gazdasági év folyamán 
kivont cukor-, izoglükóz- vagy 
inulinszirup-mennyiségeket a következő 
gazdasági évre szóló kvóta alapján 
elsőként termelt mennyiségeknek kell 
tekinteni.
Az első albekezdéstől eltérve, a várható 
cukorpiaci tendenciákat figyelembe véve a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén 
határozhat úgy, hogy a folyó és/vagy a 
következő gazdasági évre vonatkozóan a 
kivont cukor, izoglükóz vagy inulinszirup 
teljes egészét vagy egy részét:
a) olyan többletcukornak, 
többletizoglükóznak vagy többlet-
inulinszirupnak tekinti, amely ipari 
cukorrá, ipari izoglükózzá vagy ipari 
inulinsziruppá való feldolgozásra 
rendelkezésre áll; vagy
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b) ideiglenes kvótába tartozó termelésnek 
tekinti, amelynek egy része a Szerződés 
218. cikke értelmében megkötött 
megállapodásokból származó uniós 
kötelezettségvállalások betartása mellett 
fenntartható exportra.
4. Amennyiben az Unió cukorellátása 
nem megfelelő, a Bizottság végrehajtási 
jogi aktusok révén határozhat úgy, hogy a 
kivont cukor, izoglükóz vagy inulinszirup 
bizonyos mennyisége a kivonás 
időtartamának vége előtt eladható az 
uniós piacon.
5. Abban az esetben, ha a kivont cukrot a 
következő gazdasági év első termeléseként 
kezelik, a cukorrépa-termelők részére az 
abban a gazdasági évben alkalmazandó 
minimálárat kell fizetni.
Abban az esetben, ha a kivont cukorból 
ipari cukor lesz, vagy az e cikk (3) 
bekezdése a) és b) pontjának megfelelően 
kivitelre kerül, a 101g. cikk minimálárra 
vonatkozó követelményeit nem kell 
alkalmazni.
Abban az esetben, ha a kivont cukrot a 
(4) bekezdés szerint a kivonás 
időtartamának vége előtt értékesítik az 
uniós piacon, a cukorrépa-termelők 
részére a folyó gazdasági évben 
alkalmazandó minimálárat kell fizetni.
6. Az e cikk értelmében hozott 
végrehajtási jogi aktusokat a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni. 

Or. en

Indokolás

A COM(2010)0799 jelzésű dokumentum 45. cikke Az első bekezdés módosítását az indokolja, 
hogy a piac strukturális egyensúlyát a mennyiségi adatok elemzése alapján meghatározott 
mennyiségekkel (és nem árakkal) összefüggésben kell szemlélni. Emellett alul- vagy 
túltermelés helyett helyesebb feleslegről és hiányról beszélni. Végezetül, a „vagy behozatali 
engedéllyel” és a „minden forrásból származó” kifejezések célja annak biztosítása, hogy 
minden szereplő alkalmazkodjon a piaci egyensúlyhoz – a jelenleg csak a cukorrépa-termelők 
esnek a visszavonás hatálya alá.



AM\909518HU.doc 31/177 PE494.484v01-00

HU

Módosítás 1452
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
101 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101d. cikk
A cukor kivonása

2. Az (1) bekezdésben említett kivonási 
küszöbértéket minden egyes, kvótával 
rendelkező vállalkozás esetében úgy kell 
kiszámítani, hogy annak kvótáját 
megszorozzák azzal az Unióban mindenütt 
alkalmazandó együtthatóval, amelyet a 
Bizottság a 162. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban elfogadott végrehajtási jogi 
aktusok révén a várható piaci tendenciák 
alapján legkésőbb az előző gazdasági év 
február 28-ig határozhat meg.
A Bizottság az aktualizált piaci tendenciák 
alapján az adott gazdasági év október 31-
ig határozhat úgy, hogy végrehajtási jogi 
aktusok révén vagy kiigazítja, vagy –
amennyiben e bekezdés első 
albekezdésének megfelelően korábban 
nem hoztak ilyen döntést – megállapítja az 
együtthatót.
Ebben az esetben a finomítás céljából 
behozott nyerscukorra vonatkozó szokásos 
ellátási szükségletet az érintett gazdasági 
év tekintetében azonos százalékkal kell 
csökkenteni.
3. Valamennyi kvótával rendelkező 
vállalkozás a saját költségén tárolja a 
következő gazdasági év kezdetéig a kvótán 
belül termelt cukornak a (2) bekezdéssel 
összhangban kiszámított küszöbértéket 
meghaladó mennyiségét. A valamely 
gazdasági év folyamán kivont cukor-, 
izoglükóz- vagy inulinszirup-
mennyiségeket a következő gazdasági évre 
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szóló kvóta alapján elsőként termelt 
mennyiségeknek kell tekinteni.
Az első albekezdéstől eltérve, a várható 
cukorpiaci tendenciákat figyelembe véve a 
Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén 
határozhat úgy, hogy a folyó és/vagy a 
következő gazdasági évre vonatkozóan a 
kivont cukor, izoglükóz vagy inulinszirup 
teljes egészét vagy egy részét:
a) olyan többletcukornak, 
többletizoglükóznak vagy többlet-
inulinszirupnak tekinti, amely ipari 
cukorrá, ipari izoglükózzá vagy ipari 
inulinsziruppá való feldolgozásra 
rendelkezésre áll; vagy
b) ideiglenes kvótába tartozó termelésnek
tekinti, amelynek egy része a Szerződés 
218. cikke értelmében megkötött 
megállapodásokból származó uniós 
kötelezettségvállalások betartása mellett 
fenntartható exportra.
4. Amennyiben az Unió cukorellátása 
nem megfelelő, a Bizottság végrehajtási 
jogi aktusok révén határozhat úgy, hogy a 
kivont cukor, izoglükóz vagy inulinszirup 
bizonyos mennyisége a kivonás 
időtartamának vége előtt eladható az 
uniós piacon.
5. Abban az esetben, ha a kivont cukrot a 
következő gazdasági év első termeléseként 
kezelik, a cukorrépa-termelők részére az 
abban a gazdasági évben alkalmazandó 
minimálárat kell fizetni.
Abban az esetben, ha a kivont cukorból 
ipari cukor lesz, vagy az e cikk 
(3) bekezdése a) és b) pontjának 
megfelelően kivitelre kerül, a 101g. cikk 
minimálárra vonatkozó követelményeit 
nem kell alkalmazni.
Abban az esetben, ha a kivont cukrot a 
(4) bekezdés szerint a kivonás 
időtartamának vége előtt értékesítik az 
uniós piacon, a cukorrépa-termelők 
részére a folyó gazdasági évben 
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alkalmazandó minimálárat kell fizetni.
5a. Az e cikk rendelkezéseivel 
összhangban tárolt cukor nem jogosult a 
17. cikk szerinti magántárolási 
támogatásra.
6. Az e cikkben előírt végrehajtási jogi 
aktusokat a 162. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. es

Módosítás 1453
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
101 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101e. cikk
Átruházott hatáskörök

A cukorágazat sajátosságainak, valamint 
valamennyi érintett fél érdekeinek 
megfelelő figyelembevétele érdekében a 
Bizottság a 160. cikkel összhangban 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén a következőkre vonatkozó 
szabályokat vezethet be:
a) a 101. cikk (1) bekezdésében említett 
szállítási szerződések és vásárlási 
feltételek;
b) a 101. cikk (2b) bekezdésében említett, 
vetés előtti szállítási szerződések tárgyát 
képező cukorrépa-mennyiségeknek az 
eladók közötti elosztásakor a cukorgyártó 
vállalkozások által alkalmazandó 
kritériumok.

Or. es
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Módosítás 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
101 f cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101f. cikk
A cukorágazatra vonatkozó kvóták

1. A cukorra, az izoglükózra és az 
inulinszirupra kvótarendszer 
alkalmazandó.
2. Az e cikk (1) bekezdésében említett 
kvótarendszer esetében, ha egy termelő 
túllépi a vonatkozó kvótát, és a 
többletmennyiséget nem a 101l. cikkben 
meghatározott módon használja fel, az 
ilyen mennyiségekre – a 101l–101o. 
cikkben meghatározott feltételek mellett –
többletilletéket kell fizetni.

Or. es

Módosítás 1455
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
101 f cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101f. cikk
A cukorágazatra vonatkozó kvóták

A cukorra, az izoglükózra és az 
inulinszirupra kvótarendszer 
alkalmazandó.

Or. fr

Módosítás 1456
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Rendeletre irányuló javaslat
101 g cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101g. cikk
A cukorrépa minimálára

1. A kvóta-cukorrépa minimálára a 2019-
2020-as gazdasági év végéig tonnánként 
26,29 EUR.
2. Az (1) bekezdésben említett 
minimálárat a III. melléklet B. részében 
meghatározott szabványos minőségű 
cukorrépára kell alkalmazni.
3. A cukorrá történő feldolgozásra 
alkalmas és kvótacukorrá történő 
feldolgozásra szánt kvóta-cukorrépát 
vásárló cukorgyártó vállalkozások 
kötelesek legalább a szabványos 
minőségtől való eltérés függvényében 
áremeléssel vagy árcsökkentéssel 
kiigazított minimálárat megfizetni.
Amennyiben a cukorrépa tényleges 
minősége eltér a szabványostól, az ár 
kiigazítása érdekében az első 
albekezdésben említett áremeléseket és 
árcsökkentéseket kell alkalmazni a 
Bizottság által a 101p. cikk (5) bekezdése 
értelmében felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén meghatározott szabályokkal 
összhangban.
4. A 101o. cikkben meghatározott 
többletilletékkel terhelt ipari cukor vagy 
többletcukor mennyiségeknek megfelelő 
cukorrépa-mennyiségek tekintetében az 
érintett cukorgyártó vállalkozásnak úgy 
kell kiigazítania a beszerzési árat, hogy az 
legalább a kvóta-cukorrépa 
minimálárával egyenlő legyen.

Or. es
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Módosítás 1457
Jim Higgins, Seán Kelly, Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 1 h bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101h. cikk
Kvótakiosztás

1. A cukor, az izoglükóz és az inulinszirup 
termelésének jelenlegi nemzeti és 
regionális szintű kvótáit a IIIb. melléklet 
állapítja meg. Amennyiben a kvóták nem 
szűnnek meg a tervezett időpontban, 
2015-ben, a jelenlegi kvótarendszer 
felülvizsgált változatát a 2019/2020-as 
gazdasági év végéig meg kell 
hosszabbítani. A felülvizsgált rendszernek 
lehetővé kell tennie valamennyi, e 
lehetőséggel élni kívánó tagállam 
számára, hogy cukorkvótákat vegyenek 
igénybe. Az uniós támogatásnak az uniós 
cukoripar bővítésére kell irányulnia, és 
segítséget kell biztosítani a 
cukorfeldolgozás indulási költségeihez a 
tagállamokban.
2. A tagállamok kvótát osztanak ki a 
területükön letelepedett és a 101i. cikkel 
összhangban jóváhagyott minden egyes 
cukor-, izoglükóz- vagy inulinszirup-
gyártó vállalkozásnak.
3. Kvótának egynél több termelési 
egységgel rendelkező cukorgyártó 
vállalkozás részére történő kiosztása 
esetén a tagállamok elfogadják az általuk 
szükségesnek tartott intézkedéseket a 
cukorrépa- és cukornád-termelők 
érdekeinek kellő figyelembevétele 
érdekében.

Or. en
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Módosítás 1458
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
101 h cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101h. cikk
Kvótakiosztás

1. A cukor, az izoglükóz és az inulinszirup 
termelésének nemzeti és regionális szintű 
kvótáit a IIIb. melléklet határozza meg. 
2. A tagállamok kvótát osztanak ki a 
területükön letelepedett és a 101i. cikkel 
összhangban jóváhagyott minden egyes 
cukor-, izoglükóz- vagy inulinszirup-
gyártó vállalkozásnak.
A kiosztott kvóta minden egyes vállalkozás 
esetében egyenlő a IIIb. melléklet szerinti 
azon kvótával, amelyet a 2010/2011-es 
gazdasági évtől kezdődően osztottak ki a 
vállalkozás részére.
3. Kvótának egynél több termelési 
egységgel rendelkező cukorgyártó 
vállalkozás részére történő kiosztása 
esetén a tagállamok elfogadják az általuk 
szükségesnek tartott intézkedéseket a 
cukorrépa- és cukornád-termelők 
érdekeinek kellő figyelembevétele 
érdekében.

Or. fr

Módosítás 1459
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
101 h cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101h. cikk
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Kvótakiosztás
1. A cukor, az izoglükóz és az inulinszirup 
termelésének nemzeti és regionális szintű 
kvótáit a IIIb. melléklet határozza meg. 
2. A tagállamok kvótát osztanak ki a 
területükön letelepedett és a 101i. cikkel 
összhangban jóváhagyott minden egyes 
cukor-, izoglükóz- vagy inulinszirup-
gyártó vállalkozásnak. A kiosztott kvóta 
minden egyes vállalkozás esetében 
egyenlő a 513/2010/EK rendelet IIIb. 
melléklete (új) szerinti azon kvótával, 
amelyet a 2010/2011-es gazdasági évre 
osztottak ki a vállalkozás részére.
3. Kvótának egynél több termelési 
egységgel rendelkező cukorgyártó 
vállalkozás részére történő kiosztása 
esetén a tagállamok elfogadják az általuk 
szükségesnek tartott intézkedéseket a 
cukorrépa- és cukornád-termelők 
érdekeinek kellő figyelembevétele 
érdekében.

Or. fr

Indokolás

A módosítás az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 56. cikkéből következik. Technikai jellegű 
módosításról van szó, miután az 513/2010/EK rendelet (amelyből a IIIb. (új) melléklet 
származik) a legfrissebb olyan rendelet, amely a kvóták kiosztását szabályozza.

Módosítás 1460
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
101 h cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101h. cikk
Kvótakiosztás

1. A cukor, az izoglükóz és az inulinszirup 
termelésének nemzeti és regionális szintű 
kvótáit a XX. melléklet határozza meg. 
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2. A tagállamok kvótát osztanak ki a
területükön letelepedett és az XX. cikkel 
összhangban jóváhagyott minden egyes 
cukor-, izoglükóz- vagy inulinszirup-
gyártó vállalkozásnak.
A kiosztott kvóta minden egyes vállalkozás 
esetében egyenlő a 318/2006/EK rendelet 
szerinti azon kvótával, amelyet a 
2005/2006-os gazdasági évre osztottak ki a 
vállalkozás részére.
3. Kvótának egynél több termelési 
egységgel rendelkező cukorgyártó 
vállalkozás részére történő kiosztása 
esetén a tagállamok elfogadják az általuk 
szükségesnek tartott intézkedéseket a 
cukorrépa- és cukornád-termelők 
érdekeinek kellő figyelembevétele 
érdekében.

Or. fr

Módosítás 1461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
101 h cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101h. cikk
Kvótakiosztás

1. A cukor, az izoglükóz és az inulinszirup 
termelésének nemzeti és regionális szintű 
kvótáit a IIIb. melléklet határozza meg.
2. A tagállamok kvótát osztanak ki a 
területükön letelepedett és a 101i. cikkel 
összhangban jóváhagyott minden egyes 
cukor-, izoglükóz- vagy inulinszirup-
gyártó vállalkozásnak.
A kiosztott kvóta minden egyes vállalkozás 
esetében egyenlő az 513/2010/EK rendelet 
szerinti azon kvótával, amelyet a 
2010/2011-es gazdasági évre osztottak ki a 
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vállalkozás részére.
3. Kvótának egynél több termelési 
egységgel rendelkező cukorgyártó 
vállalkozás részére történő kiosztása 
esetén a tagállamok elfogadják az általuk 
szükségesnek tartott intézkedéseket a 
cukorrépa- és cukornád-termelők 
érdekeinek kellő figyelembevétele 
érdekében.

Or. es

Módosítás 1462
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
101 h cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101h. cikk
Kvótakiosztás

1. A cukor, az izoglükóz és az inulinszirup 
termelésének nemzeti és regionális szintű 
kvótáit a IIIb. melléklet határozza meg.
2. A tagállamok kvótát osztanak ki a 
területükön letelepedett és a 101i. cikkel 
összhangban jóváhagyott minden egyes 
cukor-, izoglükóz- vagy inulinszirup-
gyártó vállalkozásnak.
A kiosztott kvóta minden egyes vállalkozás 
esetében egyenlő a IIIb. melléklet szerinti 
azon kvótával, amelyet a 2010/2011-es 
gazdasági évtől kezdődően osztottak ki a 
vállalkozás részére.

Or. pl

Módosítás 1463
Younous Omarjee
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Rendeletre irányuló javaslat
101 i cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101i. cikk
Jóváhagyott vállalkozások

1. A tagállamok kérelemre jóváhagyják a 
cukor-, izoglükóz- vagy inulinszirup-
gyártó vállalkozást, vagy azt a 
vállalkozást, amely ezeket a termékeket az 
XX. cikkben említett jegyzékben szereplő 
termékké dolgozza fel, amennyiben a 
vállalkozás
a) igazolja professzionális termelési 
kapacitását;
b) hozzájárul ahhoz, hogy az e rendelethez 
kapcsolódó bármely előírt tájékoztatást 
megadjon, és az e rendelethez kapcsolódó 
ellenőrzéseknek alávesse magát;
c) jóváhagyását nem függesztették fel vagy 
nem vonták vissza.
2. A jóváhagyott vállalkozás azt a 
tagállamot, amelynek a területén a répa 
vagy a nád betakarítására, vagy a 
finomításra sor kerül, tájékoztatja a 
következőkről:
a) azon répa- vagy nádmennyiségek, 
amelyekre vonatkozóan szállítási 
szerződést kötöttek, valamint a répa vagy 
nád és a cukor hektáronkénti becsült 
hozama;
b) a tervezett és a tényleges cukorrépa-, 
cukornád- és nyerscukor-szállításokra és 
a cukorgyártásra vonatkozó adatok, 
valamint a cukorkészlet-nyilatkozatok;
c) az értékesített fehércukor-mennyiségek 
és az azokra vonatkozó árak és feltételek.

Or. fr
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Módosítás 1464
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
101 i cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101i. cikk
Jóváhagyott vállalkozások

1. A tagállamok kérelemre jóváhagyják a 
cukor-, izoglükóz- vagy inulinszirup-
gyártó vállalkozást, vagy azt a 
vállalkozást, amely ezeket a termékeket a 
101m. cikk (2) bekezdésében említett 
jegyzékben szereplő termékké dolgozza fel, 
amennyiben a vállalkozás
a) igazolja professzionális termelési 
kapacitását;
b) hozzájárul ahhoz, hogy az e rendelethez 
kapcsolódó bármely tájékoztatást 
megadjon, és az e rendelethez kapcsolódó 
ellenőrzéseknek alávesse magát;
c) jóváhagyását nem függesztették fel vagy 
nem vonták vissza.
2. A jóváhagyott vállalkozás azt a 
tagállamot, amelynek a területén a répa 
vagy a nád betakarítására, vagy a 
finomításra sor kerül, tájékoztatja a 
következőkről:
a) azon répa- vagy nádmennyiségek, 
amelyekre vonatkozóan szállítási 
szerződést kötöttek, valamint a répa vagy 
nád és a cukor hektáronkénti becsült 
hozama;
b) a tervezett és a tényleges cukorrépa-, 
cukornád- és nyerscukor-szállításokra 
vonatkozó adatok, a cukorgyártásra 
vonatkozó adatok, valamint a 
cukorkészlet-nyilatkozatok;
c) az értékesített fehércukor-mennyiségek 
és az azokra vonatkozó árak és feltételek.

Or. es
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Módosítás 1465
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
101 j cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101j. cikk
A nemzeti kvóták kiigazítása

A tagállamok által a 101k. cikkel 
összhangban hozott intézkedéseket 
követően a Bizottság a 160. cikkel 
összhangban elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén kiigazíthatja a 
IIIb. mellékletben szereplő kvótákat.

Or. es

Módosítás 1466
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
101 k cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101k. cikk
Nemzeti kvóta újrakiosztása

A tagállam csökkentheti, illetve 
csökkentheti és újraoszthatja a területén 
letelepedett vállalkozásoknak kiosztott 
cukor-, izoglükóz- vagy inulinszirup-
kvótát a következő módon:
a) legfeljebb 10%-kal.
Ez a lehetőség azonban nem áll fenn, ha 
valamely vállalkozás a megelőző 
gazdasági években teljes mértékben 
kihasználta kvótáját;
vagy
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b) az (x) mellékletben meghatározott 
szabályokkal összhangban.
Ennek során a tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumokat 
alkalmaznak.

Or. en

Módosítás 1467
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
101 k cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101k. cikk
A nemzeti kvóta újrakiosztása és 

kvótacsökkentés
1. A tagállamok legfeljebb 10%-kal 
csökkenthetik a területükön letelepedett 
vállalkozásoknak kiosztott cukor- vagy 
izoglükózkvótát. Ennek során a 
tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumokat 
alkalmaznak.
2. A tagállamok a IIIc. mellékletben 
megállapított szabályoknak megfelelően 
és minden érintett fél – különösen a 
cukorrépa- és cukornád-termelők –
érdekeit figyelembe véve 
átcsoportosíthatnak kvótákat a 
vállalkozások között.
3. Az (1) és (2) bekezdés szerint 
csökkentett mennyiségeket az érintett 
tagállam a területén lévő egy vagy több 
vállalkozásnak osztja ki, függetlenül attól, 
hogy az rendelkezik-e kvótával vagy sem.

Or. es
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Módosítás 1468
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
101 k cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101k. cikk
A nemzeti kvóta újrakiosztása és 

kvótacsökkentés
1. A tagállamok legfeljebb 10%-kal 
csökkenthetik a területükön letelepedett 
vállalkozásoknak kiosztott cukor- vagy 
izoglükózkvótát. Ennek során a 
tagállamok objektív és 
megkülönböztetésmentes kritériumokat 
alkalmaznak.
2. A tagállamok az XX. mellékletben 
megállapított szabályoknak megfelelően 
és minden érintett fél – különösen a 
cukorrépa- és cukornád-termelők –
érdekeit figyelembe véve 
átcsoportosíthatnak kvótákat a 
vállalkozások között.
3. Az (1) és (2) bekezdés szerint 
csökkentett mennyiségeket az érintett 
tagállam a területén lévő egy vagy több 
vállalkozásnak osztja ki, függetlenül attól, 
hogy az rendelkezik-e kvótával vagy sem.

Or. fr

Módosítás 1469
Britta Reimers, George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
101 l cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101l. cikk
Kvótán kívüli termelés
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1. Azt a cukrot, izoglükózt vagy 
inulinszirupot, amelyet egy gazdasági év 
folyamán a 101h. cikkben említett kvótán 
felül állítottak elő:
a) fel lehet használni egyes, a 101m. 
cikkben említett termékek 
feldolgozásához;
b) a 101n. cikkel összhangban át lehet 
vinni a következő gazdasági év 
kvótatermelésébe;
c) fel lehet használni a legkülső régiók 
különleges ellátási rendszerében a 
[korábbi 247/2006/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet III. címével] 
összhangban;
d) exportálni lehet a Bizottság által 
végrehajtási jogi aktusok révén 
meghatározott mennyiségi korlátozásokon 
belül, a Szerződés 218. cikke értelmében 
megkötött megállapodásokból származó 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásával; vagy
e) a 101. cikk (1b) bekezdésében említett 
ideiglenes piacirányítási mechanizmus 
részeként a keresletnek a kínálat 
változásához való hozzáigazítása céljából 
automatikusan fel lehet szabadítani a 
belső piacon.

Or. en

Módosítás 1470
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
101 l cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101l. cikk
A kvóták túllépése

Azt a cukrot, izoglükózt vagy 
inulinszirupot, amelyet egy gazdasági év 
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folyamán a XX. cikkben említett kvótán 
felül állítottak elő:
a) fel lehet használni egyes, a XX. cikkben 
említett termékek feldolgozásához;
b) a XX. cikkel összhangban át lehet vinni 
a következő gazdasági év 
kvótatermelésébe;
c) fel lehet használni a legkülső régiók 
különleges ellátási rendszerében a 
[korábbi 247/2006/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet III. címével] 
összhangban; vagy
d) exportálni lehet a Bizottság által 
végrehajtási jogi aktusok révén 
meghatározott mennyiségi korlátozásokon 
belül, a Szerződés 218. cikke értelmében 
megkötött megállapodásokból származó 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásával; vagy
e) a kínálatnak a kereslethez való 
hozzáigazítása érdekében kvótacukorként 
automatikusan fel lehet szabadítani a 
belső piacon a Bizottság által a 101p. cikk 
(6) bekezdése értelmében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén, valamint az 
előzetes ellátási mérleg alapján 
meghatározott mennyiségekben és 
szabályok szerint.
Az ebben a cikkben említett intézkedéseket 
a piaci zavarok felszámolását célzó, a 154. 
cikk (1) bekezdésében említett 
intézkedések meghozatala előtt kell 
alkalmazni.
Az egyéb mennyiségekre a XX. cikkben 
említett többletilletéket kell kivetni.

Or. fr

Módosítás 1471
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
101 l cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101l. cikk
Kvótán kívüli termelés

1. Azt a cukrot, izoglükózt vagy 
inulinszirupot, amelyet egy gazdasági év 
folyamán a 101h. cikkben említett kvótán 
felül állítottak elő:
a) fel lehet használni egyes, a 101m. 
cikkben említett termékek 
feldolgozásához;
b) a 101n. cikkel összhangban át lehet 
vinni a következő gazdasági év 
kvótatermelésébe;
c) fel lehet használni a legkülső régiók 
különleges ellátási rendszerében a 
[korábbi 247/2006/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet III. címével] 
összhangban; vagy
d) végrehajtási jogi aktusok révén 
exportálni lehet a Bizottság által 
meghatározott mennyiségi korlátozásokon 
belül, a Szerződés 218. cikke értelmében 
megkötött megállapodásokból származó 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásával; vagy
e) a kínálatnak a kereslethez való 
hozzáigazítása érdekében kvótacukorként 
automatikusan fel lehet szabadítani a 
belső piacon a Bizottság által a 101p. cikk 
(6) bekezdése értelmében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén, valamint az 
előzetes ellátási mérleg alapján 
meghatározott mennyiségekben és 
szabályok szerint.
Az ebben a cikkben említett intézkedéseket 
a piaci zavarok felszámolását célzó, a 154. 
cikk (1) bekezdésében említett 
intézkedések meghozatala előtt kell 
alkalmazni.
Az egyéb mennyiségekre a 101o. cikkben 
említett többletilletéket kell kivetni.
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2. Az e cikk értelmében hozott 
végrehajtási jogi aktusokat a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. es

Módosítás 1472
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
101 l cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101l. cikk
Kvótán kívüli termelés

1. Azt a cukrot, izoglükózt vagy 
inulinszirupot, amelyet egy gazdasági év 
folyamán a 101h. cikkben említett kvótán 
felül állítottak elő:
a) fel lehet használni egyes, a 101m. 
cikkben említett termékek 
feldolgozásához;
b) a 101n. cikkel összhangban át lehet 
vinni a következő gazdasági év 
kvótatermelésébe;
c) fel lehet használni a legkülső régiók 
különleges ellátási rendszerében a 
[korábbi 247/2006/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet III. címével] 
összhangban; vagy
d) exportálni lehet a Bizottság által 
végrehajtási jogi aktusok révén 
meghatározott mennyiségi korlátozásokon 
belül, a Szerződés 218. cikke értelmében 
megkötött megállapodásokból származó 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásával; vagy
e) automatikusan fel lehet szabadítani a 
belső piacon a Bizottság által 
megállapított mennyiségekben és 
szabályok szerint, az előzetes ellátási 
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mérleg alapján, a piac strukturális 
egyensúlyának megőrzése érdekében.
Az ebben a cikkben említett intézkedéseket 
a piaci zavarok felszámolását célzó, a 154. 
cikk (1) bekezdésében említett 
intézkedések meghozatala előtt kell 
alkalmazni. Az egyéb mennyiségekre a 
101o. cikkben említett többletilletéket kell 
kivetni.
2. Az e cikk értelmében hozott 
végrehajtási jogi aktusokat a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. pl

Módosítás 1473
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
101 l cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101l. cikk
Kvótán kívüli termelés

1. Az a cukor, izoglükóz vagy inulinszirup, 
amelyet egy gazdasági év folyamán az 
101h. cikkben említett kvótán felül 
állítottak elő:
a) fel lehet használni egyes, az 101m. 
cikkben említett termékek 
feldolgozásához;
b) a 101n. cikkel összhangban át lehet 
vinni a következő gazdasági év 
kvótatermelésébe;
c) fel lehet használni a legkülső régiók 
különleges ellátási rendszerében a 
[korábbi 247/2006/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet III. címével] 
összhangban; vagy
d) exportálni lehet a Bizottság által 
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végrehajtási jogi aktusok révén 
meghatározott mennyiségi korlátozásokon 
belül, a Szerződés 218. cikke értelmében 
megkötött megállapodásokból származó 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásával.
e) automatikusan fel lehet szabadítani a 
belső piacon a Bizottság által 
megállapított mennyiségekben és 
szabályok szerint, az előzetes ellátási 
mérleg alapján, a piac strukturális 
egyensúlyának megőrzése érdekében.
Az ebben a cikkben említett intézkedéseket 
a piaci zavarok felszámolását célzó, a 154. 
cikk (1) bekezdésében említett 
intézkedések meghozatala előtt kell 
alkalmazni.
Az egyéb mennyiségekre a 101o. cikkben 
említett többletilletéket kell kivetni.
2. Az e cikk értelmében hozott 
végrehajtási jogi aktusokat a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni. 

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1474
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
101 l cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101l. cikk
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Kvótán kívüli termelés
1. Az a cukor, izoglükóz vagy inulinszirup, 
amelyet egy gazdasági év folyamán az 
101(x). cikkben említett kvótán felül 
állítottak elő:
a) fel lehet használni egyes, az 101(x). 
cikkben említett termékek 
feldolgozásához;
b) a 101(x). cikkel összhangban át lehet 
vinni a következő gazdasági év 
kvótatermelésébe;
c) fel lehet használni a legkülső régiók 
különleges ellátási rendszerében a 
[korábbi 247/2006/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet III. címével] 
összhangban; vagy
d) exportálni lehet a Bizottság által 
végrehajtási jogi aktusok révén 
meghatározott mennyiségi korlátozásokon 
belül, a Szerződés 218. cikke értelmében 
megkötött megállapodásokból származó 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásával.
e) automatikusan fel lehet szabadítani a 
belső piacon a Bizottság által 
megállapított mennyiségekben és 
szabályok szerint, az előzetes ellátási 
mérleg alapján, a piac strukturális 
egyensúlyának megőrzése érdekében.
Az ebben a cikkben említett intézkedéseket 
a piaci zavarok felszámolását célzó, a 154. 
cikk (1) bekezdésében említett 
intézkedések meghozatala előtt kell 
alkalmazni.
Az egyéb mennyiségekre a 101(x). cikkben 
említett többletilletéket kell kivetni.
2. Az e cikk értelmében hozott 
végrehajtási jogi aktusokat a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en
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Módosítás 1475
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
101 l cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101l. cikk
Kvótán kívüli termelés

1. Azt a cukrot, izoglükózt vagy 
inulinszirupot, amelyet egy gazdasági év 
folyamán a 101h. cikkben említett kvótán 
felül állítottak elő:
a) fel lehet használni egyes, a 101m. 
cikkben említett termékek 
feldolgozásához;
b) a 101n. cikkel összhangban át lehet 
vinni a következő gazdasági év 
kvótatermelésébe;
c) fel lehet használni a legkülső régiók 
különleges ellátási rendszerében a 
[korábbi 247/2006/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet III. címével] 
összhangban; vagy
d) exportálni lehet a Bizottság által 
végrehajtási jogi aktusok révén 
meghatározott mennyiségi korlátozásokon 
belül, a Szerződés 218. cikke értelmében 
megkötött megállapodásokból származó 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásával; vagy
e) automatikusan fel lehet szabadítani a 
belső piacon a Bizottság által 
megállapított mennyiségekben és 
szabályok szerint, az előzetes ellátási 
mérleg alapján, a piac strukturális 
egyensúlyának fenntartása érdekében.
Az ebben a cikkben említett intézkedéseket 
a piaci zavarok felszámolását célzó, a 154. 
cikk (1) bekezdésében említett 
intézkedések meghozatala előtt kell 
alkalmazni.
Az egyéb mennyiségekre a 101o. cikkben 
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említett többletilletéket kell kivetni.
2. Az e cikk értelmében hozott 
végrehajtási jogi aktusokat a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. fr

Módosítás 1476
Britta Reimers, George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
101 m cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101m. cikk
Ideiglenes piacirányítási mechanizmus

A kvótarendszer megszűnéséig ideiglenes 
piacirányítási mechanizmusok 
alkalmazására kerül sor a piac 
kiegyensúlyozására, amely automatikusan 
elindítja az alábbi intézkedéseket:
- a behozatali vámok 130b. cikk szerinti 
felfüggesztése; valamint
- a kvótán kívüli mennyiségek 
felszabadítása a 101l. cikk (1) 
bekezdésének e) pontja szerint. 
Amennyiben ezek a behozatali vámok 
felfüggesztése révén kiosztotthoz mérhető 
mennyiségben és illetékmentesen 
rendelkezésre állnak.
Az ideiglenes piacirányítási mechanizmus 
automatikusan működésbe lép, amint az 
Európai Bizottság nyerscukor-behozatalra 
vonatkozó adatai 3,5 millió tonna alá 
csökkennek az adott gazdasági évben. 
Ezek az értékeléseket minden egyes évben 
legkésőbb október 30-ig meg kell kezdeni.
Az Európai Bizottság a 101. cikk (1b) 
bekezdése szerint elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén 
2014. március 1-ig meghatározza az e cikk 
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végrehajtásához szükséges valamennyi 
intézkedést.

Or. en

Indokolás

A cukortermelésre vonatkozó kvóta az uniós termelést 13,3 millió tonna fehér cukorra 
korlátozza, míg a fogyasztás mintegy 16,8 millió tonna. Ha a kedvezményes behozatal 
elmarad a várakozásoktól, lehetővé kell tenni a cukorellátás fokozását más forrásokból, hogy 
az uniós piac ne szenvedjen hiányt. A lánc bármely szereplőjével szembeni hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében egymással összehasonlítható hozzáférést kell 
biztosítani számukra (nem csak a szállítók számára) ehhez az ideiglenes piacirányítási 
mechanizmushoz.

Módosítás 1477
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
101 m cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101m. cikk
Ipari cukor

1. Az ipari cukrot, ipari izoglükózt vagy 
ipari inulinszirupot a (2) bekezdésben 
említett termékek valamelyikének 
előállítására kell fenntartani, ha:
a) a 101i. cikkel összhangban jóváhagyott 
gyártó és az ugyancsak a 101i. cikkel 
összhangban jóváhagyott felhasználó 
között a gazdasági év vége előtt létrejött 
szállítási szerződés tárgyát képezi; 
valamint
b) a felhasználó részére legkésőbb a 
következő gazdasági év november 30-ig 
leszállították.
2. A műszaki fejlődés figyelembevétele 
érdekében a Bizottság a 160. cikkel 
összhangban elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén összeállíthatja 
azon termékek jegyzékét, amelyek 
gyártásához az ipari cukor, ipari 
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izoglükóz vagy ipari inulinszirup 
felhasználható.
A jegyzéknek tartalmaznia kell különösen 
a következőket:
a) bioetanol, alkohol, rum, aktív élesztő, 
valamint a kenhető szirupok és a „Rinse 
appelstroop”-pá történő feldolgozásra 
szánt szirupok mennyiségei;
b) egyes olyan ipari termékek, amelyek 
nem tartalmaznak cukrot, de 
feldolgozásuk során cukor, izoglükóz vagy 
inulinszirup felhasználására kerül sor;
c) egyes olyan vegyipari vagy 
gyógyszeripari termékek, amelyek cukrot, 
izoglükózt vagy inulinszirupot 
tartalmaznak.

Or. es

Módosítás 1478
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
101 m cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101m. cikk
Ipari cukor

1. Az ipari cukrot, ipari izoglükózt vagy 
ipari inulinszirupot a (2) bekezdésben 
említett termékek valamelyikének 
előállítására kell fenntartani, ha:
a) a XX. cikkel összhangban jóváhagyott 
gyártó és az ugyancsak a XX. cikkel 
összhangban jóváhagyott felhasználó 
között a gazdasági év vége előtt létrejött
szállítási szerződés tárgyát képezi; 
valamint
b) a felhasználó részére legkésőbb a 
következő gazdasági év november 30-ig 
leszállították.
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2. A Bizottság összeállíthatja azon 
termékek jegyzékét, amelyek gyártásához 
ipari cukor, ipari izoglükóz vagy ipari 
inulinszirup szükséges.
A jegyzéknek tartalmaznia kell különösen 
a következőket:
a) bioetanol, alkohol, rum, aktív élesztő, 
valamint a kenhető szirupok és a „Rinse 
appelstroop”-pá történő feldolgozásra 
szánt szirupok mennyiségei;
b) egyes olyan ipari termékek, amelyek 
nem tartalmaznak cukrot, de 
feldolgozásuk során cukor, izoglükóz vagy 
inulinszirup felhasználására kerül sor;
c) egyes olyan vegyipari vagy 
gyógyszeripari termékek, amelyek cukrot, 
izoglükózt vagy inulinszirupot 
tartalmaznak.

Or. fr

Módosítás 1479
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
101 m cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101n. cikk
A többletcukor átvitele

1. Bármely vállalkozás dönthet úgy, hogy 
a cukorkvótáját, izoglükózkvótáját vagy 
inulinszirup-kvótáját meghaladó 
termelésének egészét vagy egy részét 
átviszi oly módon, hogy azt a következő 
gazdasági év termelésének részeként 
kezeljék. A (3) bekezdés sérelme nélkül az 
ilyen döntés visszavonhatatlan.
2. Az (1) bekezdésben említett döntést 
meghozó vállalkozás:
a) tájékoztatja az érintett tagállamot az 
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ezen tagállam által meghatározandó 
időpont előtt:
- az átvitelre kerülő nádcukor-
mennyiségről a folyó gazdasági év február 
1-je és augusztus 15-e között;
- az átvitelre kerülő egyéb cukor-, illetve 
inulinszirup-mennyiségről a folyó 
gazdasági év február 1-je és augusztus 15-
e között;
b) vállalja, hogy ezeket a mennyiségeket 
az adott gazdasági év végéig saját 
költségén raktározza.
3. Ha egy vállalkozás végleges termelése 
az adott gazdasági évben az (1) bekezdés 
szerinti döntés meghozatala idején becsült 
mennyiségnél kevesebb lett, az átvitt 
mennyiséget legkésőbb a következő 
gazdasági év október 31-ig 
visszamenőlegesen ki lehet igazítani.
4. Az átvitt mennyiségeket a következő 
gazdasági év kvótája keretében elsőként 
termelt mennyiségeknek kell tekinteni.
5. Az e cikkel összhangban tárolt cukorra 
az adott gazdasági év során nem 
vonatkozhat semmilyen egyéb, a 16. vagy 
a 101n. cikkben említett tárolási 
intézkedés.

Or. es

Módosítás 1480
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
101 n cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101n. cikk
Többletcukor átvitele

1. Bármely vállalkozás dönthet úgy, hogy 
a cukorkvótáját, izoglükózkvótáját vagy 
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inulinszirup-kvótáját meghaladó 
termelésének egészét vagy egy részét 
átviszi oly módon, hogy azt a következő 
gazdasági év termelésének részeként 
kezeljék. A (3) bekezdés sérelme nélkül az 
ilyen döntés visszavonhatatlan.
2. Az (1) bekezdésben említett döntést 
meghozó vállalkozás:
a) tájékoztatja az érintett tagállamot az 
ezen tagállam által meghatározandó 
időpont előtt:
- az átvitelre kerülő nádcukor-
mennyiségről a folyó gazdasági év február 
1-je és augusztus 15-e között;
- az átvitelre kerülő egyéb cukor-, illetve 
inulinszirup-mennyiségről a folyó 
gazdasági év február 1-je és augusztus 15-
e között;
b) vállalja, hogy ezeket a mennyiségeket 
az adott gazdasági év végéig saját 
költségén raktározza.
3. Ha egy vállalkozás végleges termelése 
az adott gazdasági évben az (1) bekezdés 
szerinti döntés meghozatala idején becsült 
mennyiségnél kevesebb lett, az átvitt 
mennyiséget legkésőbb a következő 
gazdasági év október 31-ig 
visszamenőlegesen ki lehet igazítani.
4. Az átvitt mennyiségeket a következő 
gazdasági év kvótája keretében elsőként 
termelt mennyiségeknek kell tekinteni.
5. Az e cikkel összhangban tárolt cukorra 
az adott gazdasági év során nem 
vonatkozhat semmilyen egyéb, a XX, XX 
vagy XX. cikkben említett tárolási 
intézkedés.

Or. fr

Módosítás 1481
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Rendeletre irányuló javaslat
101 o cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101o. cikk
Többletilleték

1. Többletilletéket kell kivetni a 
következőkre:
a) a bármely gazdasági év folyamán 
termelt többletcukor, többletizoglükóz és 
többletinulinszirup mennyiségeire, kivéve 
a következő gazdasági évre kvóta szerinti 
termelésébe átvitt és a 101n. cikknek 
megfelelően raktározott mennyiségeket, 
vagy a 101l. cikk (1) bekezdésének c), d) 
és e) pontjában említett mennyiségeket;
b) azon ipari cukor, ipari izoglükóz és 
ipari inulinszirup mennyiségekre, 
amelyek tekintetében a Bizottság által a 
162. cikk (2) bekezdésével összhangban 
elfogadott végrehajtási jogi aktusokban 
meghatározandó időpontig nem 
szolgáltattak bizonyítékot arra, hogy 
feldolgozták a 101m. cikk (2) 
bekezdésében említett termékek egyikévé;
c) azon cukor-, izoglükóz- és inulinszirup-
mennyiségekre, amelyeket a piacról a 
101d. cikkel összhangban kivontak, és 
amelyek tekintetében a 101d. cikk (3) 
bekezdésében előírt kötelezettségeket nem 
teljesítik.
2. Az (1) bekezdésben említett 
mennyiségek felhalmozódásának 
elkerülése érdekében a Bizottság a 
többletilletéket a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban elfogadott 
végrehajtási jogi aktusok révén kellően 
magas szinten állapítja meg.
3. Az (1) bekezdésben említett 
többletilletéket a tagállam a területén lévő 
vállalkozásokra azoknak az (1) 
bekezdésben említett termelt 
mennyiségeknek a függvényében veti ki, 
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amelyek az említett vállalkozások esetében 
az adott gazdasági évre megállapításra 
kerültek.

Or. es

Módosítás 1482
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
101 o cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101o. cikk
Többletilleték

1. Többletilletéket kell kivetni a 
következőkre:
a) a bármely gazdasági év folyamán 
termelt többletcukor, többletizoglükóz és 
többletinulinszirup mennyiségeire, kivéve 
a következő gazdasági évre kvóta szerinti 
termelésébe átvitt és a XX. cikknek 
megfelelően raktározott mennyiségeket, 
vagy a XX. cikk c), d) és e) pontjában 
említett mennyiségeket;
b) azon ipari cukor, ipari izoglükóz és 
ipari inulinszirup mennyiségekre, 
amelyek tekintetében a Bizottság által a 
162. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
elfogadott végrehajtási jogi aktusokban 
meghatározandó időpontig nem 
szolgáltattak bizonyítékot arra, hogy 
feldolgozták a XX. cikk (XX) 
bekezdésében említett termékek egyikévé;
c) azon cukor-, izoglükóz- és inulinszirup-
mennyiségekre, amelyeket a piacról a XX. 
cikkel összhangban kivontak, és amelyek 
tekintetében a XX. cikk (XX) 
bekezdésében előírt kötelezettségeket nem 
teljesítik.
2. Az (1) bekezdésben említett 
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mennyiségek felhalmozódásának 
elkerülése érdekében a Bizottság a 
többletilletéket a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban elfogadott 
végrehajtási jogi aktusok révén kellően 
magas szinten állapítja meg.
3. Az (1) bekezdésben említett 
többletilletéket a tagállamok a területükön 
lévő vállalkozásokra azoknak az (1) 
bekezdésben említett termelt 
mennyiségeknek a függvényében vetik ki, 
amelyek az említett vállalkozások esetében 
az adott gazdasági évre megállapításra 
kerültek.

Or. fr

Módosítás 1483
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
101 p cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101p. cikk
Átruházott hatáskörök

1. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az e cikk (2)–(6) bekezdésében 
felsorolt intézkedések megállapítására.
2. Mivel biztosítani kell, hogy a 101i. 
cikkben említett vállalkozások eleget 
tegyenek kötelezettségeiknek, a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén elfogadhatja az ilyen vállalkozások 
jóváhagyására és a jóváhagyás 
visszavonására vonatkozó szabályokat, 
valamint közigazgatási szankciókra 
vonatkozó kritériumokat határozhat meg.
3. Mivel a cukorágazat sajátosságait, 
valamint valamennyi érintett fél érdekeit 
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megfelelően figyelembe kell venni, a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén további meghatározásokat 
fogadhat el, többek között a cukor, az 
izoglükóz és az inulinszirup termelése, egy 
vállalkozás termelése, valamint a legkülső 
régiókba irányuló eladások feltételei 
kapcsán.
4. Mivel biztosítani kell, hogy a 
cukorrépa-termelőknek közvetlen 
befolyásuk legyen a termelés egy részének 
átvitelére vonatkozó döntésre, a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén meghatározhatja a cukor 
átvitelének szabályait.
5. Mivel abban az esetben, ha a cukorrépa 
tényleges minősége eltér a szabványostól, 
a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén megállapíthatja a 101g. 
cikk (3) bekezdésében említett 
áremelésekre és árcsökkentésekre 
vonatkozó szabályokat.
6. Mivel a piac működésének bármiféle 
zavarát el kell kerülni, a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén meghatározhatja a 101l. cikk (1) 
bekezdésének e) pontjában említett kvótán 
kívüli cukornak a piacon kvótacukorként 
történő felszabadítására vonatkozó 
feltételeket.

Or. es

Módosítás 1484
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
101 p cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101p. cikk
Átruházott hatáskörök
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A cukorágazat sajátosságainak, valamint 
valamennyi érintett fél érdekeinek 
megfelelő figyelembevétele érdekében a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén szabályokat fogadhat el a 
101g. cikk (3) bekezdése értelmében 
alkalmazandó árkiigazítások tekintetében.

Or. en

Módosítás 1485
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
101 q cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101q. cikk
Végrehajtási hatáskörök

A 101i. cikkben említett vállalkozások 
tekintetében a Bizottság a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban elfogadott 
végrehajtási jogi aktusok révén 
szabályokat állapíthat meg a következőkre 
vonatkozóan:
a) a vállalkozások jóváhagyás iránti 
kérelmei, a jóváhagyott vállalkozások által 
vezetendő nyilvántartások, a jóváhagyott 
vállalkozások által benyújtandó 
információk;
b) a jóváhagyott vállalkozások tagállamok 
általi ellenőrzésére irányuló rendszer;
c) a tagállamok közlései a Bizottság és a 
jóváhagyott vállalkozások felé;
d) a nyersanyagok beszállítása a 
vállalkozásokhoz, ideértve a szállítási 
szerződéseket és szállítóleveleket;
e) a 101l. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett esetben a cukor-
egyenérték;
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f) a legkülső régiók különleges ellátási 
rendszere;
g) a 101l. cikk (1) bekezdésének d) 
pontjában említett export;
h) a tagállamok közreműködése az 
ellenőrzések hatékonysága érdekében;
i) a 101n. cikkben meghatározott 
időpontok módosítása;
j) a 101o. cikkben említett 
többletmennyiség megállapítása, az 
értesítések és a többletilleték kifizetése;
k) a kvótán kívüli cukor 101l. cikk (1) 
bekezdésének e) pontjában említett 
automatikus felszabadítása a piacon 
kvótacukorként.

Or. es

Módosítás 1486
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
101 q cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101q. cikk
Végrehajtási hatáskörök

1a. A kizárólag cukornád-finomítással 
foglalkozó ágazat sajátosságainak 
figyelembevétele érdekében a Bizottságot 
fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 
291. cikkével összhangban végrehajtási 
jogi aktusokat fogadjon el a kizárólag 
finomítással foglalkozó üzemek 
jegyzékének összeállítása tekintetében.

Or. en

Módosítás 1487
Luís Paulo Alves
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Rendeletre irányuló javaslat
II rész – II cím – II fejezet – I szakasz – 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2012. december 31-ig lefolytatandó, a 
tejkvótarendszerre és a borágazatban 
meglévő telepítési jogok megszüntetésére 
vonatkozó hatásvizsgálatok megállapításai 
alapján a Bizottság legkésőbb 2013. 
június 30-ig javaslatot nyújt be a tej-, a 
bor- és a cukorrépa-ágazatban érvényes 
kvóták és telepítési jogok megszüntetésére 
irányuló folyamatok folytatásáról vagy 
felülvizsgálatáról. 

Or. pt

Módosítás 1488
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok szőlőkatasztert vezetnek, 
amely naprakész információkat tartalmaz a 
termelési potenciállal kapcsolatban.

1. A tagállamok szőlőkatasztert vezetnek, 
amely naprakész információkat tartalmaz a 
termelési potenciállal kapcsolatban, és 
amelyet integrálnak a mezőgazdasági 
parcellák azonosítására szolgáló 
rendszerbe, amely a közös mezőgazdasági 
politika integrált irányítási és ellenőrzési 
rendszerének részét képezi.

Or. pt

Módosítás 1489
Elisabeth Köstinger

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

(5) A Bizottság 2016. január 1-jét 
követően végrehajtási aktus útján úgy 
határozhat, hogy e cikk (1)–(3) bekezdése 
már nem alkalmazandó. Az ilyen 
végrehajtási aktust a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. de

Módosítás 1490
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 2 cím – 2 fejezet – 1 b szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

TERMELÉSKORLÁTOZÁSI 
RENDSZER

Or. es

Módosítás 1491
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
102 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

102a. cikk
A borágazat vonatkozásában felelős 

nemzeti hatóságok
1. E rendelet bármely más, az illetékes 
nemzeti hatóságok meghatározására 
vonatkozó rendelkezésének sérelme nélkül 
a tagállamok kijelölik a borágazatra 
vonatkozó uniós szabályozás betartásának 
biztosításáért felelős hatóságot vagy 
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hatóságokat. A tagállamok kijelölik 
különösen azokat a laboratóriumokat, 
amelyek hivatalos laborvizsgálatok 
elvégzésére jogosultak a borágazatban. A 
kijelölt laboratóriumoknak meg kell 
felelniük a vizsgálati laboratóriumok 
működésére vonatkozó ISO/IEC 17025 
szabványban megállapított általános 
kritériumoknak.
2. A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot az (1) bekezdésben említett 
hatóságok és laboratóriumok nevéről és 
címéről. A Bizottság ezeket az 
információkat nyilvánossá teszi, és 
rendszeres időközönként frissíti.

Or. fr

Módosítás 1492
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
102 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

102b. cikk
Értékelés a borágazatban

A tagállamok bejelentést tesznek és 
értékeléseket készítenek a borágazat 
vonatkozásában a következőkről:
a) Az 1998. augusztus 31. után végzett, az 
1234/2007/EK rendelet 85a. cikkében 
említett jogszerűtlen telepítések 
vonatkozásában a tagállamok minden év 
március 1-jéig közlik a Bizottsággal az 
1998. augusztus 31. után, megfelelő 
telepítési jog nélkül szőlővel betelepített 
területek, valamint az ennek a cikknek az 
(1) bekezdésével összhangban kivágott 
ültetvények nagyságát.
b) Az 1998. szeptember 1. előtti, a 
1234/2007/EK rendeletben említett 
jogszerűtlen telepítések rendezésére 
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vonatkozó kötelezettség tekintetében a 
tagállamok az adott év március 1-jéig 
tájékoztatják a Bizottságot:
i. az 1998. szeptember 1. előtt, megfelelő 
telepítési jog nélkül szőlővel betelepített 
területekről;
ii. a 1234/2007/EK rendelet szerint 
rendezett területekről, előírt illetékekről, 
valamint a regionális telepítési jogok 
átlagértékéről.
c) A tagállamoknak minden évben 
március 1-jéig be kell nyújtaniuk a 
Bizottságnak a II. rész I. címe II. fejezete 
IV. szakaszában említett támogatási 
programjukban szereplő intézkedéseknek 
az előző pénzügyi évi végrehajtásáról 
szóló jelentést.
E jelentések felsorolják és bemutatják 
azokat az intézkedéseket, amelyekre a 
támogatási programok keretében uniós 
támogatást nyújtottak, különös tekintettel 
a 43. cikkben említett promóciós 
intézkedések végrehajtásának részletes 
ismertetésére.
d) A tagállamoknak legkésőbb 2014. 
március 1-jéig be kell nyújtaniuk a 
Bizottságnak a támogatási program 
költségeiről és előnyeiről szóló értékelést, 
valamint a program hatékonyságának 
növelésére vonatkozó javaslataikat.
e) A Bizottság e cikk egységes 
alkalmazása érdekében végrehajtási jogi 
aktusok révén szabályokat fogadhat el az 
értesítések és az értékelés vonatkozásában.

Or. fr

Módosítás 1493
Maria do Céu Patrão Neves

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

1. A borágazatba tartozó termékeket 
hivatalosan engedélyezett kísérőokmánnyal 
lehet az Unióban forgalomba hozni.

1. A borágazatba tartozó termékeket 
hivatalosan engedélyezett kísérőokmánnyal 
lehet az Unióban forgalomba hozni.
Figyelembe véve a tagállamok által 
alkalmazott dokumentumok 
egységesítésének és egyszerűsítésének 
szükségességét, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 160. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben meghatározza az 
alkalmazandó kísérőokmány mintájára 
vonatkozó szabályokat.

Or. pt

Módosítás 1494
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
103 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Azok a természetes és jogi személyek 
vagy személyek csoportjai, akik, illetve 
amelyek kereskedelmi tevékenységük 
során a borágazatba tartozó termékeket 
tartanak, különösen a termelők, a 
palackozók, a feldolgozók, valamint a 
kereskedők, nyilvántartást vezetnek az 
említett termékek bevételezéséről és 
kiadásáról.

2. Azok a természetes és jogi személyek 
vagy személyek csoportjai, akik, illetve 
amelyek kereskedelmi tevékenységük 
során forgalombahozatal céljából
borágazatba tartozó termékeket tartanak, 
különösen a termelők, a palackozók, a 
feldolgozók, valamint a kereskedők, 
nyilvántartást vezetnek az említett 
termékek bevételezéséről és kiadásáról.

Or. pt

Módosítás 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
103 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész



AM\909518HU.doc 71/177 PE494.484v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Figyelembe véve a borászati termékek 
szállításának és a szállítás tagállamok általi 
ellenőrzésének egyszerűbbé tétele iránti 
igényt, a Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

3. Figyelembe véve a borászati termékek 
szállításának és a szállítás tagállamok általi 
ellenőrzésének egyszerűbbé tétele iránti 
igényt, valamint a fenti (1) bekezdés 
rendelkezéseit, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

Or. pt

Módosítás 1496
Maria do Céu Patrão Neves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a nyilvántartás egyszerűsítése és 
egységesítése.

Or. pt

Módosítás 1497
Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a nyilvántartás felépítésére, a 
nyilvántartásban szerepeltetendő 
termékekre, a nyilvántartásba vétel 
határidejére és a nyilvántartás lezárására 
vonatkozó szabályok.

Or. de
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Módosítás 1498
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
103 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nyilvántartás felépítésére, a 
nyilvántartásban szerepeltetendő 
termékekre, a nyilvántartásba vétel 
határidejére és a nyilvántartás lezárására 
vonatkozó szabályokat;

törölve

Or. de

Módosítás 1499
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
102 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103b. cikk
Új szőlőültetvény-telepítés tilalma

1. A 2008. április 29-i 479/2008/EK 
tanácsi rendelet 24. cikkének (1) 
bekezdésének megfelelően osztályozható 
borszőlőfajták telepítése általában tilos.
2. A fenti (1) bekezdésben említett 
borszőlőfajták átoltása az idézett cikkben 
említettektől eltérő szőlőfajtákra szintén 
tilos.
3. Az (1) és (2) bekezdés ellenére az 
említett bekezdésekben említett telepítések 
és átoltások engedélyezettek, ha 
vonatkozik rájuk:
a) a 103c. cikk értelmében megadott új 
telepítési jog;
b) a 103d. cikk értelmében megadott 
újratelepítési jog;
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c) a 103e. és 103f. cikk szerinti 
jogtartalékból nyújtott telepítési jog.
4. A (3) bekezdésben említett telepítési 
jogot hektárban nyújtják.
5. A 103c–103f. cikkek legalább 2020. 
december 31-ig alkalmazandók.
6. A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
területükön meghosszabbítják az előző 
bekezdésben megállapított időpontot. 
Ebben az esetben a telepítési jogok 
szabályozására irányadó, e cikkben 
megállapított rendelkezéseket az adott 
tagállamban ennek megfelelően kell 
alkalmazni.

Or. es

Módosítás 1500
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
103 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103b. cikk
Új szőlőültetvény-telepítés tilalma

1. A 2008. április 29-i 479/2008/EK 
tanácsi rendelet 24. cikkének (1) 
bekezdésének megfelelően osztályozható 
borszőlőfajták telepítése általában tilos.
2. A fenti (1) bekezdésben említett 
borszőlőfajták átoltása az idézett cikkben 
említettektől eltérő szőlőfajtákra szintén 
tilos.
3. Az (1) és (2) bekezdés ellenére az 
említett bekezdésekben említett telepítések 
és átoltások engedélyezettek, ha 
vonatkozik rájuk:
a) a 103c. cikk értelmében megadott új 
telepítési jog;
b) a 103d. cikk értelmében megadott 
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újratelepítési jog;
c) a 103e. és 103f. cikk szerinti 
jogtartalékból nyújtott telepítési jog.
4. A (3) bekezdésben említett telepítési 
jogot hektárban nyújtják.
5. A 103c–103f. cikkek legalább 2020. 
december 31-ig alkalmazandók.
6. A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
területükön meghosszabbítják az előző 
bekezdésben megállapított időpontot. 
Ebben az esetben a telepítési jogok 
szabályozására irányadó, e cikkben 
megállapított rendelkezéseket az adott 
tagállamban ennek megfelelően kell 
alkalmazni.

Or. es

Indokolás

Az e cikkhez benyújtott összes módosítás egy olyan rendszer megőrzésére irányul, amely 
szabályozza a termelési potenciált, továbbá javítja az árak minőségét és stabilitását, amely 
semmibe sem kerül a Bizottságnak, és bizonyította eredményességét.

Módosítás 1501
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
103 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103c. cikk
Új telepítési jogok

1. A fenti cikk sérelme nélkül a 
tagállamok új telepítési jogokat adhatnak 
a termelőknek azon területek 
tekintetében:
a) amelyeket területrendezési vagy a 
nemzeti jog értelmében közérdekből 
történő kisajátítási intézkedések keretében 
új telepítésre szánnak;
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b) amelyeket kísérleti célra szánnak;
c) amelyeket oltványiskoláknak szánnak; 
vagy
d) amelyek borát és borászati termékeit 
kizárólag a bortermelő háztartásának 
fogyasztására szánják.
2. Az új telepítési jogot:
a) az a termelő gyakorolhatja, akinek 
odaítélték;
b) az odaítélést követő második borászati 
év vége előtt fel kell használni;
c) arra a célra kell felhasználni, amelyre 
odaítélték.

Or. es

Módosítás 1502
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
103 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103c. cikk
Új telepítési jogok

1. A fenti cikk sérelme nélkül a 
tagállamok új telepítési jogokat adhatnak 
a termelőknek azon területek 
tekintetében:
a) amelyeket területrendezési vagy a 
nemzeti jog értelmében közérdekből 
történő kisajátítási intézkedések keretében 
új telepítésre szánnak;
b) amelyeket kísérleti célra szánnak;
c) amelyeket oltványiskoláknak szánnak; 
vagy
d) amelyek borát és borászati termékeit 
kizárólag a bortermelő háztartásának 
fogyasztására szánják.
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2. Az új telepítési jogot:
a) az a termelő gyakorolhatja, akinek 
odaítélték;
b) az odaítélést követő második borászati 
év vége előtt fel kell használni;
c) arra a célra kell felhasználni, amelyre 
odaítélték.

Or. es

Módosítás 1503
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
103 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103d. cikk
Újratelepítési jogok

1. A tagállamok újratelepítési jogot adnak 
azoknak a termelőknek, akik elismert és 
nyilvántartott szőlőültetvényt vágtak ki. 
Nem jár azonban újratelepítési jog a 
kivágással érintett olyan területek 
tekintetében, amelyekre kivágási 
támogatást nyújtottak
2. A tagállamok újratelepítési jogot 
adhatnak azoknak a termelőknek, akik 
vállalják, hogy kivágnak egy 
szőlőültetvényt. Ebben az esetben a 
kijelölt terület kivágását legkésőbb az 
újratelepítési jog alapján telepített új 
szőlők telepítését követő harmadik év 
végéig kell elvégezni.
3. Az odaítélt újratelepítési jogoknak a 
tiszta szőlőtermő területre vonatkoztatva 
meg kell felelniük a kivágott területeknek.
4. Az újratelepítési jogokat abban a 
gazdaságban kell felhasználni, amelynek 
a jogokat odaítélték. A tagállamok 
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ezenkívül azt is előírhatják, hogy ezeket a 
jogokat kizárólag azon területek 
vonatkozásában lehet felhasználni, ahol a 
szőlőt kivágták.
5. A (4) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy az újratelepítési 
jogok részben vagy egészben átruházhatók 
egy azonos tagállamon belüli másik 
gazdaságra a következő esetekben:
a) ha az érintett gazdaság egy részét 
átruházzák a szóban forgó másik 
gazdaságra;
b) ha a másik gazdaság területeit a 
következőkre szánják:
i) oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel 
vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel 
ellátott bor előállítása, vagy
ii) oltványok nevelése.
A tagállamok biztosítják, hogy az első 
albekezdésben előírt eltérés alkalmazása 
ne eredményezze területükön a termelési 
potenciál általános megnövekedését, 
különösen a nem öntözött területekről 
öntözött területekre történő átruházások 
esetében.
6. Az (1)–(5) bekezdés értelemszerűen 
alkalmazandó az újratelepítési joghoz 
hasonló, korábbi közösségi vagy nemzeti 
jogszabályok alapján nyert jogokra.
7. Az 1493/1999/EK rendelet 4. cikkének 
(5) bekezdése alapján odaítélt 
újratelepítési jogokat az ott előírt 
időszakon belül kell felhasználni.

Or. es

Módosítás 1504
Izaskun Bilbao Barandica

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

103d. cikk
Újratelepítési jogok

1. A tagállamok újratelepítési jogot adnak 
azoknak a termelőknek, akik elismert és 
nyilvántartott szőlőültetvényt vágtak ki.
Nem jár azonban újratelepítési jog a 
kivágással érintett olyan területek 
tekintetében, amelyekre kivágási 
támogatást nyújtottak
2. A tagállamok újratelepítési jogot 
adhatnak azoknak a termelőknek, akik 
vállalják, hogy kivágnak egy 
szőlőültetvényt. Ebben az esetben a 
kijelölt terület kivágását legkésőbb az 
újratelepítési jog alapján telepített új 
szőlők telepítését követő harmadik év 
végéig kell elvégezni.
3. Az odaítélt újratelepítési jogoknak a 
tiszta szőlőtermő területre vonatkoztatva 
meg kell felelniük a kivágott területeknek.
4. Az újratelepítési jogokat abban a 
gazdaságban kell felhasználni, amelynek 
a jogokat odaítélték. A tagállamok 
ezenkívül azt is előírhatják, hogy ezeket a 
jogokat kizárólag azon területek 
vonatkozásában lehet felhasználni, ahol a 
szőlőt kivágták.
5. A (4) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy az újratelepítési 
jogok részben vagy egészben átruházhatók 
egy azonos tagállamon belüli másik 
gazdaságra a következő esetekben:
a) ha az érintett gazdaság egy részét 
átruházzák a szóban forgó másik 
gazdaságra;
b) ha a másik gazdaság területeit a 
következőkre szánják:
i) oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel 
vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel 
ellátott bor előállítása, vagy
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ii) oltványok nevelése.
A tagállamok biztosítják, hogy az első 
albekezdésben előírt eltérés alkalmazása 
ne eredményezze területükön a termelési 
potenciál általános megnövekedését, 
különösen a nem öntözött területekről 
öntözött területekre történő átruházások 
esetében.
6. Az (1)–(5) bekezdés értelemszerűen 
alkalmazandó az újratelepítési joghoz 
hasonló, korábbi közösségi vagy nemzeti 
jogszabályok alapján nyert jogokra.
7. Az 1493/1999/EK rendelet 4. cikkének 
(5) bekezdése alapján odaítélt 
újratelepítési jogokat az ott előírt 
időszakon belül kell felhasználni.

Or. es

Módosítás 1505
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
103 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103e. cikk
Telepítési jogok nemzeti és regionális 

jogtartalékai
1. A termelési potenciállal való 
megfelelőbb gazdálkodás érdekében a 
tagállamok létrehozzák a telepítési jogok 
nemzeti jogtartalékát vagy regionális 
jogtartalékait.
2. Azon tagállamok, amelyek az 
1493/1999/EK rendelet alapján nemzeti 
vagy regionális jogtartalékot hoztak létre, 
fenntarthatják azokat egészen addig, 
ameddig a telepítési jogra vonatkozó, ezen 
alszakasz szerinti szabályozást 
alkalmazzák.
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3. Az előírt határidőig fel nem használt 
következő telepítési jogok a nemzeti vagy a 
regionális jogtartalékba kerülnek:
a) új telepítési jogok;
b) újratelepítési jogok;
c) a jogtartalékból odaítélt telepítési jogok.
4. A termelők újratelepítési jogukat 
átruházhatják a nemzeti vagy a regionális 
jogtartalékra.
Az – adott esetben a nemzeti alapokból 
való kifizetéssel ellentételezett – átruházás 
feltételeit a tagállamok a felek jogos 
érdekeit figyelembe véve határozzák meg.
5. Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy nem hoznak létre 
jogtartalékrendszert, amennyiben 
bizonyítani tudják, hogy rendelkeznek 
már olyan alternatív rendszerrel, amely 
területük egészén biztosítja a telepítési 
jogok hatékony kezelését. Az alternatív 
rendszer szükség esetén eltérhet ezen 
alszakasz vonatkozó rendelkezéseitől.

Or. es

Módosítás 1506
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
103 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103e. cikk
A telepítési jogok tartaléka

1. A termelési potenciállal való 
megfelelőbb gazdálkodás érdekében a 
tagállamok létrehozzák a telepítési jogok 
nemzeti jogtartalékát vagy regionális 
jogtartalékait.
2. Azon tagállamok, amelyek az 
1493/1999/EK rendelet alapján nemzeti 
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vagy regionális jogtartalékot hoztak létre, 
fenntarthatják azokat egészen addig, 
ameddig a telepítési jogra vonatkozó, ezen 
alszakasz szerinti szabályozást 
alkalmazzák.
3. Az előírt határidőig fel nem használt 
következő telepítési jogok a nemzeti vagy a 
regionális jogtartalékba kerülnek:
a) új telepítési jogok;
b) újratelepítési jogok;
c) a jogtartalékból odaítélt telepítési jogok.
4. A termelők újratelepítési jogukat 
átruházhatják a nemzeti vagy a regionális 
jogtartalékra. Az – adott esetben a nemzeti 
alapokból való kifizetéssel ellentételezett –
átruházás feltételeit a tagállamok a felek 
jogos érdekeit figyelembe véve határozzák 
meg.
5. Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy nem hoznak létre 
jogtartalékrendszert, amennyiben 
bizonyítani tudják, hogy rendelkeznek 
már olyan alternatív rendszerrel, amely 
területük egészén biztosítja a telepítési 
jogok hatékony kezelését. Az alternatív 
rendszer szükség esetén eltérhet ezen 
alszakasz vonatkozó rendelkezéseitől.

Or. es

Módosítás 1507
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
103 f cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103f. cikk
Telepítési jogok jogtartalékból történő 

odaítélése
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1. A tagállamok jogot ítélhetnek oda a 
jogtartalékból:
a) pénzügyi ellenszolgáltatás nélkül olyan, 
negyven évnél fiatalabb termelőknek, akik 
megfelelő szakmai képzettséggel és 
hozzáértéssel rendelkeznek, először 
hoznak létre gazdaságot és ők a gazdaság 
vezetői;
b) nemzeti vagy adott esetben regionális 
pénzalapokba való befizetés ellenében 
azoknak a termelőknek, akik olyan 
szőlőültetvények létrehozására 
szándékozzák felhasználni e jogokat, 
amelyek termése biztos felvevőpiaccal 
rendelkezik. A tagállamok meghatározzák 
az említett ellenszolgáltatás összegének 
megállapítására szolgáló kritériumokat;
c) amely összeg az érintett 
szőlőültetvények terméséből előállítandó 
végtermék és az átruházott jogok 
hasznosításának fennmaradó időszaka 
függvényében változhat.
2. Amennyiben a jogtartalékból odaítélt 
telepítési jogokat felhasználják, a 
tagállamok biztosítják, hogy:
a) a hely, a szőlőfajták és a 
termesztéstechnológia biztosítékot 
nyújtsanak arra nézve, hogy a majdani 
termelés a piaci kereslethez igazodik;
b) a terméshozamok megfeleljenek a régió 
átlagos terméshozamának, különösen 
abban az esetben, ha öntözött területeken 
használnak fel nem öntözött területekről 
származó telepítési jogokat.
3. A jogtartalékból odaítélt azon telepítési 
jogok, amelyeket legkésőbb az odaítélés 
borászati évét követő második borászati év 
vége előtt nem használnak fel, elvesznek 
és visszakerülnek a jogtartalékba.
4. A jogtartalékból törölni kell azon 
telepítési jogokat, amelyek odaítélésére a 
jogtartalékba való utalásukat követő 
ötödik év végéig nem kerül sor.
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5. Ha egy tagállam létrehozott regionális 
jogtartalékokat, megállapíthat olyan 
szabályokat, amelyek lehetővé teszik a 
telepítési jogoknak a regionális 
jogtartalékok közötti átruházását. Ha egy 
tagállam mind regionális, mind nemzeti 
tartalékokat is létrehozott, az azok közötti 
átruházást is megengedheti, amelyre 
csökkentési együttható alkalmazható.

Or. es

Módosítás 1508
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
103 f cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103f. cikk
Jogtartalékból odaítélt telepítési jogok

1. A tagállamok jogot ítélhetnek oda a 
jogtartalékból:
a) pénzügyi ellenszolgáltatás nélkül olyan, 
negyven évnél fiatalabb termelőknek, akik 
megfelelő szakmai képzettséggel és 
hozzáértéssel rendelkeznek, először 
hoznak létre gazdaságot és ők a gazdaság 
vezetői;
b) nemzeti vagy adott esetben regionális 
pénzalapokba való befizetés ellenében 
azoknak a termelőknek, akik olyan 
szőlőültetvények létrehozására 
szándékozzák felhasználni e jogokat, 
amelyek termése biztos felvevőpiaccal 
rendelkezik.
A tagállamok meghatározzák az első 
albekezdés b) pontjában említett 
ellenszolgáltatás összegének 
megállapítására szolgáló kritériumokat, 
amely összeg az érintett szőlőültetvények 
terméséből előállítandó végtermék és az 
átruházott jogok hasznosításának 
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fennmaradó időszaka függvényében 
változhat.
2. Amennyiben a jogtartalékból odaítélt 
telepítési jogokat felhasználják, a 
tagállamok biztosítják, hogy:
a) a hely, a szőlőfajták és a 
termesztéstechnológia biztosítékot 
nyújtsanak arra nézve, hogy a majdani 
termelés a piaci kereslethez igazodik;
b) a terméshozamok megfeleljenek a régió 
átlagos terméshozamának, különösen 
abban az esetben, ha öntözött területeken 
használnak fel nem öntözött területekről 
származó telepítési jogokat.
3. A jogtartalékból odaítélt azon telepítési 
jogok, amelyeket legkésőbb az odaítélés 
borászati évét követő második borászati év 
vége előtt nem használnak fel, elvesznek 
és visszakerülnek a jogtartalékba.
4. A jogtartalékból törölni kell azon 
telepítési jogokat, amelyek odaítélésére a 
jogtartalékba való utalásukat követő 
ötödik év végéig nem kerül sor.
5. Ha egy tagállam létrehozott regionális 
jogtartalékokat, megállapíthat olyan 
szabályokat, amelyek lehetővé teszik a 
telepítési jogoknak a regionális 
jogtartalékok közötti átruházását. Ha egy 
tagállam mind regionális, mind nemzeti 
tartalékokat is létrehozott, az azok közötti 
átruházást is megengedheti, amelyre 
csökkentési együttható alkalmazható.

Or. es

Módosítás 1509
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
103 g cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103g. cikk
De minimis

Ez az alszakasz nem alkalmazandó 
azokban a tagállamokban, amelyekben a 
közösségi telepítési jogra vonatkozó 
szabályozást 2007. december 31-ig nem 
kellett alkalmazni.

Or. es

Módosítás 1510
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
103 h cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103h. cikk
Szigorúbb nemzeti szabályozás

A tagállamok szigorúbb nemzeti 
szabályokat fogadhatnak el az új telepítési 
jogok és az újratelepítési jogok odaítélése 
tekintetében.
Előírhatják azt is, hogy a vonatkozó 
kérelmeket és az azokban nyújtott 
megfelelő információkat az érintettek a 
termelési potenciál alakulásának nyomon 
követéséhez szükséges további 
információkkal egészítsék ki.

Or. es

Módosítás 1511
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
103 i cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103j. cikk
Végrehajtási intézkedések

Az ezen alszakasz végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket az e rendelet 
162. cikkének (3) bekezdésében említett 
eljárással összhangban kell elfogadni.
Ezek az intézkedések többek között a 
következőkre vonatkozhatnak:
a) az említett rendelkezések alkalmazása 
során felmerülő túlságosan nagy 
adminisztratív terhek elkerülésére 
szolgáló rendelkezések;
b) a szőlőültetvények egymás mellett 
létezése a 103f. cikk (2) bekezdésének 
értelmében;
c) a 103f. cikk (5) bekezdésében említett 
csökkentési együttható alkalmazása.

Or. es

Módosítás 1512
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
103 j cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103j. cikk
Végrehajtási intézkedések

Az ezen alszakasz végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket az e rendelet 
162. cikkének (3) bekezdésében említett 
eljárással összhangban kell elfogadni.
Ezek az intézkedések többek között a 
következőkre vonatkozhatnak:
a) az említett rendelkezések alkalmazása 
során felmerülő túlságosan nagy 
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adminisztratív terhek elkerülésére 
szolgáló rendelkezések;
b) a szőlőültetvények egymás mellett 
létezése a 103f. cikk (2) bekezdésének 
értelmében;
c) a 103f. cikk (5) bekezdésében említett 
csökkentési együttható alkalmazása.

Or. es

Módosítás 1513
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
II rész – II cím – II fejezet – III szakasz – 1 alszakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

I. ALSZAKASZ
TERMELÉSKORLÁTOZÁSI 

RENDSZER A TEJÁGAZATBAN
103k. cikk

Fogalommeghatározások
1. E szakasz alkalmazásában a következő 
fogalommeghatározásokat kell 
alkalmazni:
a) „tej”: egy vagy több tehén fejésével 
nyert termék;
b) „egyéb tejtermékek”: a tejen kívül 
valamennyi tejtermék, különösen a 
fölözött tej, a tejszín, a vaj, a joghurt és a 
sajt; melyeket adott esetben a Bizottság 
által végrehajtási jogi aktusok révén 
meghatározandó együttható 
alkalmazásával „tejegyenértékre” 
számíthatnak át;
c) „termelő”: valamely tagállam földrajzi 
területén mezőgazdasági üzemmel 
rendelkező olyan mezőgazdasági termelő, 
aki tejet állít elő és értékesít, vagy arra 
készül, hogy a közeljövőben ezzel a 
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tevékenységgel fog foglalkozni;
d) „gazdaság”: a közvetlen kifizetésekről 
szóló uniós rendelet 4. cikkében 
meghatározott mezőgazdasági üzem;
e) „felvásárló”: olyan vállalkozás vagy 
csoport, amely termelőktől tejet vásárol
- begyűjtés, csomagolás, tárolás, hűtés 
vagy feldolgozás céljából, többek között 
szerződés alapján,
- tej vagy más tejtermékek kezelésével 
vagy feldolgozásával foglalkozó egy vagy 
több vállalkozás részére történő értékesítés 
céljára.
f) "szállítás": a termelő által a felvásárló 
részére végzett tejszállítás – ide nem értve 
az egyéb tejtermékek szállítását –, 
függetlenül attól, hogy a szállítást a 
termelő, a felvásárló, az ilyen termékeket 
feldolgozó vagy kezelő vállalkozás vagy 
harmadik fél végzi-e;
g) „közvetlen értékesítés”: tejnek a 
termelő által közvetlenül a fogyasztók 
részére történő értékesítése vagy átadása, 
valamint egyéb tejtermékeknek a termelő 
által végzett értékesítése vagy átadása;
h) „értékesítés”: tej szállítása vagy tej 
vagy egyéb tejtermékek közvetlen 
értékesítése;
i) „egyéni kvóta”: a termelő számára egy 
adott tizenkét hónapos időszakra 
vonatkozóan meghatározott kvóta április 
1-jén;
j) „nemzeti kvóta”: a 103l. cikkben 
említett, az egyes tagállamok számára 
meghatározott kvóta;
k) „rendelkezésre álló kvóta”: az a kvóta, 
amely a termelők rendelkezésére áll az 
abba a tizenkét hónapos időszakba eső 
március 31-én, amelyre a többletilletéket 
kiszámították, figyelembe véve az e 
rendelet szerinti valamennyi olyan 
átadást, értékesítést, átcsoportosítást és 
ideiglenes újrafelosztást, amelyre az adott 
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tizenkét hónapos időszak folyamán sor 
került.
2. Az (1) bekezdés e) pontjában szereplő 
fogalommeghatározás kapcsán 
felvásárlónak tekintendő minden olyan, 
egyazon földrajzi területhez tartozó 
felvásárlókból álló csoport is, amely 
tagjainak megbízásából elvégzi a 
többletilleték fizetéséhez szükséges 
igazgatási vagy számviteli műveleteket. 
Ezen albekezdés első mondatának 
alkalmazásában Görögország egyetlen 
földrajzi területnek tekintendő, és 
felvásárlói csoportnak minősíthet 
valamely hivatalos szervet.
3. Annak biztosítása érdekében, hogy a 
piacon értékesített teljes tej- és 
tejtermékmennyiségre kiterjedjen a 
kvótarendszer hatálya, a Bizottság a 
„szállítás” f) pontban szereplő 
meghatározásának tiszteletben tartása 
mellett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén kiigazíthatja a „közvetlen 
értékesítés” meghatározását.

103l. cikk
Nemzeti kvóták

1. A 2015. április 1-jétől számított öt 
egymást követő tizenkét hónapos időszak 
(a továbbiakban: tizenkét hónapos 
időszakok) során értékesített tej és egyéb 
tejtermékek termelésére vonatkozó 
nemzeti kvótákat a [VIIIa.] melléklet 
rögzíti.
2. Az (1) bekezdésben említett kvótákat a 
103m. cikkel összhangban kell kiosztani a 
termelőknek, különbséget téve a 
szállítások és a közvetlen értékesítések 
között. A nemzeti kvóták esetleges 
túllépését e szakasznak megfelelően 
minden egyes tagállamban nemzeti 
szinten állapítják meg, különbséget téve a 
szállítások és a közvetlen értékesítések 
között.
3. A [VIIIa.] mellékletben szereplő 
nemzeti kvótákat az általános piaci helyzet 



PE494.484v01-00 90/177 AM\909518HU.doc

HU

és az egyes tagállamokban fennálló 
sajátos körülmények figyelembevételével 
történő esetleges felülvizsgálat sérelme 
nélkül kell meghatározni.
4. Bulgária, a Cseh Köztársaság, 
Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, 
Magyarország, Málta, Lengyelország, 
Románia, Szlovénia és Szlovákia esetében 
a nemzeti kvóták magukban foglalják a 
felvásárlóknak szállított vagy közvetlenül 
értékesített tej vagy tejjel egyenértékű 
termék teljes mennyiségét, függetlenül 
attól, hogy ezek termelése vagy 
forgalmazása a fenti országokban 
alkalmazott átmeneti intézkedés hatálya 
alá tartozik-e.
5. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
révén elfogadja az e cikk tagállamok általi 
egységes végrehajtásához szükséges 
szabályokat. E szabályok határozzák meg 
az eljárásokat, az értesítéseket és a 
műszaki követelményeket.

103m. cikk
Egyéni kvóták

1. A termelők 2015. április 1-jén meglévő 
egyéni kvótájának vagy kvótáinak – a 
2015. április 1-jén érvényes kvóták 
átadásának, értékesítésének vagy 
átcsoportosításának sérelme nélkül – meg 
kell egyezniük a 2015. március 31-én 
meglévő egyéni referenciamennyiségükkel 
vagy referenciamennyiségeikkel.
2. A termelők egy vagy két egyéni kvótával 
rendelkezhetnek, amelyek közül az egyiket 
a szállítások, a másikat pedig közvetlen 
értékesítés céljából vehetik igénybe. A 
termelő rendelkezésére álló mennyiségek 
kvóták közötti átcsoportosítását kizárólag 
a tagállam illetékes hatósága hajthatja 
végre a termelő megfelelően indokolt 
kérelme alapján.
3. Amennyiben egy termelő két kvótával 
rendelkezik, a fizetendő többletilletékhez 
való hozzájárulását a két kvóta 
mindegyikére külön-külön ki kell 
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számítani.
4. A finn nemzeti kvótának a 105l. 
cikkben említett szállításokra kiosztott 
részét a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén legfeljebb 200 000 tonnára 
emelheti a finnországi SLOM-termelők 
kompenzálása érdekében. Ezt a közösségi 
jognak megfelelően kiosztandó tartalékot 
kizárólag azon termelők érdekében lehet 
felhasználni, akiknek a termelés újbóli 
megkezdésére vonatkozó jogát a 
csatlakozás érintette.
5. Az egyéni kvótákat adott esetben 
valamennyi érintett tizenkét hónapos 
időszak vonatkozásában módosítani kell 
annak érdekében, hogy az egyes 
tagállamok esetében a szállításokra és a 
közvetlen értékesítésekre vonatkozó egyéni 
kvóták összege ne haladja meg a 103o. 
cikknek megfelelően kiigazított nemzeti 
kvóta megfelelő részét, figyelembe véve 
minden olyan levonást is, amely a 103q. 
cikk rendelkezéseinek megfelelően a 
nemzeti tartalék növelésére szolgál.

103n. cikk
Kvóták kiosztása a nemzeti tartalékból

A tagállamok elfogadják azokat a 
szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy 
a Bizottsággal közlendő objektív 
kritériumok alapján a 103q. cikk szerinti 
nemzeti tartalékból kiosszák a termelők 
számára a kvóták egészét vagy egy részét.

103o. cikk
A kvóták kezelése

1. A Bizottság a 103af. cikk szerinti 
végrehajtási jogi aktusok révén minden 
egyes tagállamra és minden egyes 
időszakra vonatkozóan az adott időszak 
vége előtt kiigazítja a nemzeti kvótákon 
belül a „szállításokhoz” és a „közvetlen 
értékesítéshez” tartozó mennyiségek 
felosztását, figyelembe véve a szállításokra 
és a közvetlen értékesítésre vonatkozó 
egyéni kvóták között a termelők kérelmére 
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végrehajtott átcsoportosításokat.
2. A tagállamok minden évben továbbítják 
a Bizottsághoz a Bizottság által 
meghatározandó időpontig és a Bizottság 
által 162. cikkel összhangban elfogadott 
végrehajtási jogi aktusokban 
meghatározott szabályok tiszteletben 
tartásával a következőkhöz szükséges 
információkat:
a) az e cikk (1) bekezdésében említett 
kiigazítás végrehajtása;
b) az egyes tagállamok által fizetendő 
többletilleték kiszámítása.

103p. cikk
Zsírtartalom

1. Minden termelő tekintetében meg kell 
határozni azt a referencia-zsírtartalmat, 
amelyet az adott termelőnek a 
szállításokra kiosztott egyéni kvótára kell 
alkalmazni.
2. A termelőknek a 105c. cikk (1) 
bekezdésével összhangban 2015. március 
31-én kiosztott kvóták tekintetében az (1) 
bekezdésben említett referencia-
zsírtartalom megegyezik az adott kvóta 
vonatkozásában az adott időpontban 
alkalmazott referencia-zsírtartalommal.
3. A referencia-zsírtartalmat módosítani 
kell a 103m. cikk (2) bekezdésében 
említett átcsoportosítások alkalmával, 
valamint a kvótáknak a Bizottság által a 
103af. cikk b) pontja szerinti végrehajtási 
jogi aktus révén meghatározandó 
szabályokkal összhangban történő 
megszerzése, átruházása vagy ideiglenes 
átruházása esetén.
4. Azon új termelők esetében, akik 
szállításra vonatkozó, teljes egészében a 
nemzeti tartalékból származó egyéni 
kvótával rendelkeznek, a zsírtartalmat a 
Bizottság által a 103af. cikk b) pontja 
szerinti végrehajtási jogi aktusban 
megállapítandó szabályokkal 
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összhangban kell meghatározni.
5. Az (1) bekezdésben említett egyéni 
referencia-zsírtartalmat – adott esetben –
e rendelet hatálybalépésekor, majd ezt 
követően a tizenkét hónapos időszakok 
kezdetén szükség szerint ki kell igazítani 
annak érdekében, hogy az egyes 
tagállamok vonatkozásában az egyéni 
reprezentatív zsírtartalmak súlyozott 
átlaga ne haladja meg kilogrammonként 
0,1 grammnál nagyobb mértékben a 
[VIIIb.] mellékletben meghatározott 
referencia-zsírtartalmat.

103q. cikk
Nemzeti tartalék

1. Minden egyes tagállam létrehoz egy, a 
[VIIIa.] mellékletben rögzített nemzeti 
kvóták részét képező nemzeti tartalékot, 
amely különösen a 103l. cikkben 
meghatározott kvótakiosztás céljára 
szolgál. A nemzeti tartalékot az adott 
körülményektől függően vagy bizonyos 
mennyiségek 103r. cikk szerinti 
visszavonása, vagy az átruházások egy 
részének a 103w. cikk szerinti 
visszatartása, vagy pedig valamennyi 
egyéni kvóta egyöntetű csökkentése révén 
töltik fel. A szóban forgó kvóták 
megtartják eredeti rendeltetésüket (azaz 
szállításra vagy közvetlen értékesítésre 
vonatkoznak).
2. A tagállamok részére kiosztott 
bármilyen kiegészítő kvótákat 
automatikusan a nemzeti tartalékba kell 
helyezni, és az előrelátható szükségletnek 
megfelelően szállításokra és közvetlen 
értékesítésekre kell felosztani.
3. A nemzeti tartalékba helyezett kvótákra 
nem vonatkozik referencia-zsírtartalom.

103r. cikk
A termelés szüneteltetésének esetei

1. Ha valamely egyéni kvótával 
rendelkező természetes vagy jogi személy 
egy tizenkét hónapos időszak alatt már 
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nem teljesíti a 103k. cikk c) pontjában 
említett feltételeket, a megfelelő 
mennyiségeket legkésőbb a következő 
naptári év április 1-jéig vissza kell juttatni 
a nemzeti tartalékba, kivéve, ha az adott 
természetes vagy jogi személy legkésőbb az 
említett időpontig ismét a 103l. cikk c) 
pontja értelmében vett termelővé válik.
Ha e személy legkésőbb a visszavonást 
követő második tizenkét hónapos időszak 
végéig ismét termelővé válik, a tőle 
visszavont egyéni kvóta egészét vagy egy 
részét legkésőbb az alkalmazás időpontját 
követő április 1-jéig újra ki kell osztani a 
részére.
2. Az olyan esetekben, amikor a termelő 
egyéni kvótájának 85 %-ánál kevesebbet 
értékesít legalább egy tizenkét hónapos 
időszakban, a tagállamok eldönthetik, 
hogy a fel nem használt kvóta egészét 
vagy egy részét visszajuttassák-e a nemzeti 
tartalékba, és ha igen, milyen 
feltételekkel.
A tagállamok meghatározhatják, hogy egy 
adott kvóta milyen feltételek mellett 
juttatható vissza az érintett termelőnek, 
amennyiben az újrakezdi értékesítési 
tevékenységet.
3. Az (1) és (2) bekezdés nem 
alkalmazandó vis maior esetén, valamint 
kellően indokolt és az illetékes hatóság 
által elismert, az érintett termelő termelési 
kapacitását átmenetileg befolyásoló 
esetekben.

103s. cikk
Ideiglenes átruházások

1. A tagállamok minden egyes tizenkét 
hónapos időszak végéig engedélyezik az 
adott időszakra vonatkozóan az egyéni 
kvóták azon részének ideiglenes 
átruházását, amelyet a kvóták 
igénybevételére jogosult termelők nem 
szándékoznak felhasználni.
A tagállamok a termelői kategóriák vagy 
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az érintett tejtermelési struktúrák szerint 
szabályozhatják az átruházásokat, azokat 
a felvásárló szintjére vagy adott régión 
belülre korlátozhatják, a 103r. cikk (3) 
bekezdésében említett esetekben 
engedélyezhetik a teljes körű átruházást, 
és meghatározhatják, hogy milyen 
mértékig ismételhetik meg a termelők az 
átruházásokat.
2. Bármely tagállam határozhat úgy, hogy 
a következő egy vagy két kritérium 
alapján nem hajtja végre az (1) bekezdést:
a) strukturális változtatások és 
kiigazítások elősegítésének szükségessége;
b) elsőrendű igazgatási szükségletek.

103t. cikk
A kvóták földterülettel együtt történő 

átruházása
1. Amennyiben a mezőgazdasági üzemet 
eladják, bérbe adják, tényleges öröklés 
vagy a későbbi örökség részét képező 
adomány útján vagy a termelő 
tekintetében hasonló joghatással járó 
egyéb eszközökkel átruházzák, az egyéni 
kvótákat a tagállamok által 
meghatározandó részletes szabályoknak 
megfelelően és a tejtermeléshez használt 
területek vagy más objektív kritériumok, 
valamint – adott esetben – a felek között 
létrejött bármely megállapodás 
figyelembevételével a mezőgazdasági 
üzemmel együtt át kell ruházni az azt 
átvevő termelőkre. A kvóták azon részét, 
amelyet – adott esetben – nem ruháztak át 
a mezőgazdasági üzemmel együtt, a 
nemzeti tartalékba kell helyezni.
2. Ha a kvótákat az (1) bekezdéssel 
összhangban földhaszonbérlet útján vagy 
hasonló joghatással járó egyéb 
eszközökkel ruházták vagy ruházzák át, a 
tagállamok – objektív kritériumok alapján 
és annak biztosítása céljából, hogy 
kizárólag termelők rendelkezhessenek 
kvótával – határozhatnak úgy, hogy a 
kvóta nem ruházható át a mezőgazdasági 
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üzemmel együtt.
3. Amennyiben földet állami hatóságokra 
és/vagy közérdekű felhasználás céljára 
ruháznak át, vagy ha az átruházás nem 
mezőgazdasági céllal történik, a 
tagállamok biztosítják, hogy meghozzák a 
szükséges intézkedéseket a felek jogos 
érdekeinek védelmére, és különösen arra, 
hogy az ilyen földterületet átadó termelők 
folytathassák a tejtermelést, amennyiben 
ez a szándékuk.
4. A felek közötti megállapodás hiányában 
olyan esetekben, amikor a bérleti 
időtartam anélkül jár le, hogy azt hasonló 
feltételek mellett meg lehetne 
hosszabbítani, vagy hasonló joghatással 
járó helyzetekben, a szóban forgó egyéni 
kvótákat – a tagállam által elfogadott 
rendelkezésekkel összhangban és a felek 
jogos érdekeinek figyelembevételével –
részben vagy egészben át kell ruházni a 
bérletet átvevő termelőkre.

103u. cikk
Különleges átruházási intézkedések

1. A tejtermelés sikeres 
szerkezetátalakítása vagy a környezet 
javítása érdekében és az érintett felek 
jogos érdekeinek figyelembevételével a 
tagállamok az általuk meghatározandó 
részletes szabályoknak megfelelően:
a) ellentételezést biztosíthatnak egy vagy
több éves részletben azon termelők 
részére, akik vállalják tejtermelésük 
egészének vagy egy részének tartós 
megszüntetését, és az így felszabadult 
egyéni kvótákat a nemzeti tartalékba 
utalhatják;
b) objektív kritériumok alapján 
meghatározhatják azokat a feltételeket, 
amelyek mellett egy tizenkét hónapos 
időszak kezdetén az illetékes hatóság vagy 
az e hatóság által kijelölt szerv térítés 
ellenében újból kioszthatja a termelők 
részére azon egyéni kvótákat, amelyeket 
más termelők az előző tizenkét hónapos 
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időszak végén véglegesen felszabadítottak 
a fent említett térítéssel megegyező, egy 
vagy több éves részletben nyújtott 
ellentételezés fejében;
c) központosíthatják és felügyelhetik a 
kvóták termőföld nélkül történő 
átruházásait;
d) a környezet javítása céljából átruházott 
földterület esetén elrendelhetik, hogy az 
érintett egyéni kvótát olyan termelőnek 
juttassák, aki megválik a földterülettől, de 
folytatni kívánja a tejtermelést;
e) objektív kritériumok alapján 
meghatározhatják azokat a régiókat vagy 
begyűjtési területeket, amelyeken belül a 
tejtermelés szerkezetének javítása 
érdekében engedélyezhető a kvóták tartós 
átruházása a megfelelő földterület 
átruházása nélkül;
f) a termelő által az illetékes hatósághoz 
vagy az e hatóság által kijelölt szervhez 
benyújtott kérelem alapján 
engedélyezhetik a tejtermelés 
szerkezetének a mezőgazdasági üzem 
szintjén történő javítása vagy a termelés 
külterjesítésének lehetővé tétele céljából a 
kvótáknak a megfelelő földterület nélküli 
végleges átruházását és fordítva.
2. Az (1) bekezdés végrehajtható nemzeti 
szinten, megfelelő területi szinten vagy 
meghatározott begyűjtési területeken.

103v. cikk
Kvóták visszatartása

1. A 103t. és a 103u. cikkben említett 
átruházások esetén a tagállamok objektív 
kritériumok alapján visszatarthatják az 
egyéni kvóták egy részét nemzeti 
tartalékuk számára.
2. Ha a kvótákat a 103t. és a 103u. cikkel 
összhangban, megfelelő földterülettel 
együtt vagy anélkül ruházták vagy 
ruházzák át földhaszonbérlet vagy 
hasonló joghatással járó egyéb eszközök 
révén, a tagállamok – objektív 
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kritériumok alapján és annak 
biztosítására, hogy kizárólag termelők 
rendelkezhessenek kvótával –
határozhatnak arról, hogy az átruházott 
kvóta egésze vagy egy része 
visszakerüljön-e a nemzeti tartalékba, és 
ha igen, milyen feltételekkel.

103w. cikk
A kvóták megszerzéséhez kapcsolódó 

támogatás
A kvóták e szakasz alapján történő 
értékesítése, átruházása vagy kiosztása 
kapcsán egyetlen állami hatóság sem 
nyújthat a kvóták megszerzéséhez 
közvetlenül kapcsolódó pénzügyi 
támogatást.

103x. cikk
Többletilleték

1. A tejre és az egyéb tejtermékekre 
vonatkozóan megállapított nemzeti kvótán 
felül értékesített mennyiségek után 
többletilletéket kell fizetni.
Az illeték összege a tej 100 kilogrammjára 
27,83 EUR.
2. A tagállamoknak a nemzeti kvóta 
túllépéséből származó, a szállításokra és a 
közvetlen értékesítésre külön-külön, 
nemzeti szinten meghatározott 
többletilletéket kell fizetniük a Közösség 
részére, és az esedékes összeg 99 %-át az 
érintett tizenkét hónapos időszakot 
követően, október 16. és november 30. 
között be kell fizetniük az Európai 
Mezőgazdasági Orientációs és 
Garanciaalapba.
3. Ha az (1) bekezdésben előírt 
többletilletéket a határidő lejártáig nem 
fizetik be, a mezőgazdasági alapok 
bizottságával folytatott konzultációt 
követően a Bizottság levonja a ki nem 
fizetett többletilletéknek megfelelő 
összeget a horizontális rendelet xx. cikke 
és xx. cikkének (x) bekezdési szerinti havi 
kifizetésekből. E határozat meghozatala 
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előtt a Bizottság figyelmezteti az érintett 
tagállamot, amely egy héten belül közli 
álláspontját. A horizontális rendelet xx. 
cikke nem alkalmazandó.

103y. cikk
A termelők hozzájárulása a fizetendő 

többletilletékhez
A többletilletéket a 103x. és a 103ac. cikk 
rendelkezéseivel összhangban teljes 
egészében azok között a termelők között 
osztják fel, akik a 103l. cikk (2) 
bekezdésében említett nemzeti kvóták 
túllépéséhez az egyes túllépések esetében 
hozzájárultak.
A 103z. cikk és a 103ac. cikk (1) 
bekezdése sérelme nélkül a termelők 
kötelesek a 103o., a 103p. és a 103z. 
cikkben foglaltakkal összhangban 
kiszámított esedékes többletilleték-
hozzájárulásukat megfizetni a 
tagállamnak, azon egyszerű tény alapján, 
hogy túllépték a rendelkezésükre álló 
referenciamennyiséget.

103z. cikk
A szállításokra vonatkozó többletilleték

1. A többletilleték végleges összegének 
megállapítása céljából az egyes termelők 
által szállított mennyiségeket növelni vagy 
csökkenteni kell a tényleges zsírtartalom 
és a referencia-zsírtartalom közötti eltérés 
figyelembevétele érdekében.
2. Az egyes termelők által a többletilleték 
kifizetéséhez nyújtandó hozzájárulást a 
tagállam határozza meg az alábbiak 
szerint, miután megtörtént vagy elmaradt 
a szállításokra vonatkozó nemzeti kvóta 
fel nem használt részének az egyes 
termelők egyéni kvótáinak arányában 
vagy a tagállam által meghatározandó 
objektív kritériumok alapján történő 
újrakiosztása:
a) vagy nemzeti szinten, azon összeg 
alapján, amellyel az egyes termelők 
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túllépték a kvótájukat,
b) vagy először felvásárlói szinten, és azt 
követően adott esetben nemzeti szinten.

103aa. cikk
A felvásárlók szerepe

1. A felvásárlók felelősek azért, hogy a 
többletilleték címén fizetendő 
hozzájárulást a termelőktől beszedjék, és 
ezen – a túllépésért felelős termelők 
részére kifizetett tejárból levont vagy, ha 
ez nem lehetséges, más megfelelő 
eszközzel behajtott – összeget a tagállam 
illetékes hatósága részére a Bizottság által 
a 103af. cikk d), f) és g) pontja értelmében 
végrehajtási jogi aktusok révén 
megállapítandó időpontig befizessék.
2. Ha egy felvásárló részben vagy 
egészben egy vagy több másik felvásárló 
helyébe lép, az adott tizenkét hónapos 
időszak hátralévő részére a termelők 
rendelkezésére álló egyéni kvótákat a már 
leszállított mennyiségek levonásával és 
azok zsírtartalmának figyelembevételével 
kell kiszámítani. E bekezdést kell 
alkalmazni akkor is, ha egy termelő egy 
adott felvásárlóról egy másikra vált.
3. Amennyiben a referencia-időszak alatt 
egy termelő a rendelkezésére álló kvótát 
meghaladó mennyiséget szállít, az érintett 
tagállam határozhat úgy, hogy a 
felvásárló köteles a tagállam által 
megállapított részletes szabályokkal 
összhangban – a szóban forgó termelő 
hozzájárulásának előlegeként – levonni a 
termelőtől az általa a kvótán felül 
szállított tejmennyiség árának egy részét. 
A tagállam olyan különös rendelkezéseket 
hozhat, amelyek lehetővé teszik a 
felvásárlók számára ezen előleg levonását, 
ha a termelők több felvásárlónak 
szállítanak.

103ab. cikk
Jóváhagyás
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A felvásárlói tevékenység gyakorlásához a 
Bizottság által a 103ae. cikk f) pontja 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén és a 103af. cikk szerinti 
végrehajtási jogi aktusokban 
meghatározott eljárással összhangban 
megállapított kritériumoknak megfelelő 
előzetes tagállami jóváhagyás szükséges.

103ac. cikk
A közvetlen értékesítésekre vonatkozó 

többletilleték
1. Közvetlen értékesítés esetében az egyes 
termelők többletilleték-fizetési 
hozzájárulását a tagállamok határozattal 
állapítják meg, miután megtörtént vagy 
elmaradt a közvetlen értékesítéshez 
rendelt nemzeti kvóta fel nem használt 
részének megfelelő területi vagy nemzeti 
szinten való újrakiosztása.
2. A tagállamok az eladott vagy átruházott 
tejtermékek előállítása céljából az eladott, 
átruházott vagy felhasznált tej teljes 
mennyisége után fizetendő illetékből a 
termelőre eső hozzájárulás 
kiszámításának alapját a Bizottság által a 
103ae. cikk b) pontja szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján rögzített kritériumok alapján 
állapítják meg.
3. A zsírtartalommal kapcsolatos 
korrekciók nem vehetők figyelembe a 
többletilleték végleges összegének 
megállapítása céljából.
4. A Bizottság a 103af. cikk d) és f) pontja 
szerinti végrehajtási jogi aktusok útján 
meghatározza, hogyan és mikor kell a 
többletilletéket megfizetni a tagállam 
illetékes hatóság részére.

103ad. cikk
Túlfizetések és be nem fizetett összegek
1. Amennyiben szállítás vagy közvetlen 
értékesítés esetében megállapítást nyer, 
hogy többletilletéket kell fizetni, és a 
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termelőktől beszedett hozzájárulás 
meghaladja annak összegét, a tagállam:
a) a többletet részben vagy egészében a 
103u. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett intézkedések finanszírozására 
használhatja, és/vagy
b) a többletet részben vagy egészben 
visszajuttathatja a következő termelőknek:
- akik a Bizottság által a 103ae. cikk g) 
pontja szerinti felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok révén meghatározandó 
időszakon belül a tagállam által objektív 
kritériumok alapján megállapított kiemelt 
kategóriák valamelyikébe tartoznak,
- akiket az e fejezet által létrehozott, tejre 
és egyéb tejtermékekre vonatkozó 
kvótarendszerhez nem kapcsolódó nemzeti 
szabályokból következő rendkívüli helyzet 
érint.
2. Amennyiben megállapítást nyer, hogy 
nem kell többletilletéket fizetni, a 
felvásárlók vagy a tagállam által beszedett 
valamennyi előleget legkésőbb a 
következő tizenkét hónapos időszak végéig 
vissza kell téríteni.
3. Ha egy felvásárló nem teljesíti azon 
kötelezettségét, hogy a 103aa. cikkben 
foglaltaknak megfelelően beszedje a 
termelő által a többletilletékhez nyújtandó 
hozzájárulást, a tagállam a mulasztást 
elkövető felvásárlóra kiszabható 
szankciók sérelme nélkül közvetlenül a 
termelőtől is beszedheti a be nem fizetett 
összeget.
4. Ha valamely termelő vagy felvásárló 
nem tartja be a fizetési határidőt, akkor a 
hátralék után a Bizottság által a 103af. 
cikk e) pontja szerinti végrehajtási jogi 
aktus révén meghatározandó mértékű 
kamatot kell fizetnie a tagállam részére.

103ae. cikk
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

Annak biztosítása érdekében, hogy a 
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tejkvótarendszer elérje a célkitűzéseit, így 
különösen az egyéni kvóták 
felhasználásának és kiszámításának, 
valamint az illeték beszedésének és 
felhasználásának hatékonysága 
érdekében a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén szabályokat 
fogad el a következők vonatkozásában:
a) a kvóták ideiglenes és végleges 
átcsoportosításai;
b) a fel nem használt kvóták kiosztása;
c) a zsírtartalomnak megfelelő kiigazítás 
alkalmazásának küszöbértéke;
d) a termelők azon kötelessége, hogy 
jóváhagyott felvásárlóknak szállítsanak;
e) a felvásárlók tagállamok általi 
jóváhagyására vonatkozó kritériumok;
f) az illetéktöbblet visszaosztására 
vonatkozó objektív kritériumok;
g) a „közvetlen eladás” 
meghatározásának bármilyen módosítása, 
figyelembe véve a „szállítás” 103k. cikk f) 
pontjában szereplő meghatározását.

103af. cikk
Végrehajtási jogi aktusok

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján elfogadja a kvótarendszer 
alkalmazásához szükséges szabályokat, 
többek között az alábbiak 
vonatkozásában:
a) a nemzeti kvóták végleges 
átcsoportosításai, valamint – a tagállamok
értesítését követően – szállítások és 
közvetlen értékesítések szerinti felosztása;
b) az egyéni kvótákhoz tartozó 
zsírtartalom kiszámítására szolgáló 
együttható megállapítása és a zsírtartalom 
kiigazítása;
c) a tej-egyenérték tagállamok általi 
megállapítása;
d) az illeték kifizetésére, az illetéktöblet 
újraelosztására és a határidők kötelező 
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betartása esetén alkalmazandó 
csökkentésekre vagy előlegekre vonatkozó 
eljárás, határidő és műveletek;
e) a késedelmes fizetés esetén 
alkalmazandó kamatok és az illeték helyes 
kivetése;
f) a termelők tájékoztatása az új 
forgalommeghatározásokról, az egyéni 
kvóták közlése és értesítés az illetékről;
g) tájékoztatás a tejágazati többletilletékre 
vonatkozó kérelmekről és 
megállapodásokról;
h) a szállítási és közvetlen értékesítési 
nyilatkozatok mintájának meghatározása;
i) a felvásárlók és a termelők 
nyilatkozatkészítése, nyilvántartás-
vezetése és adatszolgáltatása;
j) a szállítások és a közvetlen értékesítések 
ellenőrzése.

Or. es

Indokolás

A Parlamentnek a cukorra és borra vonatkozó termeléskorlátozási rendszer 
meghosszabbítására irányuló politikájával összhangban a kvótarendszert a tejágazatban is 
legalább 2020-ig fenn kell tartani A tejágazatnak több időre van szüksége ahhoz, hogy 
fokozatos kiigazítások révén alkalmazkodjon a piac liberalizálásához.

Módosítás 1514
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
II rész – II cím – II fejezet – III szakasz – 1 alszakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

I. ALSZAKASZ
TERMELÉSKORLÁTOZÁSI 

RENDSZER A TEJÁGAZATBAN
103k. cikk

Fogalommeghatározások
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1. E szakasz alkalmazásában a következő 
fogalommeghatározásokat kell 
alkalmazni:
a) „tej”: egy vagy több tehén fejésével 
nyert termék;
b) „egyéb tejtermékek”: a tejen kívül 
valamennyi tejtermék, különösen a 
fölözött tej, a tejszín, a vaj, a joghurt és a 
sajt; melyeket adott esetben a Bizottság 
által végrehajtási jogi aktusok révén 
meghatározandó együttható 
alkalmazásával „tejegyenértékre” 
számíthatnak át;
c) „termelő”: valamely tagállam földrajzi 
területén mezőgazdasági üzemmel 
rendelkező olyan mezőgazdasági termelő, 
aki tejet állít elő és értékesít, vagy arra 
készül, hogy a közeljövőben ezzel a 
tevékenységgel fog foglalkozni;
d) „gazdaság”: a közvetlen kifizetésekről 
szóló uniós rendelet 4. cikkében 
meghatározott mezőgazdasági üzem;
e) „felvásárló”: olyan vállalkozás vagy 
csoport, amely termelőktől tejet vásárol
- begyűjtés, csomagolás, tárolás, hűtés 
vagy feldolgozás céljából, többek között 
szerződés alapján,
- tej vagy más tejtermékek kezelésével 
vagy feldolgozásával foglalkozó egy vagy 
több vállalkozás részére történő értékesítés 
céljára.
f) "szállítás": a termelő által a felvásárló 
részére végzett tejszállítás – ide nem értve 
az egyéb tejtermékek szállítását –, 
függetlenül attól, hogy a szállítást a 
termelő, a felvásárló, az ilyen termékeket 
feldolgozó vagy kezelő vállalkozás vagy 
harmadik fél végzi-e;
g) „közvetlen értékesítés”: tejnek a 
termelő által közvetlenül a fogyasztók 
részére történő értékesítése vagy átadása, 
valamint egyéb tejtermékeknek a termelő 
által végzett értékesítése vagy átadása;
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h) „értékesítés”: tej szállítása vagy tej 
vagy egyéb tejtermékek közvetlen 
értékesítése;
i) „egyéni kvóta”: a termelő számára egy 
adott tizenkét hónapos időszakra 
vonatkozóan meghatározott kvóta április 
1-jén;
j) „nemzeti kvóta”: a 103l. cikkben 
említett, az egyes tagállamok számára 
meghatározott kvóta;
k) „rendelkezésre álló kvóta”: az a kvóta, 
amely a termelők rendelkezésére áll az 
abba a tizenkét hónapos időszakba eső 
március 31-én, amelyre a többletilletéket 
kiszámították, figyelembe véve az e 
rendelet szerinti valamennyi olyan 
átadást, értékesítést, átcsoportosítást és 
ideiglenes újrafelosztást, amelyre az adott 
tizenkét hónapos időszak folyamán sor 
került.
2. Az (1) bekezdés e) pontjában szereplő 
fogalommeghatározás kapcsán 
felvásárlónak tekintendő minden olyan, 
egyazon földrajzi területhez tartozó 
felvásárlókból álló csoport is, amely 
tagjainak megbízásából elvégzi a 
többletilleték fizetéséhez szükséges 
igazgatási vagy számviteli műveleteket. 
Ezen albekezdés első mondatának 
alkalmazásában Görögország egyetlen 
földrajzi területnek tekintendő, és 
felvásárlói csoportnak minősíthet 
valamely hivatalos szervet.
3. Annak biztosítása érdekében, hogy a 
piacon értékesített teljes tej- és 
tejtermékmennyiségre kiterjedjen a 
kvótarendszer hatálya, a Bizottság a 
„szállítás” f) pontban szereplő 
meghatározásának tiszteletben tartása 
mellett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén kiigazíthatja a „közvetlen 
értékesítés” meghatározását.

103l. cikk
Nemzeti kvóták
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1. A 2015. április 1-jétől számított öt 
egymást követő tizenkét hónapos időszak 
(a továbbiakban: tizenkét hónapos 
időszakok) során értékesített tej és egyéb 
tejtermékek termelésére vonatkozó 
nemzeti kvótákat a [VIIIa.] melléklet 
rögzíti.
2. Az (1) bekezdésben említett kvótákat a 
103m. cikkel összhangban kell kiosztani a 
termelőknek, különbséget téve a 
szállítások és a közvetlen értékesítések 
között. A nemzeti kvóták esetleges 
túllépését e szakasznak megfelelően 
minden egyes tagállamban nemzeti 
szinten állapítják meg, különbséget téve a 
szállítások és a közvetlen értékesítések 
között.
3. A [VIIIa.] mellékletben szereplő 
nemzeti kvótákat az általános piaci helyzet 
és az egyes tagállamokban fennálló 
sajátos körülmények figyelembevételével 
történő esetleges felülvizsgálat sérelme 
nélkül kell meghatározni.
4. Bulgária, a Cseh Köztársaság, 
Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, 
Magyarország, Málta, Lengyelország, 
Románia, Szlovénia és Szlovákia esetében 
a nemzeti kvóták magukban foglalják a 
felvásárlóknak szállított vagy közvetlenül 
értékesített tej vagy tejjel egyenértékű 
termék teljes mennyiségét, függetlenül 
attól, hogy ezek termelése vagy 
forgalmazása a fenti országokban 
alkalmazott átmeneti intézkedés hatálya 
alá tartozik-e.
5. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
révén elfogadja az e cikk tagállamok általi 
egységes végrehajtásához szükséges 
szabályokat. E szabályok határozzák meg 
az eljárásokat, az értesítéseket és a 
műszaki követelményeket.

103m. cikk
Egyéni kvóták

1. A termelők 2015. április 1-jén meglévő 
egyéni kvótájának vagy kvótáinak – a 
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2015. április 1-jén érvényes kvóták 
átadásának, értékesítésének vagy 
átcsoportosításának sérelme nélkül – meg 
kell egyezniük a 2015. március 31-én 
meglévő egyéni referenciamennyiségükkel 
vagy referenciamennyiségeikkel.
2. A termelők egy vagy két egyéni kvótával 
rendelkezhetnek, amelyek közül az egyiket 
a szállítások, a másikat pedig közvetlen 
értékesítés céljából vehetik igénybe. A 
termelő rendelkezésére álló mennyiségek 
kvóták közötti átcsoportosítását kizárólag 
a tagállam illetékes hatósága hajthatja 
végre a termelő megfelelően indokolt 
kérelme alapján.
3. Amennyiben egy termelő két kvótával 
rendelkezik, a fizetendő többletilletékhez 
való hozzájárulását a két kvóta 
mindegyikére külön-külön ki kell 
számítani.
4. A finn nemzeti kvótának a 105l. 
cikkben említett szállításokra kiosztott 
részét a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén legfeljebb 200 000 tonnára 
emelheti a finnországi SLOM-termelők 
kompenzálása érdekében. Ezt a közösségi 
jognak megfelelően kiosztandó tartalékot 
kizárólag azon termelők érdekében lehet 
felhasználni, akiknek a termelés újbóli 
megkezdésére vonatkozó jogát a 
csatlakozás érintette.
5. Az egyéni kvótákat adott esetben 
valamennyi érintett tizenkét hónapos 
időszak vonatkozásában módosítani kell 
annak érdekében, hogy az egyes 
tagállamok esetében a szállításokra és a 
közvetlen értékesítésekre vonatkozó egyéni 
kvóták összege ne haladja meg a 103o. 
cikknek megfelelően kiigazított nemzeti 
kvóta megfelelő részét, figyelembe véve 
minden olyan levonást is, amely a 103q. 
cikk rendelkezéseinek megfelelően a 
nemzeti tartalék növelésére szolgál.

103n. cikk
Kvóták kiosztása a nemzeti tartalékból
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A tagállamok elfogadják azokat a 
szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy 
a Bizottsággal közlendő objektív 
kritériumok alapján a 103q. cikk szerinti 
nemzeti tartalékból kiosszák a termelők 
számára a kvóták egészét vagy egy részét.

103o. cikk
A kvóták kezelése

1. A Bizottság a 103af. cikk szerinti 
végrehajtási jogi aktusok révén minden 
egyes tagállamra és minden egyes 
időszakra vonatkozóan az adott időszak 
vége előtt kiigazítja a nemzeti kvótákon 
belül a „szállításokhoz” és a „közvetlen 
értékesítéshez” tartozó mennyiségek 
felosztását, figyelembe véve a szállításokra 
és a közvetlen értékesítésre vonatkozó 
egyéni kvóták között a termelők kérelmére 
végrehajtott átcsoportosításokat.
2. A tagállamok minden évben továbbítják 
a Bizottsághoz a Bizottság által 
meghatározandó időpontig és a Bizottság 
által 162. cikkel összhangban elfogadott 
végrehajtási jogi aktusokban 
meghatározott szabályok tiszteletben 
tartásával a következőkhöz szükséges 
információkat:
a) az e cikk (1) bekezdésében említett 
kiigazítás végrehajtása;
b) az egyes tagállamok által fizetendő 
többletilleték kiszámítása.

103p. cikk
Zsírtartalom

1. Minden termelő tekintetében meg kell 
határozni azt a referencia-zsírtartalmat, 
amelyet az adott termelőnek a 
szállításokra kiosztott egyéni kvótára kell 
alkalmazni.
2. A termelőknek a 105c. cikk (1) 
bekezdésével összhangban 2015. március 
31-én kiosztott kvóták tekintetében az (1) 
bekezdésben említett referencia-
zsírtartalom megegyezik az adott kvóta 
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vonatkozásában az adott időpontban 
alkalmazott referencia-zsírtartalommal.
3. A referencia-zsírtartalmat módosítani 
kell a 103m. cikk (2) bekezdésében 
említett átcsoportosítások alkalmával, 
valamint a kvótáknak a Bizottság által a 
103af. cikk b) pontja szerinti végrehajtási 
jogi aktus révén meghatározandó 
szabályokkal összhangban történő 
megszerzése, átruházása vagy ideiglenes 
átruházása esetén.
4. Azon új termelők esetében, akik 
szállításra vonatkozó, teljes egészében a 
nemzeti tartalékból származó egyéni 
kvótával rendelkeznek, a zsírtartalmat a 
Bizottság által a 103af. cikk b) pontja 
szerinti végrehajtási jogi aktusban 
megállapítandó szabályokkal 
összhangban kell meghatározni.
5. Az (1) bekezdésben említett egyéni 
referencia-zsírtartalmat – adott esetben –
e rendelet hatálybalépésekor, majd ezt 
követően a tizenkét hónapos időszakok 
kezdetén szükség szerint ki kell igazítani 
annak érdekében, hogy az egyes 
tagállamok vonatkozásában az egyéni 
reprezentatív zsírtartalmak súlyozott 
átlaga ne haladja meg kilogrammonként 
0,1 grammnál nagyobb mértékben a 
[VIIIb.] mellékletben meghatározott 
referencia-zsírtartalmat.

103q. cikk
Nemzeti tartalék

1. Minden egyes tagállam létrehoz egy, a 
[VIIIa.] mellékletben rögzített nemzeti 
kvóták részét képező nemzeti tartalékot, 
amely különösen a 103l. cikkben 
meghatározott kvótakiosztás céljára 
szolgál. A nemzeti tartalékot az adott 
körülményektől függően vagy bizonyos 
mennyiségek 103r. cikk szerinti 
visszavonása, vagy az átruházások egy 
részének a 103w. cikk szerinti 
visszatartása, vagy pedig valamennyi 
egyéni kvóta egyöntetű csökkentése révén 
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töltik fel. A szóban forgó kvóták 
megtartják eredeti rendeltetésüket (azaz 
szállításra vagy közvetlen értékesítésre 
vonatkoznak).
2. A tagállamok részére kiosztott 
bármilyen kiegészítő kvótákat 
automatikusan a nemzeti tartalékba kell 
helyezni, és az előrelátható szükségletnek 
megfelelően szállításokra és közvetlen 
értékesítésekre kell felosztani.
3. A nemzeti tartalékba helyezett kvótákra 
nem vonatkozik referencia-zsírtartalom.

103r. cikk
A termelés szüneteltetésének esetei

1. Ha valamely egyéni kvótával 
rendelkező természetes vagy jogi személy 
egy tizenkét hónapos időszak alatt már 
nem teljesíti a 103k. cikk c) pontjában 
említett feltételeket, a megfelelő 
mennyiségeket legkésőbb a következő 
naptári év április 1-jéig vissza kell juttatni 
a nemzeti tartalékba, kivéve, ha az adott 
természetes vagy jogi személy legkésőbb az 
említett időpontig ismét a 103l. cikk c) 
pontja értelmében vett termelővé válik.
Ha e személy legkésőbb a visszavonást 
követő második tizenkét hónapos időszak 
végéig ismét termelővé válik, a tőle 
visszavont egyéni kvóta egészét vagy egy 
részét legkésőbb az alkalmazás időpontját 
követő április 1-jéig újra ki kell osztani a 
részére.
2. Az olyan esetekben, amikor a termelő 
egyéni kvótájának 85 %-ánál kevesebbet 
értékesít legalább egy tizenkét hónapos 
időszakban, a tagállamok eldönthetik, 
hogy a fel nem használt kvóta egészét 
vagy egy részét visszajuttassák-e a nemzeti 
tartalékba, és ha igen, milyen 
feltételekkel.
A tagállamok meghatározhatják, hogy egy 
adott kvóta milyen feltételek mellett 
juttatható vissza az érintett termelőnek, 
amennyiben az újrakezdi értékesítési 
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tevékenységet.
3. Az (1) és (2) bekezdés nem 
alkalmazandó vis maior esetén, valamint 
kellően indokolt és az illetékes hatóság 
által elismert, az érintett termelő termelési 
kapacitását átmenetileg befolyásoló 
esetekben.

103s. cikk
Ideiglenes átruházások

1. A tagállamok minden egyes tizenkét 
hónapos időszak végéig engedélyezik az 
adott időszakra vonatkozóan az egyéni 
kvóták azon részének ideiglenes 
átruházását, amelyet a kvóták 
igénybevételére jogosult termelők nem 
szándékoznak felhasználni.
A tagállamok a termelői kategóriák vagy 
az érintett tejtermelési struktúrák szerint 
szabályozhatják az átruházásokat, azokat 
a felvásárló szintjére vagy adott régión 
belülre korlátozhatják, a 103r. cikk (3) 
bekezdésében említett esetekben 
engedélyezhetik a teljes körű átruházást, 
és meghatározhatják, hogy milyen 
mértékig ismételhetik meg a termelők az 
átruházásokat.
2. Bármely tagállam határozhat úgy, hogy 
a következő egy vagy két kritérium 
alapján nem hajtja végre az (1) bekezdést:
a) strukturális változtatások és 
kiigazítások elősegítésének szükségessége;
b) elsőrendű igazgatási szükségletek.

103t. cikk
A kvóták földterülettel együtt történő 

átruházása
1. Amennyiben a mezőgazdasági üzemet 
eladják, bérbe adják, tényleges öröklés 
vagy a későbbi örökség részét képező 
adomány útján vagy a termelő 
tekintetében hasonló joghatással járó 
egyéb eszközökkel átruházzák, az egyéni 
kvótákat a tagállamok által 
meghatározandó részletes szabályoknak 
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megfelelően és a tejtermeléshez használt 
területek vagy más objektív kritériumok, 
valamint – adott esetben – a felek között 
létrejött bármely megállapodás 
figyelembevételével a mezőgazdasági 
üzemmel együtt át kell ruházni az azt 
átvevő termelőkre. A kvóták azon részét, 
amelyet – adott esetben – nem ruháztak át 
a mezőgazdasági üzemmel együtt, a 
nemzeti tartalékba kell helyezni.
2. Ha a kvótákat az (1) bekezdéssel 
összhangban földhaszonbérlet útján vagy 
hasonló joghatással járó egyéb 
eszközökkel ruházták vagy ruházzák át, a 
tagállamok – objektív kritériumok alapján 
és annak biztosítása céljából, hogy 
kizárólag termelők rendelkezhessenek 
kvótával – határozhatnak úgy, hogy a 
kvóta nem ruházható át a mezőgazdasági 
üzemmel együtt.
3. Amennyiben földet állami hatóságokra 
és/vagy közérdekű felhasználás céljára 
ruháznak át, vagy ha az átruházás nem 
mezőgazdasági céllal történik, a 
tagállamok biztosítják, hogy meghozzák a 
szükséges intézkedéseket a felek jogos 
érdekeinek védelmére, és különösen arra, 
hogy az ilyen földterületet átadó termelők 
folytathassák a tejtermelést, amennyiben
ez a szándékuk.
4. A felek közötti megállapodás hiányában 
olyan esetekben, amikor a bérleti 
időtartam anélkül jár le, hogy azt hasonló 
feltételek mellett meg lehetne 
hosszabbítani, vagy hasonló joghatással 
járó helyzetekben, a szóban forgó egyéni 
kvótákat – a tagállam által elfogadott 
rendelkezésekkel összhangban és a felek 
jogos érdekeinek figyelembevételével –
részben vagy egészben át kell ruházni a 
bérletet átvevő termelőkre.

103u. cikk
Különleges átruházási intézkedések

1. A tejtermelés sikeres
szerkezetátalakítása vagy a környezet 
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javítása érdekében és az érintett felek 
jogos érdekeinek figyelembevételével a 
tagállamok az általuk meghatározandó 
részletes szabályoknak megfelelően:
a) ellentételezést biztosíthatnak egy vagy 
több éves részletben azon termelők 
részére, akik vállalják tejtermelésük 
egészének vagy egy részének tartós 
megszüntetését, és az így felszabadult 
egyéni kvótákat a nemzeti tartalékba 
utalhatják;
b) objektív kritériumok alapján 
meghatározhatják azokat a feltételeket, 
amelyek mellett egy tizenkét hónapos 
időszak kezdetén az illetékes hatóság vagy 
az e hatóság által kijelölt szerv térítés 
ellenében újból kioszthatja a termelők 
részére azon egyéni kvótákat, amelyeket 
más termelők az előző tizenkét hónapos 
időszak végén véglegesen felszabadítottak 
a fent említett térítéssel megegyező, egy 
vagy több éves részletben nyújtott 
ellentételezés fejében;
c) központosíthatják és felügyelhetik a 
kvóták termőföld nélkül történő 
átruházásait;
d) a környezet javítása céljából átruházott 
földterület esetén elrendelhetik, hogy az 
érintett egyéni kvótát olyan termelőnek 
juttassák, aki megválik a földterülettől, de 
folytatni kívánja a tejtermelést;
e) objektív kritériumok alapján 
meghatározhatják azokat a régiókat vagy 
begyűjtési területeket, amelyeken belül a 
tejtermelés szerkezetének javítása 
érdekében engedélyezhető a kvóták tartós 
átruházása a megfelelő földterület 
átruházása nélkül;
f) a termelő által az illetékes hatósághoz 
vagy az e hatóság által kijelölt szervhez 
benyújtott kérelem alapján 
engedélyezhetik a tejtermelés 
szerkezetének a mezőgazdasági üzem 
szintjén történő javítása vagy a termelés 
külterjesítésének lehetővé tétele céljából a 
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kvótáknak a megfelelő földterület nélküli 
végleges átruházását és fordítva.
2. Az (1) bekezdés végrehajtható nemzeti 
szinten, megfelelő területi szinten vagy 
meghatározott begyűjtési területeken.

103v. cikk
Kvóták visszatartása

1. A 103t. és a 103u. cikkben említett 
átruházások esetén a tagállamok objektív 
kritériumok alapján visszatarthatják az 
egyéni kvóták egy részét nemzeti 
tartalékuk számára.
2. Ha a kvótákat a 103t. és a 103u. cikkel 
összhangban, megfelelő földterülettel 
együtt vagy anélkül ruházták vagy 
ruházzák át földhaszonbérlet vagy 
hasonló joghatással járó egyéb eszközök 
révén, a tagállamok – objektív 
kritériumok alapján és annak 
biztosítására, hogy kizárólag termelők 
rendelkezhessenek kvótával –
határozhatnak arról, hogy az átruházott 
kvóta egésze vagy egy része 
visszakerüljön-e a nemzeti tartalékba, és 
ha igen, milyen feltételekkel.

103w. cikk
A kvóták megszerzéséhez kapcsolódó 

támogatás
A kvóták e szakasz alapján történő 
értékesítése, átruházása vagy kiosztása 
kapcsán egyetlen állami hatóság sem 
nyújthat a kvóták megszerzéséhez 
közvetlenül kapcsolódó pénzügyi 
támogatást.

103x. cikk
Többletilleték

1. A tejre és az egyéb tejtermékekre 
vonatkozóan megállapított nemzeti kvótán 
felül értékesített mennyiségek után 
többletilletéket kell fizetni.
Az illeték összege a tej 100 kilogrammjára 
27,83 EUR.
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2. A tagállamoknak a nemzeti kvóta 
túllépéséből származó, a szállításokra és a 
közvetlen értékesítésre külön-külön, 
nemzeti szinten meghatározott 
többletilletéket kell fizetniük a Közösség 
részére, és az esedékes összeg 99 %-át az 
érintett tizenkét hónapos időszakot 
követően, október 16. és november 30. 
között be kell fizetniük az Európai 
Mezőgazdasági Orientációs és 
Garanciaalapba.
3. Ha az (1) bekezdésben előírt 
többletilletéket a határidő lejártáig nem 
fizetik be, a mezőgazdasági alapok 
bizottságával folytatott konzultációt
követően a Bizottság levonja a ki nem 
fizetett többletilletéknek megfelelő 
összeget a horizontális rendelet xx. cikke 
és xx. cikkének (x) bekezdési szerinti havi 
kifizetésekből. E határozat meghozatala 
előtt a Bizottság figyelmezteti az érintett 
tagállamot, amely egy héten belül közli 
álláspontját. A horizontális rendelet xx. 
cikke nem alkalmazandó.

103y. cikk
A termelők hozzájárulása a fizetendő 

többletilletékhez
A többletilletéket a 103x. és a 103ac. cikk 
rendelkezéseivel összhangban teljes 
egészében azok között a termelők között 
osztják fel, akik a 103l. cikk (2) 
bekezdésében említett nemzeti kvóták 
túllépéséhez az egyes túllépések esetében 
hozzájárultak.
A 103z. cikk és a 103ac. cikk (1) 
bekezdése sérelme nélkül a termelők 
kötelesek a 103o., a 103p. és a 103z. 
cikkben foglaltakkal összhangban 
kiszámított esedékes többletilleték-
hozzájárulásukat megfizetni a 
tagállamnak, azon egyszerű tény alapján, 
hogy túllépték a rendelkezésükre álló 
referenciamennyiséget.

103z. cikk
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A szállításokra vonatkozó többletilleték
1. A többletilleték végleges összegének 
megállapítása céljából az egyes termelők 
által szállított mennyiségeket növelni vagy 
csökkenteni kell a tényleges zsírtartalom 
és a referencia-zsírtartalom közötti eltérés 
figyelembevétele érdekében.
2. Az egyes termelők által a többletilleték 
kifizetéséhez nyújtandó hozzájárulást a 
tagállam határozza meg az alábbiak 
szerint, miután megtörtént vagy elmaradt 
a szállításokra vonatkozó nemzeti kvóta 
fel nem használt részének az egyes 
termelők egyéni kvótáinak arányában 
vagy a tagállam által meghatározandó 
objektív kritériumok alapján történő 
újrakiosztása:
a) vagy nemzeti szinten, azon összeg 
alapján, amellyel az egyes termelők 
túllépték a kvótájukat,
b) vagy először felvásárlói szinten, és azt 
követően adott esetben nemzeti szinten.

103aa. cikk
A felvásárlók szerepe

1. A felvásárlók felelősek azért, hogy a 
többletilleték címén fizetendő 
hozzájárulást a termelőktől beszedjék, és 
ezen – a túllépésért felelős termelők 
részére kifizetett tejárból levont vagy, ha 
ez nem lehetséges, más megfelelő 
eszközzel behajtott – összeget a tagállam 
illetékes hatósága részére a Bizottság által 
a 103af. cikk d), f) és g) pontja értelmében 
végrehajtási jogi aktusok révén 
megállapítandó időpontig befizessék.
2. Ha egy felvásárló részben vagy 
egészben egy vagy több másik felvásárló 
helyébe lép, az adott tizenkét hónapos 
időszak hátralévő részére a termelők 
rendelkezésére álló egyéni kvótákat a már 
leszállított mennyiségek levonásával és 
azok zsírtartalmának figyelembevételével 
kell kiszámítani. E bekezdést kell 
alkalmazni akkor is, ha egy termelő egy 
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adott felvásárlóról egy másikra vált.
3. Amennyiben a referencia-időszak alatt 
egy termelő a rendelkezésére álló kvótát 
meghaladó mennyiséget szállít, az érintett 
tagállam határozhat úgy, hogy a 
felvásárló köteles a tagállam által 
megállapított részletes szabályokkal 
összhangban – a szóban forgó termelő 
hozzájárulásának előlegeként – levonni a 
termelőtől az általa a kvótán felül 
szállított tejmennyiség árának egy részét. 
A tagállam olyan különös rendelkezéseket 
hozhat, amelyek lehetővé teszik a 
felvásárlók számára ezen előleg levonását, 
ha a termelők több felvásárlónak 
szállítanak.

103ab. cikk
Jóváhagyás

A felvásárlói tevékenység gyakorlásához a 
Bizottság által a 103ae. cikk f) pontja 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén és a 103af. cikk szerinti 
végrehajtási jogi aktusokban 
meghatározott eljárással összhangban 
megállapított kritériumoknak megfelelő 
előzetes tagállami jóváhagyás szükséges.

103ac. cikk
A közvetlen értékesítésekre vonatkozó 

többletilleték
1. Közvetlen értékesítés esetében az egyes 
termelők többletilleték-fizetési 
hozzájárulását a tagállamok határozattal 
állapítják meg, miután megtörtént vagy 
elmaradt a közvetlen értékesítéshez 
rendelt nemzeti kvóta fel nem használt 
részének megfelelő területi vagy nemzeti 
szinten való újrakiosztása.
2. A tagállamok az eladott vagy átruházott 
tejtermékek előállítása céljából az eladott, 
átruházott vagy felhasznált tej teljes 
mennyisége után fizetendő illetékből a 
termelőre eső hozzájárulás 
kiszámításának alapját a Bizottság által a 
103ae. cikk b) pontja szerinti 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján rögzített kritériumok alapján 
állapítják meg.
3. A zsírtartalommal kapcsolatos 
korrekciók nem vehetők figyelembe a 
többletilleték végleges összegének 
megállapítása céljából.
4. A Bizottság a 103af. cikk d) és f) pontja 
szerinti végrehajtási jogi aktusok útján 
meghatározza, hogyan és mikor kell a 
többletilletéket megfizetni a tagállam 
illetékes hatóság részére.

103ad. cikk
Túlfizetések és be nem fizetett összegek
1. Amennyiben szállítás vagy közvetlen 
értékesítés esetében megállapítást nyer, 
hogy többletilletéket kell fizetni, és a 
termelőktől beszedett hozzájárulás 
meghaladja annak összegét, a tagállam:
a) a többletet részben vagy egészében a 
103u. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett intézkedések finanszírozására 
használhatja, és/vagy
b) a többletet részben vagy egészben 
visszajuttathatja a következő termelőknek:
- akik a Bizottság által a 103ae. cikk g) 
pontja szerinti felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok révén meghatározandó 
időszakon belül a tagállam által objektív 
kritériumok alapján megállapított kiemelt 
kategóriák valamelyikébe tartoznak,
- akiket az e fejezet által létrehozott, tejre 
és egyéb tejtermékekre vonatkozó 
kvótarendszerhez nem kapcsolódó nemzeti 
szabályokból következő rendkívüli helyzet 
érint.
2. Amennyiben megállapítást nyer, hogy 
nem kell többletilletéket fizetni, a 
felvásárlók vagy a tagállam által beszedett 
valamennyi előleget legkésőbb a 
következő tizenkét hónapos időszak végéig 
vissza kell téríteni.
3. Ha egy felvásárló nem teljesíti azon 
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kötelezettségét, hogy a 103aa. cikkben 
foglaltaknak megfelelően beszedje a 
termelő által a többletilletékhez nyújtandó 
hozzájárulást, a tagállam a mulasztást 
elkövető felvásárlóra kiszabható 
szankciók sérelme nélkül közvetlenül a 
termelőtől is beszedheti a be nem fizetett 
összeget.
4. Ha valamely termelő vagy felvásárló 
nem tartja be a fizetési határidőt, akkor a 
hátralék után a Bizottság által a 103af. 
cikk e) pontja szerinti végrehajtási jogi 
aktus révén meghatározandó mértékű 
kamatot kell fizetnie a tagállam részére.

103ae. cikk
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

Annak biztosítása érdekében, hogy a 
tejkvótarendszer elérje a célkitűzéseit, így 
különösen az egyéni kvóták 
felhasználásának és kiszámításának, 
valamint az illeték beszedésének és 
felhasználásának hatékonysága 
érdekében a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén szabályokat 
fogad el a következők vonatkozásában:
a) a kvóták ideiglenes és végleges 
átcsoportosításai;
b) a fel nem használt kvóták kiosztása;
c) a zsírtartalomnak megfelelő kiigazítás 
alkalmazásának küszöbértéke;
d) a termelők azon kötelessége, hogy 
jóváhagyott felvásárlóknak szállítsanak;
e) a felvásárlók tagállamok általi 
jóváhagyására vonatkozó kritériumok;
f) az illetéktöbblet visszaosztására 
vonatkozó objektív kritériumok;
g) a „közvetlen eladás” 
meghatározásának bármilyen módosítása, 
figyelembe véve a „szállítás” 103k. cikk f) 
pontjában szereplő meghatározását.

103af. cikk
Végrehajtási jogi aktusok
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A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján elfogadja a kvótarendszer 
alkalmazásához szükséges szabályokat, 
többek között az alábbiak 
vonatkozásában:
a) a nemzeti kvóták végleges 
átcsoportosításai, valamint – a tagállamok 
értesítését követően – szállítások és 
közvetlen értékesítések szerinti felosztása;
b) az egyéni kvótákhoz tartozó 
zsírtartalom kiszámítására szolgáló 
együttható megállapítása és a zsírtartalom 
kiigazítása;
c) a tej-egyenérték tagállamok általi 
megállapítása;
d) az illeték kifizetésére, az illetéktöblet 
újraelosztására és a határidők kötelező 
betartása esetén alkalmazandó 
csökkentésekre vagy előlegekre vonatkozó 
eljárás, határidő és műveletek;
e) a késedelmes fizetés esetén 
alkalmazandó kamatok és az illeték helyes 
kivetése;
f) a termelők tájékoztatása az új 
forgalommeghatározásokról, az egyéni 
kvóták közlése és értesítés az illetékről;
g) tájékoztatás a tejágazati többletilletékre
vonatkozó kérelmekről és 
megállapodásokról;
h) a szállítási és közvetlen értékesítési 
nyilatkozatok mintájának meghatározása;
i) a felvásárlók és a termelők 
nyilatkozatkészítése, nyilvántartás-
vezetése és adatszolgáltatása;
j) a szállítások és a közvetlen értékesítések 
ellenőrzése.

Or. es

Módosítás 1515
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Rendeletre irányuló javaslat
II rész – II cím – II fejezet – III szakasz – 1 alszakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

I. ALSZAKASZ
TERMELÉSKORLÁTOZÁSI 

RENDSZER A TEJÁGAZATBAN
103k. cikk

Fogalommeghatározások
1. E szakasz alkalmazásában a következő 
fogalommeghatározásokat kell 
alkalmazni:
a) „tej”: egy vagy több tehén fejésével 
nyert termék;
b) „egyéb tejtermékek”: a tejen kívül 
valamennyi tejtermék, különösen a 
fölözött tej, a tejszín, a vaj, a joghurt és a 
sajt; melyeket adott esetben a Bizottság 
által végrehajtási jogi aktusok révén 
meghatározandó együttható 
alkalmazásával „tejegyenértékre” 
számíthatnak át;
c) „termelő”: valamely tagállam földrajzi 
területén mezőgazdasági üzemmel 
rendelkező olyan mezőgazdasági termelő, 
aki tejet állít elő és értékesít, vagy arra 
készül, hogy a közeljövőben ezzel a 
tevékenységgel fog foglalkozni;
d) „gazdaság”: a közvetlen kifizetésekről 
szóló uniós rendelet 4. cikkében 
meghatározott mezőgazdasági üzem;
e) „felvásárló”: olyan vállalkozás vagy 
csoport, amely termelőktől tejet vásárol
- begyűjtés, csomagolás, tárolás, hűtés 
vagy feldolgozás céljából, többek között 
szerződés alapján,
- tej vagy más tejtermékek kezelésével 
vagy feldolgozásával foglalkozó egy vagy 
több vállalkozás részére történő értékesítés 
céljára.
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f) „szállítás”: a termelő által a felvásárló 
részére végzett tejszállítás – ide nem értve 
az egyéb tejtermékek szállítását –, 
függetlenül attól, hogy a szállítást a 
termelő, a felvásárló, az ilyen termékeket 
feldolgozó vagy kezelő vállalkozás vagy 
harmadik fél végzi-e;
g) „közvetlen értékesítés”: tejnek a 
termelő által közvetlenül a fogyasztók 
részére történő értékesítése vagy átadása, 
valamint egyéb tejtermékeknek a termelő 
által végzett értékesítése vagy átadása;
h) „értékesítés”: tej szállítása vagy tej 
vagy egyéb tejtermékek közvetlen 
értékesítése;
i) „egyéni kvóta”: a termelő számára egy 
adott tizenkét hónapos időszakra 
vonatkozóan meghatározott kvóta április 
1-jén;
j) „nemzeti kvóta”: a 103l. cikkben 
említett, az egyes tagállamok számára 
meghatározott kvóta;
k) „rendelkezésre álló kvóta”: az a kvóta, 
amely a termelők rendelkezésére áll az 
abba a tizenkét hónapos időszakba eső 
március 31-én, amelyre a többletilletéket 
kiszámították, figyelembe véve az e 
rendelet szerinti valamennyi olyan 
átadást, értékesítést, átcsoportosítást és 
ideiglenes újrafelosztást, amelyre az adott 
tizenkét hónapos időszak folyamán sor 
került.
2. Az (1) bekezdés e) pontjában szereplő 
fogalommeghatározás kapcsán 
felvásárlónak tekintendő minden olyan, 
egyazon földrajzi területhez tartozó 
felvásárlókból álló csoport is, amely 
tagjainak megbízásából elvégzi a 
többletilleték fizetéséhez szükséges 
igazgatási vagy számviteli műveleteket. 
Ezen albekezdés első mondatának 
alkalmazásában Görögország egyetlen 
földrajzi területnek tekintendő, és 
felvásárlói csoportnak minősíthet 
valamely hivatalos szervet.
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3. Annak biztosítása érdekében, hogy a 
piacon értékesített teljes tej- és 
tejtermékmennyiségre kiterjedjen a
kvótarendszer hatálya, a Bizottság a 
„szállítás” f) pontban szereplő 
meghatározásának tiszteletben tartása 
mellett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén kiigazíthatja a „közvetlen 
értékesítés” meghatározását.

103l. cikk
Nemzeti kvóták

1. A 2015. április 1-jétől számított öt 
egymást követő tizenkét hónapos időszak 
(a továbbiakban: tizenkét hónapos 
időszakok) során értékesített tej és egyéb 
tejtermékek termelésére vonatkozó 
nemzeti kvótákat a [VIIIa.] melléklet 
rögzíti.
2. Az (1) bekezdésben említett kvótákat a 
103m. cikkel összhangban kell kiosztani a 
termelőknek, különbséget téve a 
szállítások és a közvetlen értékesítések 
között. A nemzeti kvóták esetleges 
túllépését e szakasznak megfelelően 
minden egyes tagállamban nemzeti 
szinten állapítják meg, különbséget téve a 
szállítások és a közvetlen értékesítések 
között.
3. A [VIIIa.] mellékletben szereplő 
nemzeti kvótákat az általános piaci helyzet 
és az egyes tagállamokban fennálló 
sajátos körülmények figyelembevételével 
történő esetleges felülvizsgálat sérelme 
nélkül kell meghatározni.
4. Bulgária, a Cseh Köztársaság, 
Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, 
Magyarország, Málta, Lengyelország, 
Románia, Szlovénia és Szlovákia esetében 
a nemzeti kvóták magukban foglalják a 
felvásárlóknak szállított vagy közvetlenül 
értékesített tej vagy tejjel egyenértékű 
termék teljes mennyiségét, függetlenül 
attól, hogy ezek termelése vagy 
forgalmazása a fenti országokban 
alkalmazott átmeneti intézkedés hatálya 
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alá tartozik-e.
5. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
révén elfogadja az e cikk tagállamok általi 
egységes végrehajtásához szükséges 
szabályokat. E szabályok határozzák meg 
az eljárásokat, az értesítéseket és a 
műszaki követelményeket.

103m. cikk
Egyéni kvóták

1. A termelők 2015. április 1-jén meglévő 
egyéni kvótájának vagy kvótáinak – a 
2015. április 1-jén érvényes kvóták 
átadásának, értékesítésének vagy 
átcsoportosításának sérelme nélkül – meg 
kell egyezniük a 2015. március 31-én 
meglévő egyéni referenciamennyiségükkel 
vagy referenciamennyiségeikkel.
2. A termelők egy vagy két egyéni kvótával 
rendelkezhetnek, amelyek közül az egyiket 
a szállítások, a másikat pedig közvetlen 
értékesítés céljából vehetik igénybe. A 
termelő rendelkezésére álló mennyiségek 
kvóták közötti átcsoportosítását kizárólag
a tagállam illetékes hatósága hajthatja 
végre a termelő megfelelően indokolt 
kérelme alapján.
3. Amennyiben egy termelő két kvótával 
rendelkezik, a fizetendő többletilletékhez 
való hozzájárulását a két kvóta 
mindegyikére külön-külön ki kell 
számítani.
4. A finn nemzeti kvótának a 105l. 
cikkben említett szállításokra kiosztott 
részét a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén legfeljebb 200 000 tonnára 
emelheti a finnországi SLOM-termelők 
kompenzálása érdekében. Ezt a közösségi 
jognak megfelelően kiosztandó tartalékot 
kizárólag azon termelők érdekében lehet 
felhasználni, akiknek a termelés újbóli 
megkezdésére vonatkozó jogát a 
csatlakozás érintette.
5. Az egyéni kvótákat adott esetben 
valamennyi érintett tizenkét hónapos 
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időszak vonatkozásában módosítani kell 
annak érdekében, hogy az egyes 
tagállamok esetében a szállításokra és a 
közvetlen értékesítésekre vonatkozó egyéni 
kvóták összege ne haladja meg a 103o. 
cikknek megfelelően kiigazított nemzeti 
kvóta megfelelő részét, figyelembe véve 
minden olyan levonást is, amely a 103q. 
cikk rendelkezéseinek megfelelően a 
nemzeti tartalék növelésére szolgál.

103n. cikk
Kvóták kiosztása a nemzeti tartalékból

A tagállamok elfogadják azokat a 
szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy 
a Bizottsággal közlendő objektív 
kritériumok alapján a 103q. cikk szerinti 
nemzeti tartalékból kiosszák a termelők 
számára a kvóták egészét vagy egy részét.

103o. cikk
A kvóták kezelése

1. A Bizottság a 103af. cikk szerinti 
végrehajtási jogi aktusok révén minden 
egyes tagállamra és minden egyes 
időszakra vonatkozóan az adott időszak 
vége előtt kiigazítja a nemzeti kvótákon 
belül a „szállításokhoz” és a „közvetlen 
értékesítéshez” tartozó mennyiségek 
felosztását, figyelembe véve a szállításokra 
és a közvetlen értékesítésre vonatkozó 
egyéni kvóták között a termelők kérelmére 
végrehajtott átcsoportosításokat.
2. A tagállamok minden évben továbbítják 
a Bizottsághoz a Bizottság által 
meghatározandó időpontig és a Bizottság 
által 162. cikkel összhangban elfogadott 
végrehajtási jogi aktusokban 
meghatározott szabályok tiszteletben 
tartásával a következőkhöz szükséges 
információkat:
a) az e cikk (1) bekezdésében említett 
kiigazítás végrehajtása;
b) az egyes tagállamok által fizetendő 
többletilleték kiszámítása.
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103p. cikk
Zsírtartalom

1. Minden termelő tekintetében meg kell 
határozni azt a referencia-zsírtartalmat, 
amelyet az adott termelőnek a 
szállításokra kiosztott egyéni kvótára kell 
alkalmazni.
2. A termelőknek a 105c. cikk (1) 
bekezdésével összhangban 2015. március 
31-én kiosztott kvóták tekintetében az (1) 
bekezdésben említett referencia-
zsírtartalom megegyezik az adott kvóta 
vonatkozásában az adott időpontban 
alkalmazott referencia-zsírtartalommal.
3. A referencia-zsírtartalmat módosítani 
kell a 103m. cikk (2) bekezdésében 
említett átcsoportosítások alkalmával, 
valamint a kvótáknak a Bizottság által a 
103af. cikk b) pontja szerinti végrehajtási 
jogi aktus révén meghatározandó 
szabályokkal összhangban történő 
megszerzése, átruházása vagy ideiglenes 
átruházása esetén.
4. Azon új termelők esetében, akik 
szállításra vonatkozó, teljes egészében a 
nemzeti tartalékból származó egyéni 
kvótával rendelkeznek, a zsírtartalmat a 
Bizottság által a 103af. cikk b) pontja 
szerinti végrehajtási jogi aktusban 
megállapítandó szabályokkal 
összhangban kell meghatározni.
5. Az (1) bekezdésben említett egyéni 
referencia-zsírtartalmat – adott esetben –
e rendelet hatálybalépésekor, majd ezt 
követően a tizenkét hónapos időszakok 
kezdetén szükség szerint ki kell igazítani 
annak érdekében, hogy az egyes 
tagállamok vonatkozásában az egyéni 
reprezentatív zsírtartalmak súlyozott 
átlaga ne haladja meg kilogrammonként 
0,1 grammnál nagyobb mértékben a 
[VIIIb.] mellékletben meghatározott 
referencia-zsírtartalmat.

103q. cikk
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Nemzeti tartalék
1. Minden egyes tagállam létrehoz egy, a 
[VIIIa.] mellékletben rögzített nemzeti 
kvóták részét képező nemzeti tartalékot, 
amely különösen a 103l. cikkben 
meghatározott kvótakiosztás céljára 
szolgál. A nemzeti tartalékot az adott 
körülményektől függően vagy bizonyos 
mennyiségek 103r. cikk szerinti 
visszavonása, vagy az átruházások egy 
részének a 103w. cikk szerinti 
visszatartása, vagy pedig valamennyi 
egyéni kvóta egyöntetű csökkentése révén 
töltik fel. A szóban forgó kvóták 
megtartják eredeti rendeltetésüket (azaz 
szállításra vagy közvetlen értékesítésre 
vonatkoznak).
2. A tagállamok részére kiosztott 
bármilyen kiegészítő kvótákat 
automatikusan a nemzeti tartalékba kell 
helyezni, és az előrelátható szükségletnek 
megfelelően szállításokra és közvetlen 
értékesítésekre kell felosztani.
3. A nemzeti tartalékba helyezett kvótákra 
nem vonatkozik referencia-zsírtartalom.

103r. cikk
A termelés szüneteltetésének esetei

1. Ha valamely egyéni kvótával 
rendelkező természetes vagy jogi személy 
egy tizenkét hónapos időszak alatt már 
nem teljesíti a 103k. cikk c) pontjában 
említett feltételeket, a megfelelő 
mennyiségeket legkésőbb a következő 
naptári év április 1-jéig vissza kell juttatni 
a nemzeti tartalékba, kivéve, ha az adott 
természetes vagy jogi személy legkésőbb az 
említett időpontig ismét a 103l. cikk c) 
pontja értelmében vett termelővé válik.
Ha e személy legkésőbb a visszavonást 
követő második tizenkét hónapos időszak 
végéig ismét termelővé válik, a tőle 
visszavont egyéni kvóta egészét vagy egy 
részét legkésőbb az alkalmazás időpontját 
követő április 1-jéig újra ki kell osztani a 
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részére.
2. Az olyan esetekben, amikor a termelő 
egyéni kvótájának 85 %-ánál kevesebbet 
értékesít legalább egy tizenkét hónapos 
időszakban, a tagállamok eldönthetik, 
hogy a fel nem használt kvóta egészét 
vagy egy részét visszajuttassák-e a nemzeti 
tartalékba, és ha igen, milyen 
feltételekkel.
A tagállamok meghatározhatják, hogy egy 
adott kvóta milyen feltételek mellett 
juttatható vissza az érintett termelőnek, 
amennyiben az újrakezdi értékesítési 
tevékenységet.
3. Az (1) és (2) bekezdés nem 
alkalmazandó vis maior esetén, valamint 
kellően indokolt és az illetékes hatóság 
által elismert, az érintett termelő termelési 
kapacitását átmenetileg befolyásoló 
esetekben.

103s. cikk
Ideiglenes átruházások

1. A tagállamok minden egyes tizenkét 
hónapos időszak végéig engedélyezik az 
adott időszakra vonatkozóan az egyéni 
kvóták azon részének ideiglenes 
átruházását, amelyet a kvóták 
igénybevételére jogosult termelők nem 
szándékoznak felhasználni.
A tagállamok a termelői kategóriák vagy 
az érintett tejtermelési struktúrák szerint 
szabályozhatják az átruházásokat, azokat 
a felvásárló szintjére vagy adott régión 
belülre korlátozhatják, a 103r. cikk (3) 
bekezdésében említett esetekben 
engedélyezhetik a teljes körű átruházást, 
és meghatározhatják, hogy milyen 
mértékig ismételhetik meg a termelők az 
átruházásokat.
2. Bármely tagállam határozhat úgy, hogy 
a következő egy vagy két kritérium 
alapján nem hajtja végre az (1) bekezdést:
a) strukturális változtatások és 
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kiigazítások elősegítésének szükségessége;
b) elsőrendű igazgatási szükségletek.

103t. cikk
A kvóták földterülettel együtt történő 

átruházása
1. Amennyiben a mezőgazdasági üzemet 
eladják, bérbe adják, tényleges öröklés 
vagy a későbbi örökség részét képező 
adomány útján vagy a termelő 
tekintetében hasonló joghatással járó 
egyéb eszközökkel átruházzák, az egyéni 
kvótákat a tagállamok által 
meghatározandó részletes szabályoknak 
megfelelően és a tejtermeléshez használt 
területek vagy más objektív kritériumok, 
valamint – adott esetben – a felek között 
létrejött bármely megállapodás 
figyelembevételével a mezőgazdasági 
üzemmel együtt át kell ruházni az azt 
átvevő termelőkre. A kvóták azon részét, 
amelyet – adott esetben – nem ruháztak át 
a mezőgazdasági üzemmel együtt, a 
nemzeti tartalékba kell helyezni.
2. Ha a kvótákat az (1) bekezdéssel 
összhangban földhaszonbérlet útján vagy 
hasonló joghatással járó egyéb 
eszközökkel ruházták vagy ruházzák át, a 
tagállamok – objektív kritériumok alapján 
és annak biztosítása céljából, hogy 
kizárólag termelők rendelkezhessenek 
kvótával – határozhatnak úgy, hogy a 
kvóta nem ruházható át a mezőgazdasági 
üzemmel együtt.
3. Amennyiben földet állami hatóságokra 
és/vagy közérdekű felhasználás céljára 
ruháznak át, vagy ha az átruházás nem 
mezőgazdasági céllal történik, a 
tagállamok biztosítják, hogy meghozzák a 
szükséges intézkedéseket a felek jogos 
érdekeinek védelmére, és különösen arra, 
hogy az ilyen földterületet átadó termelők 
folytathassák a tejtermelést, amennyiben 
ez a szándékuk.
4. A felek közötti megállapodás hiányában 
olyan esetekben, amikor a bérleti 
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időtartam anélkül jár le, hogy azt hasonló 
feltételek mellett meg lehetne 
hosszabbítani, vagy hasonló joghatással 
járó helyzetekben, a szóban forgó egyéni 
kvótákat – a tagállam által elfogadott 
rendelkezésekkel összhangban és a felek 
jogos érdekeinek figyelembevételével –
részben vagy egészben át kell ruházni a 
bérletet átvevő termelőkre.

103u. cikk
Különleges átruházási intézkedések

1. A tejtermelés sikeres 
szerkezetátalakítása vagy a környezet 
javítása érdekében és az érintett felek 
jogos érdekeinek figyelembevételével a 
tagállamok az általuk meghatározandó 
részletes szabályoknak megfelelően:
a) ellentételezést biztosíthatnak egy vagy 
több éves részletben azon termelők 
részére, akik vállalják tejtermelésük 
egészének vagy egy részének tartós 
megszüntetését, és az így felszabadult 
egyéni kvótákat a nemzeti tartalékba 
utalhatják;
b) objektív kritériumok alapján 
meghatározhatják azokat a feltételeket, 
amelyek mellett egy tizenkét hónapos 
időszak kezdetén az illetékes hatóság vagy 
az e hatóság által kijelölt szerv térítés 
ellenében újból kioszthatja a termelők 
részére azon egyéni kvótákat, amelyeket 
más termelők az előző tizenkét hónapos 
időszak végén véglegesen felszabadítottak 
a fent említett térítéssel megegyező, egy 
vagy több éves részletben nyújtott 
ellentételezés fejében;
c) központosíthatják és felügyelhetik a 
kvóták termőföld nélkül történő 
átruházásait;
d) a környezet javítása céljából átruházott 
földterület esetén elrendelhetik, hogy az 
érintett egyéni kvótát olyan termelőnek 
juttassák, aki megválik a földterülettől, de 
folytatni kívánja a tejtermelést;
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e) objektív kritériumok alapján 
meghatározhatják azokat a régiókat vagy 
begyűjtési területeket, amelyeken belül a 
tejtermelés szerkezetének javítása 
érdekében engedélyezhető a kvóták tartós 
átruházása a megfelelő földterület 
átruházása nélkül;
f) a termelő által az illetékes hatósághoz 
vagy az e hatóság által kijelölt szervhez 
benyújtott kérelem alapján 
engedélyezhetik a tejtermelés 
szerkezetének a mezőgazdasági üzem 
szintjén történő javítása vagy a termelés 
külterjesítésének lehetővé tétele céljából a 
kvótáknak a megfelelő földterület nélküli 
végleges átruházását és fordítva.
2. Az (1) bekezdés végrehajtható nemzeti 
szinten, megfelelő területi szinten vagy 
meghatározott begyűjtési területeken.

103v. cikk
Kvóták visszatartása

1. A 103t. és a 103u. cikkben említett 
átruházások esetén a tagállamok objektív 
kritériumok alapján visszatarthatják az 
egyéni kvóták egy részét nemzeti 
tartalékuk számára.
2. Ha a kvótákat a 103t. és a 103u. cikkel 
összhangban, megfelelő földterülettel 
együtt vagy anélkül ruházták vagy 
ruházzák át földhaszonbérlet vagy 
hasonló joghatással járó egyéb eszközök 
révén, a tagállamok – objektív 
kritériumok alapján és annak 
biztosítására, hogy kizárólag termelők 
rendelkezhessenek kvótával –
határozhatnak arról, hogy az átruházott 
kvóta egésze vagy egy része 
visszakerüljön-e a nemzeti tartalékba, és 
ha igen, milyen feltételekkel.

103w. cikk
A kvóták megszerzéséhez kapcsolódó 

támogatás
A kvóták e szakasz alapján történő 
értékesítése, átruházása vagy kiosztása 
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kapcsán egyetlen állami hatóság sem 
nyújthat a kvóták megszerzéséhez 
közvetlenül kapcsolódó pénzügyi 
támogatást.

103x. cikk
Többletilleték

1. A tejre és az egyéb tejtermékekre 
vonatkozóan megállapított nemzeti kvótán 
felül értékesített mennyiségek után 
többletilletéket kell fizetni.
Az illeték összege a tej 100 kilogrammjára 
27,83 EUR.
2. A tagállamoknak a nemzeti kvóta 
túllépéséből származó, a szállításokra és a 
közvetlen értékesítésre külön-külön, 
nemzeti szinten meghatározott 
többletilletéket kell fizetniük a Közösség 
részére, és az esedékes összeg 99 %-át az 
érintett tizenkét hónapos időszakot 
követően, október 16. és november 30. 
között be kell fizetniük az Európai 
Mezőgazdasági Orientációs és 
Garanciaalapba.
3. Ha az (1) bekezdésben előírt 
többletilletéket a határidő lejártáig nem 
fizetik be, a mezőgazdasági alapok 
bizottságával folytatott konzultációt 
követően a Bizottság levonja a ki nem 
fizetett többletilletéknek megfelelő 
összeget a horizontális rendelet xx. cikke 
és xx. cikkének (x) bekezdési szerinti havi 
kifizetésekből. E határozat meghozatala 
előtt a Bizottság figyelmezteti az érintett 
tagállamot, amely egy héten belül közli 
álláspontját. A horizontális rendelet xx. 
cikke nem alkalmazandó.

103y. cikk
A termelők hozzájárulása a fizetendő 

többletilletékhez
A többletilletéket a 103x. és a 103ac. cikk 
rendelkezéseivel összhangban teljes 
egészében azok között a termelők között 
osztják fel, akik a 103l. cikk (2) 
bekezdésében említett nemzeti kvóták 
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túllépéséhez az egyes túllépések esetében 
hozzájárultak.
A 103z. cikk és a 103ac. cikk (1) 
bekezdése sérelme nélkül a termelők 
kötelesek a 103o., a 103p. és a 103z. 
cikkben foglaltakkal összhangban 
kiszámított esedékes többletilleték-
hozzájárulásukat megfizetni a 
tagállamnak, azon egyszerű tény alapján, 
hogy túllépték a rendelkezésükre álló 
referenciamennyiséget.

103z. cikk
A szállításokra vonatkozó többletilleték

1. A többletilleték végleges összegének 
megállapítása céljából az egyes termelők 
által szállított mennyiségeket növelni vagy 
csökkenteni kell a tényleges zsírtartalom 
és a referencia-zsírtartalom közötti eltérés 
figyelembevétele érdekében.
2. Az egyes termelők által a többletilleték 
kifizetéséhez nyújtandó hozzájárulást a 
tagállam határozza meg az alábbiak 
szerint, miután megtörtént vagy elmaradt 
a szállításokra vonatkozó nemzeti kvóta 
fel nem használt részének az egyes 
termelők egyéni kvótáinak arányában 
vagy a tagállam által meghatározandó 
objektív kritériumok alapján történő 
újrakiosztása:
a) vagy nemzeti szinten, azon összeg 
alapján, amellyel az egyes termelők 
túllépték a kvótájukat,
b) vagy először felvásárlói szinten, és azt 
követően adott esetben nemzeti szinten.

103aa. cikk
A felvásárlók szerepe

1. A felvásárlók felelősek azért, hogy a 
többletilleték címén fizetendő 
hozzájárulást a termelőktől beszedjék, és 
ezen – a túllépésért felelős termelők 
részére kifizetett tejárból levont vagy, ha 
ez nem lehetséges, más megfelelő 
eszközzel behajtott – összeget a tagállam 
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illetékes hatósága részére a Bizottság által 
a 103af. cikk d), f) és g) pontja értelmében 
végrehajtási jogi aktusok révén 
megállapítandó időpontig befizessék.
2. Ha egy felvásárló részben vagy 
egészben egy vagy több másik felvásárló 
helyébe lép, az adott tizenkét hónapos 
időszak hátralévő részére a termelők 
rendelkezésére álló egyéni kvótákat a már 
leszállított mennyiségek levonásával és 
azok zsírtartalmának figyelembevételével 
kell kiszámítani. E bekezdést kell 
alkalmazni akkor is, ha egy termelő egy 
adott felvásárlóról egy másikra vált.
3. Amennyiben a referencia-időszak alatt 
egy termelő a rendelkezésére álló kvótát 
meghaladó mennyiséget szállít, az érintett 
tagállam határozhat úgy, hogy a 
felvásárló köteles a tagállam által 
megállapított részletes szabályokkal 
összhangban – a szóban forgó termelő 
hozzájárulásának előlegeként – levonni a 
termelőtől az általa a kvótán felül 
szállított tejmennyiség árának egy részét. 
A tagállam olyan különös rendelkezéseket 
hozhat, amelyek lehetővé teszik a 
felvásárlók számára ezen előleg levonását, 
ha a termelők több felvásárlónak 
szállítanak.

103ab. cikk
Jóváhagyás

A felvásárlói tevékenység gyakorlásához a 
Bizottság által a 103ae. cikk f) pontja 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén és a 103af. cikk szerinti 
végrehajtási jogi aktusokban 
meghatározott eljárással összhangban 
megállapított kritériumoknak megfelelő 
előzetes tagállami jóváhagyás szükséges.

103ac. cikk
A közvetlen értékesítésekre vonatkozó 

többletilleték
1. Közvetlen értékesítés esetében az egyes 
termelők többletilleték-fizetési 
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hozzájárulását a tagállamok határozattal 
állapítják meg, miután megtörtént vagy 
elmaradt a közvetlen értékesítéshez 
rendelt nemzeti kvóta fel nem használt 
részének megfelelő területi vagy nemzeti 
szinten való újrakiosztása.
2. A tagállamok az eladott vagy átruházott 
tejtermékek előállítása céljából az eladott, 
átruházott vagy felhasznált tej teljes 
mennyisége után fizetendő illetékből a 
termelőre eső hozzájárulás 
kiszámításának alapját a Bizottság által a 
103ae. cikk b) pontja szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján rögzített kritériumok alapján 
állapítják meg.
3. A zsírtartalommal kapcsolatos 
korrekciók nem vehetők figyelembe a 
többletilleték végleges összegének 
megállapítása céljából.
4. A Bizottság a 103af. cikk d) és f) pontja 
szerinti végrehajtási jogi aktusok útján 
meghatározza, hogyan és mikor kell a 
többletilletéket megfizetni a tagállam 
illetékes hatóság részére.

103ad. cikk
Túlfizetések és be nem fizetett összegek
1. Amennyiben szállítás vagy közvetlen 
értékesítés esetében megállapítást nyer, 
hogy többletilletéket kell fizetni, és a 
termelőktől beszedett hozzájárulás 
meghaladja annak összegét, a tagállam:
a) a többletet részben vagy egészében a 
103u. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett intézkedések finanszírozására 
használhatja, és/vagy
b) a többletet részben vagy egészben 
visszajuttathatja a következő termelőknek:
- akik a Bizottság által a 103ae. cikk g) 
pontja szerinti felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok révén meghatározandó 
időszakon belül a tagállam által objektív 
kritériumok alapján megállapított kiemelt 
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kategóriák valamelyikébe tartoznak,
- akiket az e fejezet által létrehozott, tejre 
és egyéb tejtermékekre vonatkozó 
kvótarendszerhez nem kapcsolódó nemzeti 
szabályokból következő rendkívüli helyzet 
érint.
2. Amennyiben megállapítást nyer, hogy 
nem kell többletilletéket fizetni, a 
felvásárlók vagy a tagállam által beszedett 
valamennyi előleget legkésőbb a 
következő tizenkét hónapos időszak végéig 
vissza kell téríteni.
3. Ha egy felvásárló nem teljesíti azon 
kötelezettségét, hogy a 103aa. cikkben 
foglaltaknak megfelelően beszedje a 
termelő által a többletilletékhez nyújtandó 
hozzájárulást, a tagállam a mulasztást 
elkövető felvásárlóra kiszabható 
szankciók sérelme nélkül közvetlenül a 
termelőtől is beszedheti a be nem fizetett 
összeget.
4. Ha valamely termelő vagy felvásárló 
nem tartja be a fizetési határidőt, akkor a 
hátralék után a Bizottság által a 103af. 
cikk e) pontja szerinti végrehajtási jogi 
aktus révén meghatározandó mértékű 
kamatot kell fizetnie a tagállam részére.

103ae. cikk
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

Annak biztosítása érdekében, hogy a 
tejkvótarendszer elérje a célkitűzéseit, így 
különösen az egyéni kvóták 
felhasználásának és kiszámításának, 
valamint az illeték beszedésének és 
felhasználásának hatékonysága 
érdekében a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén szabályokat 
fogad el a következők vonatkozásában:
a) a kvóták ideiglenes és végleges 
átcsoportosításai;
b) a fel nem használt kvóták kiosztása;
c) a zsírtartalomnak megfelelő kiigazítás 
alkalmazásának küszöbértéke;
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d) a termelők azon kötelessége, hogy 
jóváhagyott felvásárlóknak szállítsanak;
e) a felvásárlók tagállamok általi 
jóváhagyására vonatkozó kritériumok;
f) az illetéktöbblet visszaosztására 
vonatkozó objektív kritériumok;
g) a „közvetlen eladás” 
meghatározásának bármilyen módosítása, 
figyelembe véve a „szállítás” 103k. cikk f) 
pontjában szereplő meghatározását.

103af. cikk
Végrehajtási jogi aktusok

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján elfogadja a kvótarendszer 
alkalmazásához szükséges szabályokat, 
többek között az alábbiak 
vonatkozásában:
a) a nemzeti kvóták végleges 
átcsoportosításai, valamint – a tagállamok 
értesítését követően – szállítások és 
közvetlen értékesítések szerinti felosztása;
b) az egyéni kvótákhoz tartozó 
zsírtartalom kiszámítására szolgáló 
együttható megállapítása és a zsírtartalom 
kiigazítása;
c) a tej-egyenérték tagállamok általi 
megállapítása;
d) az illeték kifizetésére, az illetéktöblet 
újraelosztására és a határidők kötelező 
betartása esetén alkalmazandó 
csökkentésekre vagy előlegekre vonatkozó 
eljárás, határidő és műveletek;
e) a késedelmes fizetés esetén 
alkalmazandó kamatok és az illeték helyes 
kivetése;
f) a termelők tájékoztatása az új 
forgalommeghatározásokról, az egyéni 
kvóták közlése és értesítés az illetékről;
g) tájékoztatás a tejágazati többletilletékre 
vonatkozó kérelmekről és 
megállapodásokról;
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h) a szállítási és közvetlen értékesítési 
nyilatkozatok mintájának meghatározása;
i) a felvásárlók és a termelők 
nyilatkozatkészítése, nyilvántartás-
vezetése és adatszolgáltatása;
j) a szállítások és a közvetlen értékesítések 
ellenőrzése.

Or. es

Módosítás 1516
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
103 k cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103k. cikk
IV. szakasz

Fogalommeghatározások
1. E szakasz alkalmazásában:
a) „tej”: egy vagy több tehén fejésével 
nyert termék;
b) „egyéb tejtermékek”: a tejen kívül 
valamennyi tejtermék, különösen a sovány 
(fölözött) tej, a tejszín, a vaj, a joghurt és a 
sajt; melyeket adott esetben a Bizottság 
által végrehajtási jogi aktusok révén 
meghatározandó együttható 
alkalmazásával „tejegyenértékre” 
számítanak át;
c) „termelő”: valamely tagállam földrajzi 
területén mezőgazdasági üzemmel 
rendelkező mezőgazdasági termelő, aki 
vagy amely tejet állít elő és értékesít, vagy 
a közeljövőben ezzel a tevékenységgel 
készül foglalkozni;
d) „gazdaság”: a COM(2011)0625/3 
számú dokumentum 4. cikkében 
meghatározott mezőgazdasági üzem;
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e) „felvásárló”: olyan vállalkozás vagy 
csoport, amely termelőktől tejet vásárol
– begyűjtés, csomagolás, tárolás, hűtés 
vagy feldolgozás céljából, többek között 
szerződés alapján,
– tej vagy más tejtermékek kezelésével 
vagy feldolgozásával foglalkozó egy vagy 
több vállalkozás részére történő értékesítés 
céljára.
(f) „szállítás”: a termelő által a felvásárló 
részére végzett tejszállítás – ide nem értve 
az egyéb tejtermékek szállítását –, 
függetlenül attól, hogy a szállítást a 
termelő, a felvásárló, az ilyen termékeket 
feldolgozó vagy kezelő vállalkozás vagy 
harmadik fél bonyolítja-e le;
(g) „közvetlen értékesítés”: tejnek a 
termelő által közvetlenül a fogyasztók 
részére történő értékesítése vagy átadása, 
valamint egyéb tejtermékeknek a termelő 
által végzett értékesítése vagy átadása;
(h) „értékesítés”: tej szállítása vagy tej 
vagy egyéb tejtermékek közvetlen 
értékesítése;
(i) „egyéni kvóta”: a termelő számára egy 
adott tizenkét hónapos időszakra 
vonatkozóan meghatározott kvóta április 
1-jén;
(j) „nemzeti kvóta”: a 105c. cikkben 
említett, az egyes tagállamok számára 
meghatározott kvóta;
(k) „rendelkezésre álló kvóta”: az a kvóta, 
amely a termelők rendelkezésére áll az 
abba a tizenkét hónapos időszakba eső 
március 31-én, amelyre a többletilletéket 
kiszámították, figyelembe véve az e 
rendelet szerinti valamennyi olyan 
átadást, értékesítést, átcsoportosítást és 
ideiglenes újrafelosztást, amelyre az adott 
tizenkét hónapos időszak folyamán sor 
került.
2. Az (1) bekezdés e) pontjában szereplő 
fogalommeghatározás kapcsán 
felvásárlónak tekintendő minden olyan, 
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egyazon földrajzi területhez tartozó 
felvásárlókból álló csoport is, amely 
tagjainak megbízásából elvégzi a 
többletilleték fizetéséhez szükséges 
igazgatási vagy számviteli műveleteket. E 
tekintetben Görögország egyetlen földrajzi 
területnek tekintendő, és felvásárlói 
csoportnak minősíthet valamely hivatalos 
szervet.
3. Annak biztosítása érdekében, hogy a 
piacon értékesített teljes tej- és 
tejtermékmennyiségre kiterjedjen a 
kvótarendszer hatálya a Bizottság a 
„szállítás” (1) bekezdés f) pontjában 
szereplő meghatározásának tiszteletben 
tartása mellett a 105x. cikk c) pontjával 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok révén kiigazíthatja a 
„közvetlen értékesítés” meghatározását.

Or. pl

Módosítás 1517
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
103 k cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

I. ALSZAKASZ (új)
TERMELÉSSZABÁLYOZÁSI 

RENDSZER 
103k. cikk

Fogalommeghatározások
Ezen alszakasz alkalmazásában:
a) „tej”: egy vagy több tehén fejésével 
nyert termék;
b) „egyéb tejtermékek”: a tejen kívül 
valamennyi tejtermék, többek között a 
sovány tejpor, a tejszín, a vaj, a joghurt és 
a sajt; e termékeket adott esetben a 
Bizottság által meghatározandó 
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együttható alkalmazásával 
„tejegyenértékre” számítják át;
c) „termelő”: valamely tagállam földrajzi 
területén mezőgazdasági üzemmel 
rendelkező olyan mezőgazdasági termelő, 
aki tejet állít elő és értékesít, vagy arra 
készül, hogy a közeljövőben ezzel a 
tevékenységgel fog foglalkozni;
d) „gazdaság”: az (XXX)/EU rendelet 4. 
cikkében meghatározott mezőgazdasági 
üzem;
e) „felvásárló”: olyan vállalkozás vagy 
csoport, amely termelőktől tejet vásárol
– begyűjtés, csomagolás, tárolás, hűtés 
vagy feldolgozás céljából, többek között 
szerződés alapján,
– egy vagy több, tej vagy egyéb 
tejtermékek kezelésével vagy 
feldolgozásával foglalkozó vállalkozás 
részére történő értékesítés céljából.
Felvásárlónak tekintendő azonban 
minden olyan, egyazon földrajzi területhez 
tartozó felvásárlókból álló csoport is, 
amely tagjainak megbízásából elvégzi a 
többletilleték fizetéséhez szükséges 
igazgatási vagy számviteli műveleteket. 
Ezen albekezdés első mondatának 
alkalmazásában Görögország egyetlen 
földrajzi területnek tekintendő, és 
felvásárlói csoportnak minősíthet 
valamely hivatalos szervet;
(f) „szállítás”: a termelő által a felvásárló 
részére végzett tejszállítás – ide nem értve 
az egyéb tejtermékek szállítását –, 
függetlenül attól, hogy a szállítást a 
termelő, a felvásárló, az ilyen termékeket 
feldolgozó vagy kezelő vállalkozás vagy 
harmadik fél végzi-e;
(g) „közvetlen értékesítés”: tejnek a 
termelő által közvetlenül a fogyasztók 
részére történő értékesítése vagy átadása, 
valamint egyéb tejtermékeknek a termelő 
által végzett értékesítése vagy átadása. 
Annak biztosítása érdekében, hogy a 
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piacon értékesített teljes tej- és 
tejtermékmennyiségre kiterjedjen a 
kvótarendszer hatálya, a Bizottság a 
„szállítás” f) pontban szereplő 
meghatározásának tiszteletben tartása 
mellett a 160. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén kiigazíthatja a „közvetlen 
értékesítés” meghatározását.
(h) „értékesítés”: tej szállítása, vagy tej 
vagy egyéb tejtermékek közvetlen 
értékesítése;
(i) „egyéni kvóta”: a termelő számára egy 
adott tizenkét hónapos időszakra 
vonatkozóan meghatározott kvóta április 
1-jén;
(j) „nemzeti kvóta”: a 105b. cikkben 
említett, az egyes tagállamok számára 
meghatározott kvóta;
(k) „rendelkezésre álló kvóta”: az a kvóta, 
amely a termelők rendelkezésére áll az 
abba a tizenkét hónapos időszakba eső 
március 31-én, amelyre a többletilletéket 
kiszámították, figyelembe véve az e 
rendelet szerinti valamennyi olyan 
átadást, értékesítést, átcsoportosítást és 
ideiglenes újrafelosztást, amelyre az adott 
tizenkét hónapos időszak folyamán sor 
került.

Or. pt

Módosítás 1518
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
103 l cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103l. cikk
II. alszakasz
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Nemzeti kvóták
1. A 2014. április 1-jétől számított hét 
egymást követő tizenkét hónapos időszak 
(a továbbiakban: tizenkét hónapos 
időszakok) során értékesített tej és egyéb 
tejtermékek termelésére vonatkozó 
nemzeti kvótákat a VIIa. melléklet rögzíti.
2. Az (1) bekezdésben említett kvótákat a 
105d. cikkel összhangban kell kiosztani a 
termelőknek, különbséget téve a 
szállítások és a közvetlen értékesítések 
között. A nemzeti kvóták esetleges 
túllépését e szakasznak megfelelően 
minden egyes tagállamban nemzeti 
szinten állapítják meg, különbséget téve a 
szállítások és a közvetlen értékesítések 
között.
3. A VIIa. mellékletben szereplő nemzeti 
kvótákat az általános piaci helyzet és az 
egyes tagállamokban fennálló sajátos 
körülmények figyelembevételével történő 
esetleges felülvizsgálat sérelme nélkül kell 
meghatározni.
4. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
révén elfogadja az e cikk tagállamok általi 
egységes végrehajtásához szükséges 
szabályokat. Ezek vonatkozhatnak 
eljárásokra, értesítésekre és műszaki 
követelményekre.

Or. pl

Módosítás 1519
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
103 l cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103l. cikk
Nemzeti kvóták a tejágazatban

1. A 2015. április 1-jétől számított hét 
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egymást követő tizenkét hónapos időszak 
(a továbbiakban: tizenkét hónapos 
időszakok) során értékesítendő tej és 
egyéb tejtermékek termelésére vonatkozó 
nemzeti kvótákat az új VIb. melléklet 
állapítja meg.
2. Az (1) bekezdésben említett kvótákat a 
105c. cikkel összhangban kell kiosztani a 
termelőknek, különbséget téve a 
szállítások és a közvetlen értékesítések 
között. A nemzeti kvóták esetleges 
túllépését ezen alszakasznak megfelelően 
minden egyes tagállamban nemzeti 
szinten állapítják meg, és ennek 
alkalmazásában a szállításokat és a 
közvetlen értékesítéseket külön kezelik.
3. Az új VIb. mellékletben szereplő 
nemzeti kvótákat az általános piaci helyzet 
és az adott tagállamban fennálló sajátos 
körülmények figyelembevételével történő 
esetleges felülvizsgálat sérelme nélkül kell 
meghatározni.
4. Bulgária, a Cseh Köztársaság, 
Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, 
Magyarország, Málta, Lengyelország, 
Románia, Szlovénia és Szlovákia esetében 
a nemzeti kvóták magukban foglalják a 
felvásárlóknak szállított vagy közvetlenül 
értékesített tej vagy tejjel egyenértékű 
termék teljes mennyiségét, függetlenül 
attól, hogy ezek termelése vagy 
forgalmazása a fenti országokban 
alkalmazott átmeneti intézkedés hatálya 
alá tartozik-e.
5. A Bizottság a 162. cikk (2) bekezdésben 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén 
megállapítja az e cikk tagállamok általi 
egységes végrehajtásának biztosításához 
szükséges szabályokat. 

Or. pt
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Módosítás 1520
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
103 l cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103l. cikk
Nemzeti kvóták

1. A 2014. április 1-jétől számított hét 
egymást követő tizenkét hónapos időszak 
(a továbbiakban: tizenkét hónapos 
időszakok) során értékesített tej és egyéb 
tejtermékek termelésére vonatkozó 
nemzeti kvótákat a XX. melléklet rögzíti.
2. Az (1) bekezdésben említett kvótákat a 
101b. cikknek megfelelően kell kiosztani a 
termelőknek, különbséget téve a 
szállítások és a közvetlen értékesítések 
között. A nemzeti kvóták esetleges 
túllépését e szakasznak megfelelően 
minden egyes tagállamban nemzeti 
szinten állapítják meg, különbséget téve a 
szállítások és a közvetlen értékesítések 
között.
3. A XX. mellékletben szereplő nemzeti 
kvótákat az általános piaci helyzet és az 
egyes tagállamokban fennálló sajátos 
körülmények figyelembevételével történő 
esetleges felülvizsgálat sérelme nélkül kell 
meghatározni.

Or. es

Módosítás 1521
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
103 m cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103m. cikk
Egyéni kvóták

1. A termelők 2014. április 1-jén meglévő 
egyéni kvótájának vagy kvótáinak – a 
kvóták 2014. április 1-jén érvényes 
átadásának, értékesítésének vagy 
átcsoportosításának sérelme nélkül – meg 
kell egyezniük a 2014. március 31-én 
meglévő egyéni kvótáikkal.
2. A termelők egy vagy két egyéni kvótával 
rendelkezhetnek, amelyek közül az egyiket 
a szállítások, a másikat pedig közvetlen 
értékesítés céljából vehetik igénybe. A 
termelő rendelkezésére álló mennyiségek 
kvóták közötti átcsoportosítását kizárólag 
a tagállam illetékes hatósága hajthatja 
végre a termelő megfelelően indokolt 
kérelme alapján.
3. Amennyiben egy termelő két kvótával 
rendelkezik, a fizetendő többletilletékhez 
való hozzájárulását a két kvóta 
mindegyikére külön-külön ki kell 
számítani.
4. Az egyéni kvótákat adott esetben 
valamennyi érintett tizenkét hónapos 
időszak vonatkozásában módosítani kell 
annak érdekében, hogy az egyes 
tagállamok esetében a szállításokra és a 
közvetlen értékesítésre vonatkozó egyéni 
kvóták összege ne haladja meg a 105f. 
cikknek megfelelően kiigazított nemzeti 
kvóta megfelelő részét, figyelembe véve 
minden olyan levonást is, amely a 105h. 
cikk rendelkezéseinek megfelelően a 
nemzeti tartalék növelésére szolgál.

Or. pl

Módosítás 1522
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves
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Rendeletre irányuló javaslat
103 m cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103m. cikk
Egyéni kvóták a tejágazatban

1. A termelők 2015. április 1-jén meglévő 
kvótáinak – a kvóták 2015. április 1-jén 
érvényes átadásának, értékesítésének vagy 
átcsoportosításának sérelme nélkül – meg 
kell egyezniük a 2015. március 31-én 
meglévő egyéni 
referenciamennyiségeikkel.
2. A termelők egy vagy két egyéni kvótával 
rendelkezhetnek, amelyek közül az egyiket 
szállítások, a másikat pedig közvetlen 
értékesítés céljából vehetik igénybe. A 
termelő rendelkezésére álló mennyiségek 
kvóták közötti átcsoportosítását csak az 
érintett tagállam illetékes hatósága 
hajthatja végre a termelő megfelelően 
indokolt kérése alapján.
3. Amennyiben egy termelő két kvótával 
rendelkezik, a fizetendő többletilletékhez 
való hozzájárulását a két kvóta 
mindegyikére külön-külön ki kell 
számítani.
4. A finn nemzeti kvótának a 105b. 
cikkben említett szállításokra fenntartott 
részét a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén legfeljebb 200 000 tonnára 
emelheti a finnországi SLOM-termelők 
kompenzálása érdekében. Ezt az uniós 
jognak megfelelően kiosztandó tartalékot 
kizárólag azon termelők javára lehet 
felhasználni, akiknek a termelés újbóli 
megkezdésére vonatkozó jogát a 
csatlakozás érintette.
5. Az egyéni kvótákat adott esetben 
valamennyi érintett tizenkét hónapos 
időszak vonatkozásában módosítani kell 
annak érdekében, hogy az egyes 
tagállamok esetében a szállításokra és a 
közvetlen értékesítésre vonatkozó egyéni 
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kvóták összege ne haladja meg a 105e. 
cikknek megfelelően kiigazított nemzeti 
kvóta megfelelő részét, figyelembe véve 
minden olyan levonást is, amely a 105g. 
cikk rendelkezéseinek megfelelően a 
nemzeti tartalék növelésére szolgál.

Or. pt

Módosítás 1523
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
103 m cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103m. cikk
Egyéni kvóták

1. A termelők 2014. április 1-jén meglévő 
egyéni kvótájának vagy kvótáinak – a 
2014. április 1-jén érvényes kvóták 
átadásának, értékesítésének vagy
átcsoportosításának sérelme nélkül – meg 
kell egyezniük a 2014. március 31-én 
meglévő egyéni referenciamennyiségükkel 
vagy referenciamennyiségeikkel.
2. A termelők egy vagy két egyéni kvótával 
rendelkezhetnek, amelyek közül az egyiket 
a szállítások, a másikat pedig közvetlen 
értékesítés céljából vehetik igénybe. A 
termelő rendelkezésére álló mennyiségek 
kvóták közötti átcsoportosítását kizárólag 
a tagállam illetékes hatósága hajthatja 
végre a termelő megfelelően indokolt 
kérelme alapján.
3. Amennyiben egy termelő két kvótával 
rendelkezik, a fizetendő többletilletékhez 
való hozzájárulását a két kvóta 
mindegyikére külön-külön ki kell 
számítani.
4. Az egyéni kvótákat adott esetben 
valamennyi érintett tizenkét hónapos 
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időszak vonatkozásában módosítani kell 
annak érdekében, hogy az egyes 
tagállamok esetében a szállításokra és a 
közvetlen értékesítésekre vonatkozó egyéni 
kvóták összege ne haladja meg a 101d. 
cikknek megfelelően kiigazított nemzeti 
kvóta megfelelő részét, figyelembe véve 
minden olyan levonást is, amely a 101f. 
cikk rendelkezéseinek megfelelően a 
nemzeti tartalék növelésére szolgál.

Or. es

Módosítás 1524
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
103 m cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103m. cikk
Kvóták kiosztása a nemzeti tartalékból

A tagállamok elfogadják azokat a 
szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy 
a Bizottsággal közlendő objektív 
kritériumok alapján a 105h. cikk szerinti 
nemzeti tartalékból kiosszák a termelők 
számára a kvóták egészét vagy egy részét.

Or. pl

Módosítás 1525
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
103 n cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103n. cikk
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Kvóták kiosztása a nemzeti tartalékból
A tagállamok elfogadják azokat a 
szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy 
a Bizottsággal közlendő objektív 
kritériumok alapján a 105g. cikk szerinti 
nemzeti tartalékból kiosszák a termelők 
számára a kvóták egészét vagy egy részét.

Or. pt

Módosítás 1526
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
103 n cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103n. cikk
Kvóták kiosztása a nemzeti tartalékból

A tagállamok elfogadják azokat a 
szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy 
a Bizottsággal közlendő objektív 
kritériumok alapján a 101f. cikk szerinti 
nemzeti tartalékból kiosszák a termelők 
számára a kvóták egészét vagy egy részét.

Or. es

Módosítás 1527
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
103 o cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103o. cikk
A kvóták kezelése
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1. A Bizottság a 105y. cikk a) pontja 
értelmében végrehajtási jogi aktusok 
révén minden egyes tagállamra és minden 
egyes időszakra vonatkozóan az adott 
időszak vége előtt kiigazítja a nemzeti 
kvótákon belül a „szállításokhoz” és a 
„közvetlen értékesítéshez” tartozó 
mennyiségek felosztását, figyelembe véve 
a szállításokra és a közvetlen értékesítésre 
vonatkozó egyéni kvóták között a termelők 
kérelmére végrehajtott 
átcsoportosításokat.
2. A tagállamok minden évben továbbítják 
a Bizottsághoz a Bizottság által 
végrehajtási jogi aktusokban 
meghatározandó időpontig és a 157. cikk 
(3) bekezdése értelmében végrehajtási jogi 
aktusokban meghatározott szabályok 
tiszteletben tartásával a következőkhöz 
szükséges információkat:
a) az e cikk (1) bekezdésében említett 
kiigazítás végrehajtása;
b) az általuk fizetendő többletilleték 
kiszámítása.
3. Az e cikk alkalmazására vonatkozó 
szabályokat a 105y. cikk g) pontjával 
összhangban végrehajtási jogi aktusok 
révén kell elfogadni.

Or. pl

Módosítás 1528
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
103 o cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103o. cikk
A kvóták kezelése

1. A Bizottság a 162. cikk (2) bekezdése 
szerinti végrehajtási jogi aktusok révén 
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minden egyes tagállamra és minden egyes 
időszakra vonatkozóan az adott időszak 
vége előtt kiigazítja a nemzeti kvótákon 
belül a „szállításokhoz” és a „közvetlen 
értékesítéshez” tartozó mennyiségek 
felosztását, figyelembe véve a szállításokra 
és a közvetlen értékesítésre vonatkozó 
egyéni kvóták között a termelők kérelmére 
végrehajtott átcsoportosításokat.
2. A tagállamok minden évben átadják a 
Bizottságnak a Bizottság által végrehajtási 
jogi aktusokban meghatározandó 
időpontig és a 162. cikk (2) bekezdése 
szerinti végrehajtási jogi aktusokban 
meghatározott szabályok tiszteletben 
tartásával a következőkhöz szükséges 
információkat:
a) az e cikk (1) bekezdésében említett 
kiigazítás végrehajtása;
b) a tagállamok által fizetendő 
többletilleték kiszámítása.

Or. pt

Módosítás 1529
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
103 o cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103o. cikk
A kvóták kezelése

1. A Bizottság minden egyes tagállamra és 
minden egyes időszakra vonatkozóan az 
adott időszak vége előtt kiigazítja a 
nemzeti kvótákon belül a „szállításokhoz” 
és a „közvetlen értékesítéshez” tartozó 
mennyiségek közötti felosztást, figyelembe 
véve a szállításokra és a közvetlen 
értékesítésre vonatkozó egyéni kvóták 
között a termelők kérelmére végrehajtott 
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átcsoportosításokat.
2. A tagállamok a Bizottság által 
meghatározandó időpontig minden évben 
továbbítják a Bizottsághoz a 
következőkhöz szükséges információkat:
a) az e cikk (1) bekezdésében említett 
kiigazítás végrehajtása;
b) az egyes tagállamok által fizetendő 
többletilleték kiszámítása.

Or. es

Módosítás 1530
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
103 p cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103p. cikk
Zsírtartalom

1. Minden termelő tekintetében meg kell 
határozni azt a referencia-zsírtartalmat, 
amelyet az adott termelőnek a 
szállításokra kiosztott egyéni kvótára kell 
alkalmazni.
2. A termelőknek a 105c. cikk (1) 
bekezdésével összhangban 2014. március 
31-én kiosztott kvóták tekintetében az (1) 
bekezdésben említett referencia-
zsírtartalom megegyezik az adott kvóta 
vonatkozásában az adott időpontban 
alkalmazott referencia-zsírtartalommal.
3. A referencia-zsírtartalmat módosítani 
kell a 105c. cikk (2) bekezdésében említett 
átcsoportosítások alkalmával, valamint a 
kvótáknak a Bizottság által a 105y. cikk b) 
pontjának értelmében végrehajtási jogi 
aktusokban meghatározandó szabályokkal 
összhangban történő megszerzése, 
átruházása vagy ideiglenes átruházása 
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esetén.
4. Azon új termelők esetében, akik 
szállításra vonatkozó, teljes egészében a 
nemzeti tartalékból származó egyéni 
kvótával rendelkeznek, a zsírtartalmat a 
Bizottság által a 105y. cikk b) pontjának 
értelmében végrehajtási jogi aktusokban 
megállapítandó szabályokkal 
összhangban kell meghatározni.
5. Az (1) bekezdésben említett egyéni 
referencia-zsírtartalmat – adott esetben –
e rendelet hatálybalépésekor, majd ezt 
követően a tizenkét hónapos időszakok 
kezdetén szükség szerint ki kell igazítani 
annak érdekében, hogy az egyes 
tagállamok vonatkozásában az egyéni 
reprezentatív zsírtartalmak súlyozott 
átlaga ne haladja meg kilogrammonként
0,1 grammnál nagyobb mértékben a VIIb. 
mellékletben meghatározott referencia-
zsírtartalmat.

Or. pl

Módosítás 1531
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
103 p cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103p. cikk
Zsírtartalom

1. Minden termelő tekintetében meg kell 
határozni azt a referencia-zsírtartalmat, 
amelyet az adott termelőnek a 
szállításokra kiosztott egyéni kvótára kell 
alkalmazni.
2. A termelőknek a 105c. cikk (1) 
bekezdésével összhangban 2015. március 
31-én kiosztott kvóták tekintetében az (1) 
bekezdésben említett referencia-
zsírtartalom megegyezik az adott kvóta 
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vonatkozásában az adott időpontban 
alkalmazott referencia-zsírtartalommal.
3. A referencia-zsírtartalmat módosítani 
kell a 105c. cikk (2) bekezdésében említett 
átcsoportosítások alkalmával, valamint a 
kvótáknak a Bizottság által a 162. cikk (2) 
bekezdésével összhangban végrehajtási 
jogi aktusokban meghatározandó 
szabályokkal összhangban történő 
megszerzése, átruházása vagy ideiglenes 
átruházása esetén.
4. Azon új termelők esetében, akik 
szállításra vonatkozó, teljes egészében a 
nemzeti tartalékból származó egyéni 
kvótával rendelkeznek, a zsírtartalmat a 
Bizottság által a 162. cikk (2) bekezdésével 
összhangban végrehajtási jogi aktusokban 
megállapítandó szabályokkal 
összhangban kell megállapítani.
5. Az (1) bekezdésben említett egyéni 
referencia-zsírtartalmat – adott esetben –
e rendelet hatálybalépésekor, majd ezt 
követően a tizenkét hónapos időszakok 
kezdetén szükség szerint ki kell igazítani 
annak érdekében, hogy az egyes 
tagállamok vonatkozásában az egyéni 
reprezentatív zsírtartalmak súlyozott 
átlaga ne haladja meg kilogrammonként 
0,1 grammnál nagyobb mértékben a VIa. 
mellékletben meghatározott referencia-
zsírtartalmat.

Or. pt

Módosítás 1532
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
103 p cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103p. cikk
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Zsírtartalom
1. Minden termelő tekintetében meg kell 
határozni azt a referencia-zsírtartalmat, 
amelyet az adott termelőnek a 
szállításokra kiosztott egyéni kvótára kell 
alkalmazni.
2. A termelőknek a 101b. cikk (1) 
bekezdésével összhangban 2014. március 
31-én kiosztott kvóták esetében az (1) 
bekezdésben említett referencia-
zsírtartalom megegyezik az adott kvóta 
vonatkozásában az adott időpontban 
alkalmazott referencia-zsírtartalommal.
3. A 101b. cikk (2) bekezdésében említett 
átcsoportosítások alkalmával, valamint 
kvótáknak a Bizottság által 
megállapítandó szabályokkal 
összhangban történő megszerzése, 
átruházása vagy ideiglenes átruházása 
esetén a referencia-zsírtartalmat 
módosítani kell.
4. Azon új termelők esetében, akik 
szállításra vonatkozó, teljes egészében a 
nemzeti tartalékból származó egyéni 
kvótával rendelkeznek, a zsírtartalmat a 
Bizottság által megállapítandó 
szabályokkal összhangban kell 
meghatározni.
5. Az (1) bekezdésben említett egyéni 
referencia-zsírtartalmat – adott esetben –
e rendelet hatálybalépésekor, majd ezt 
követően a tizenkét hónapos időszakok 
kezdetén szükség szerint ki kell igazítani 
annak érdekében, hogy az egyes 
tagállamok vonatkozásában az egyéni 
reprezentatív zsírtartalmak súlyozott 
átlaga ne haladja meg kilogrammonként 
0,1 grammnál nagyobb mértékben a [X]. 
mellékletben meghatározott referencia-
zsírtartalmat.

Or. es
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Módosítás 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
103 q cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103q. cikk
Nemzeti tartalék

1. Valamennyi tagállam létrehoz egy, a 
VIIb. mellékletben rögzített nemzeti 
kvóták részét képező nemzeti tartalékot, 
különösen a 105e. cikkben előírt 
kvótakiosztás céljából. A nemzeti 
tartalékot az adott körülményektől 
függően vagy bizonyos mennyiségek 105i. 
cikk szerinti visszavonása, vagy az 
átruházások egy részének a 105m. cikk 
szerinti visszatartása, vagy pedig 
valamennyi egyéni kvóta egyöntetű 
csökkentése révén töltik fel. A szóban 
forgó kvóták megtartják eredeti 
rendeltetésüket (azaz szállításra vagy 
közvetlen értékesítésre vonatkoznak).
2. A tagállamok részére kiosztott 
bármilyen kiegészítő kvótát 
automatikusan a nemzeti tartalékba kell 
helyezni, és az előrelátható szükségletnek 
megfelelően szállításokra és közvetlen 
értékesítésekre kell felosztani.
3. A nemzeti tartalékba helyezett kvótákra 
nem vonatkozik referencia-zsírtartalom.

Or. pl

Módosítás 1534
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
103 q cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103q. cikk
Nemzeti tartalék

1. Valamennyi tagállam létrehoz egy, a 
VIb. mellékletben rögzített nemzeti kvóták 
részét képező nemzeti tartalékot a 105d. 
cikkben előírt kvótakiosztás céljából. A 
nemzeti tartalékot az adott 
körülményektől függően vagy bizonyos 
mennyiségek 105h. cikk szerinti 
visszavonásából, vagy az átruházásokból 
történő, a 105l. cikk szerinti levonásokból,
vagy pedig valamennyi egyéni kvóta 
lineáris csökkentéséből felszabaduló 
mennyiségek alkotják. A szóban forgó 
kvóták megtartják eredeti rendeltetésüket 
(azaz „szállításra” vagy „közvetlen 
értékesítésre” vonatkoznak).
2. A tagállamok részére kiosztott 
kiegészítő kvótákat automatikusan a 
nemzeti tartalékba kell helyezni, és az 
előrelátható szükségletnek megfelelően 
szállításokra és közvetlen értékesítésekre 
kell felosztani.
3. A nemzeti tartalékba helyezett kvótákra 
nem vonatkozik referencia-zsírtartalom.

Or. pt

Módosítás 1535
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
103 q cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103q. cikk
Nemzeti tartalék

1. Minden egyes tagállam létrehoz egy, a 
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... mellékletben rögzített nemzeti kvóták 
részét képező nemzeti tartalékot, 
különösen a 101c. cikkben meghatározott 
kvótakiosztás céljából.
A nemzeti tartalékot az adott 
körülményektől függően vagy bizonyos 
mennyiségek 101g. cikk szerinti 
visszavonása, vagy az átruházások egy 
részének a 101k. cikk szerinti 
visszatartása, vagy pedig valamennyi 
egyéni kvóta egyöntetű csökkentése révén 
töltik fel. A szóban forgó kvóták 
megtartják eredeti rendeltetésüket (azaz 
szállításra vagy közvetlen értékesítésre 
vonatkoznak).
2. A tagállamok részére kiosztott 
bármilyen kiegészítő kvótákat 
automatikusan a nemzeti tartalékba kell 
helyezni, és az előrelátható szükségletnek 
megfelelően szállításokra és közvetlen 
értékesítésekre kell felosztani.
3. A nemzeti tartalékba helyezett kvótákra 
nem vonatkozik referencia-zsírtartalom.

Or. es

Módosítás 1536
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
103 r cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103r. cikk
A termelés szüneteltetésének esetei

1. Ha valamely egyéni kvótával 
rendelkező természetes vagy jogi személy 
egy tizenkét hónapos időszak alatt már 
nem teljesíti a 105b. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjában említett feltételeket, a 
megfelelő mennyiségeket legkésőbb a 
következő naptári év április 1-jéig vissza 
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kell juttatni a nemzeti tartalékba, kivéve 
ha az adott természetes vagy jogi személy 
az említett időpontot megelőzően ismét a 
105b. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti termelővé válik.
Ha e személy legkésőbb a visszavonást 
követő második tizenkét hónapos időszak 
végéig ismét termelővé válik, a tőle 
visszavont egyéni kvóta egészét vagy egy 
részét legkésőbb az alkalmazás időpontját 
követő április 1-jéig újra ki kell osztani a 
részére.
2. Az olyan esetekben, amikor a termelő 
egyéni kvótájának 85 %-ánál kevesebbet 
értékesít legalább egy tizenkét hónapos 
időszakban, a tagállamok eldönthetik, 
hogy a fel nem használt kvóta egészét 
vagy egy részét visszajuttassák-e a nemzeti 
tartalékba, és ha igen, milyen 
feltételekkel.
A tagállamok meghatározhatják, hogy egy 
adott kvóta milyen feltételek mellett 
juttatható vissza az érintett termelőnek, 
amennyiben az újrakezdi értékesítési 
tevékenységet.
3. Az (1) és (2) bekezdés nem 
alkalmazandó vis maior esetén, valamint 
kellően indokolt és az illetékes hatóság 
által elismert, az érintett termelő termelési 
kapacitását átmenetileg befolyásoló 
esetekben.

Or. pl

Módosítás 1537
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
103 r cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103r. cikk
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A termelés szüneteltetésének esetei
1. Ha valamely egyéni kvótával 
rendelkező természetes vagy jogi személy 
egy tizenkét hónapos időszak alatt többé 
nem teljesíti a 105a. cikk c) pontjában 
meghatározott feltételeket, a megfelelő 
mennyiségeket legkésőbb a következő 
naptári év április 1-jéig vissza kell juttatni 
a nemzeti tartalékba, kivéve ha az érintett 
természetes vagy jogi személy az említett 
időpontot megelőzően ismét a 105a. cikk 
c) pontja szerinti termelővé válik. Ha az 
érintett személy legkésőbb a mennyiségek 
visszavonását követő második tizenkét 
hónapos időszak végéig ismét termelővé 
válik, a tőle visszavont egyéni kvóta 
egészét vagy egy részét legkésőbb az 
érintett személy kérelmének időpontját 
követő április 1-jéig újra ki kell osztani a 
részére. 
2. Amennyiben a termelő egyéni 
kvótájának 85 %-ánál kevesebbet értékesít 
legalább egy tizenkét hónapos időszakban, 
az érintett tagállamok eldönthetik, hogy a 
fel nem használt kvóta egészét vagy egy 
részét visszajuttassák-e a nemzeti 
tartalékba, és ha igen, milyen 
feltételekkel. A tagállam meghatározhatja, 
hogy egy adott kvóta milyen feltételek 
mellett juttatható vissza a termelőnek, 
amennyiben az újrakezdi az értékesítési 
tevékenységet.  
3. Az (1) és (2) bekezdés nem 
alkalmazandó vis maior esetén és olyan 
kellően indokolt és az illetékes hatóság 
által elismert esetekben, amelyek az 
érintett termelő termelési kapacitását 
átmenetileg befolyásolják.

Or. pt

Módosítás 1538
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Rendeletre irányuló javaslat
103 r cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103r. cikk
A termelés szüneteltetésének esetei

1. Ha valamely egyéni kvótával 
rendelkező természetes vagy jogi személy 
egy tizenkét hónapos időszak alatt felhagy 
a tej termelésével és értékesítésével, a 
megfelelő mennyiségeket legkésőbb a 
következő naptári év április 1-jéig vissza 
kell juttatni a nemzeti tartalékba, kivéve 
ha az adott természetes vagy jogi személy 
az említett időpontot megelőzően ismét 
termelővé válik.
Ha e személy legkésőbb a visszavonást 
követő második tizenkét hónapos időszak 
végéig ismét termelővé válik, a tőle 
visszavont egyéni kvóta egészét vagy egy 
részét legkésőbb az alkalmazás időpontját 
követő április 1-jéig újra ki kell osztani a 
részére.
2. Az olyan esetekben, amikor a termelő 
egyéni kvótájának 85 %-ánál kevesebbet 
értékesít legalább egy tizenkét hónapos 
időszakban, a tagállamok eldönthetik, 
hogy a fel nem használt kvóta egészét 
vagy egy részét visszajuttassák-e a nemzeti 
tartalékba, és ha igen, milyen 
feltételekkel. A tagállamok 
meghatározhatják, hogy egy adott kvóta 
milyen feltételek mellett juttatható vissza 
az érintett termelőnek, amennyiben az 
újrakezdi értékesítési tevékenységet.
3. Az (1) és (2) bekezdés nem 
alkalmazandó vis maior esetén, valamint 
kellően indokolt és az illetékes hatóság 
által elismert, az érintett termelő termelési 
kapacitását átmenetileg befolyásoló 
esetekben.

Or. es
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Módosítás 1539
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
103 s cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103s. cikk
Ideiglenes átruházások

1. A tagállamok minden egyes tizenkét 
hónapos időszak végéig engedélyezik az 
adott időszakra vonatkozóan az egyéni 
kvóták azon részének ideiglenes 
átruházását, amelyet a kvóták 
igénybevételére jogosult termelők nem 
szándékoznak felhasználni.
A tagállamok a termelői kategóriák vagy 
az érintett tejtermelési struktúrák szerint 
szabályozhatják az átruházásokat, azokat 
a felvásárló szintjére vagy adott régión 
belülre korlátozhatják, a 105i. cikk (3) 
bekezdésében említett esetekben 
engedélyezhetik a teljes körű átruházást, 
és meghatározhatják, hogy milyen 
mértékig ismételhetik meg a termelők az 
átruházásokat.
2. Bármely tagállam határozhat úgy, hogy 
a következő egy vagy két kritérium 
alapján nem hajtja végre az (1) bekezdést:
a) strukturális változtatások és 
kiigazítások elősegítésének szükségessége;
b) elsőrendű igazgatási szükségletek.

Or. pl

Módosítás 1540
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves
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Rendeletre irányuló javaslat
103 s cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103s. cikk
Ideiglenes átruházások

1. A tagállamok minden egyes tizenkét 
hónapos időszak végéig engedélyezik az 
adott időszakra vonatkozóan az egyéni 
kvóták azon részének ideiglenes 
átruházását, amelyet a kvóták 
igénybevételére jogosult termelők nem 
szándékoznak felhasználni. A tagállamok 
a termelői kategóriák vagy a tejtermelési 
struktúrák szerint szabályozhatják az 
átruházásokat, azokat a felvásárló 
szintjére vagy adott régión belülre 
korlátozhatják, a 105h. cikk (3) 
bekezdésében említett esetekben 
engedélyezhetik a teljes körű átruházást, 
és meghatározhatják, hogy milyen 
mértékig ismételhetik meg a termelők az 
átruházásokat.
2. A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
a következő egy vagy két kritérium 
alapján nem hajtják végre az (1) 
bekezdést:
a) strukturális változtatások és 
kiigazítások elősegítésének szükségessége;
b) elsőrendű igazgatási szükségletek.

Or. pt

Módosítás 1541
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
103 s cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103s. cikk
Ideiglenes átruházások

1. A tagállamok minden egyes tizenkét 
hónapos időszak végéig engedélyezik az 
adott időszakra vonatkozóan az egyéni 
kvóták azon részének ideiglenes 
átruházását, amelyet a kvóták 
igénybevételére jogosult termelők nem 
szándékoznak felhasználni. A tagállamok 
a termelői kategóriák vagy az érintett 
tejtermelési struktúrák szerint 
szabályozhatják az átruházásokat, azokat 
a felvásárló szintjére vagy adott régión 
belülre korlátozhatják, a 101g. cikk (3) 
bekezdésében említett esetekben 
engedélyezhetik a teljes körű átruházást, 
és meghatározhatják, hogy milyen 
mértékig ismételhetik meg a termelők az 
átruházásokat.
2. Bármely tagállam határozhat úgy, hogy 
a következő egy vagy két kritérium 
alapján nem hajtja végre az (1) bekezdést:
a) strukturális változtatások és 
kiigazítások elősegítésének szükségessége;
b) elsőrendű igazgatási szükségletek.

Or. es

Módosítás 1542
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
103 t cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103t. cikk
A kvóták földterülettel együtt történő 

átruházása



AM\909518HU.doc 167/177 PE494.484v01-00

HU

1. Amennyiben a mezőgazdasági üzemet 
eladják, bérbe adják, tényleges öröklés 
vagy a későbbi örökség részét képező 
adomány útján vagy a termelő 
tekintetében hasonló joghatással járó 
egyéb eszközökkel átruházzák, az egyéni 
kvótákat a tagállamok által 
meghatározandó részletes szabályoknak 
megfelelően és a tejtermeléshez használt 
területek vagy más objektív kritériumok, 
valamint – adott esetben – a felek között 
létrejött bármely megállapodás 
figyelembevételével a mezőgazdasági 
üzemmel együtt át kell ruházni az azt 
átvevő termelőkre. A kvóták azon részét, 
amelyet – adott esetben – nem ruháztak át 
a mezőgazdasági üzemmel együtt, a 
nemzeti tartalékba kell helyezni.
2. Ha a kvótákat az (1) bekezdéssel 
összhangban földhaszonbérlet útján vagy 
hasonló joghatással járó egyéb 
eszközökkel ruházták vagy ruházzák át, a 
tagállamok – objektív kritériumok alapján 
és annak biztosítása céljából, hogy 
kizárólag termelők rendelkezhessenek 
kvótával – határozhatnak úgy, hogy a 
kvóta nem ruházható át a mezőgazdasági 
üzemmel együtt.
3. Amennyiben földet hatóságokra és/vagy 
közérdekű felhasználás céljára ruháznak
át, vagy ha az átruházás nem 
mezőgazdasági céllal történik, a 
tagállamok gondoskodnak azon 
intézkedések meghozataláról, amelyek 
szükségesek a felek jogos érdekeinek 
védelméhez, és különösen ahhoz, hogy az 
ilyen földterületet átadó termelők 
folytathassák a tejtermelést, amennyiben 
ez a szándékuk.
4. A felek közötti megállapodás hiányában 
olyan esetekben, amikor a bérleti 
időtartam anélkül jár le, hogy azt hasonló 
feltételek mellett meg lehetne 
hosszabbítani, vagy hasonló joghatással 
járó helyzetekben, a szóban forgó egyéni 
kvótákat – a tagállam által elfogadott 
rendelkezésekkel összhangban és a felek 
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jogos érdekeinek figyelembevételével –
részben vagy egészben át kell ruházni a 
bérletet átvevő termelőkre.

Or. pl

Módosítás 1543
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
103 t cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103t. cikk
A kvóták földterülettel együtt történő 

átruházása
1. Amennyiben a mezőgazdasági üzemet 
eladják, bérbe adják, tényleges öröklés 
vagy a későbbi örökség részét képező 
adomány útján vagy a termelő 
tekintetében hasonló joghatással járó 
egyéb eszközökkel átruházzák, az egyéni 
kvótákat a tagállamok által 
meghatározandó részletes szabályoknak 
megfelelően és a tejtermeléshez használt 
területek vagy más objektív kritériumok, 
valamint – adott esetben – a felek között 
létrejött bármely megállapodás 
figyelembevételével a mezőgazdasági 
üzemmel együtt át kell ruházni az azt 
átvevő termelőkre. A kvóták azon részét, 
amelyet – adott esetben – nem ruháztak át 
a mezőgazdasági üzemmel együtt, a 
nemzeti tartalékba kell helyezni.
2. Ha a kvótákat az (1) bekezdéssel 
összhangban földhaszonbérlet útján vagy 
hasonló joghatással járó egyéb 
eszközökkel ruházták vagy ruházzák át, a 
tagállamok ― objektív kritériumok 
alapján és annak biztosítása céljából, 
hogy kizárólag termelők 
rendelkezhessenek kvótával ― 
határozhatnak úgy, hogy a kvóta nem 
ruházható át a mezőgazdasági üzemmel 
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együtt.
3. Amennyiben földet hatóságokra és/vagy 
közérdekű felhasználás céljára ruháznak 
át, vagy ha az átruházás nem 
mezőgazdasági céllal történik, a 
tagállamok biztosítják, hogy meghozzák a 
szükséges intézkedéseket a felek jogos 
érdekeinek védelmére, és különösen arra, 
hogy az ilyen földterületet átadó termelők 
folytathassák a tejtermelést, amennyiben 
ez a szándékuk.
4. A felek közötti megállapodás hiányában 
olyan esetekben, amikor a bérleti 
időtartam anélkül jár le, hogy azt hasonló 
feltételek mellett meg lehetne 
hosszabbítani, vagy hasonló joghatással 
járó helyzetekben, a szóban forgó egyéni 
kvótákat – a tagállam által elfogadandó 
rendelkezésekkel összhangban és a felek 
jogos érdekeinek figyelembevételével –
részben vagy egészben át kell ruházni a 
bérletet átvevő termelőkre.

Or. pt

Módosítás 1544
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
103 t cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103t. cikk
A kvóták földterülettel együtt történő 

átruházása
1. Amennyiben a mezőgazdasági üzemet 
eladják, bérbe adják, tényleges öröklés 
vagy a későbbi örökség részét képező 
adomány útján vagy a termelő 
tekintetében hasonló joghatással járó 
egyéb eszközökkel átruházzák, az egyéni 
kvótákat a tagállamok által 
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meghatározandó részletes szabályoknak 
megfelelően és a tejtermeléshez használt 
területek vagy más objektív kritériumok, 
valamint – adott esetben – a felek között 
létrejött bármely megállapodás 
figyelembevételével a mezőgazdasági 
üzemmel együtt át kell ruházni az azt 
átvevő termelőkre. A kvóták azon részét, 
amelyet – adott esetben – nem ruháztak át 
a mezőgazdasági üzemmel együtt, a 
nemzeti tartalékba kell helyezni.
2. Ha a kvótákat az (1) bekezdéssel 
összhangban földhaszonbérlet útján vagy 
hasonló joghatással járó egyéb 
eszközökkel ruházták vagy ruházzák át, a 
tagállamok – objektív kritériumok alapján 
és annak biztosítása céljából, hogy 
kizárólag termelők rendelkezhessenek 
kvótával – határozhatnak úgy, hogy a 
kvóta nem ruházható át a mezőgazdasági 
üzemmel együtt.
3. Amennyiben földet állami hatóságokra 
és/vagy közérdekű felhasználás céljára 
ruháznak át, vagy ha az átruházás nem 
mezőgazdasági céllal történik, a 
tagállamok biztosítják, hogy meghozzák a 
szükséges intézkedéseket a felek jogos 
érdekeinek védelmére, és különösen arra, 
hogy az ilyen földterületet átadó termelők 
folytathassák a tejtermelést, amennyiben 
ez a szándékuk.
4. A felek közötti megállapodás hiányában 
olyan esetekben, amikor a bérleti 
időtartam anélkül jár le, hogy azt hasonló 
feltételek mellett meg lehetne 
hosszabbítani, vagy hasonló joghatással 
járó helyzetekben, a szóban forgó egyéni 
kvótákat – a tagállam által elfogadott 
rendelkezésekkel összhangban és a felek 
jogos érdekeinek figyelembevételével –
részben vagy egészben át kell ruházni a 
bérletet átvevő termelőkre.

Or. es
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Módosítás 1545
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
103 u cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103u. cikk
Különleges átruházási intézkedések
1. A tejtermelés sikeres 
szerkezetátalakítása vagy a környezet 
javítása érdekében és az érintett felek 
jogos érdekeinek figyelembevételével a 
tagállamok az általuk meghatározandó 
részletes szabályoknak megfelelően:
a) ellentételezést biztosíthatnak egy vagy 
több éves részletben azon termelők 
részére, akik vállalják tejtermelésük 
egészének vagy egy részének tartós 
megszüntetését, és az így felszabadult 
egyéni kvótákat a nemzeti tartalékba 
utalhatják;
b) objektív kritériumok alapján 
meghatározhatják azokat a feltételeket, 
amelyek mellett egy tizenkét hónapos 
időszak kezdetén az illetékes hatóság vagy 
az e hatóság által kijelölt szerv térítés 
ellenében újból kioszthatja a termelők 
részére azon egyéni kvótákat, amelyeket 
más termelők az előző tizenkét hónapos 
időszak végén véglegesen felszabadítottak 
a fent említett térítéssel megegyező, egy 
vagy több éves részletben nyújtott 
ellentételezés fejében;
c) központosíthatják és felügyelhetik a 
kvóták termőföld nélkül történő 
átruházásait;
d) a környezet javítása céljából átruházott 
földterület esetén elrendelhetik, hogy az 
érintett egyéni kvótát olyan termelőnek 
juttassák, aki megválik a földterülettől, de 
folytatni kívánja a tejtermelést;
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e) objektív kritériumok alapján 
meghatározhatják azokat a régiókat vagy 
begyűjtési területeket, amelyeken belül a 
tejtermelés szerkezetének javítása 
érdekében engedélyezhető a kvóták tartós 
átruházása a megfelelő földterület 
átruházása nélkül;
(f) a termelő által az illetékes hatósághoz 
vagy az e hatóság által kijelölt szervhez 
benyújtott kérelem alapján 
engedélyezhetik a tejtermelés 
szerkezetének a mezőgazdasági üzem 
szintjén történő javítása vagy a termelés 
külterjesítésének lehetővé tétele céljából a 
kvótáknak a megfelelő földterület nélküli 
végleges átruházását és fordítva.
2. Az (1) bekezdés végrehajtható nemzeti 
szinten, megfelelő területi szinten vagy 
meghatározott begyűjtési területeken.

Or. pl

Módosítás 1546
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
103 u cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103u. cikk
Különleges átruházási intézkedések

1. A tejtermelés sikeres 
szerkezetátalakítása vagy a környezet 
javítása érdekében és az érintett felek 
jogos érdekeinek figyelembevételével a 
tagállamok az általuk meghatározandó 
részletes szabályoknak megfelelően:
a) ellentételezést biztosíthatnak egy vagy 
több éves részletben azon termelők 
részére, akik vállalják tejtermelésük 
egészének vagy egy részének tartós 
megszüntetését, és az így felszabadult 
egyéni kvótákat a nemzeti tartalékba 
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utalhatják;
b) objektív kritériumok alapján 
meghatározhatják azokat a feltételeket, 
amelyek mellett egy tizenkét hónapos 
időszak kezdetén az illetékes hatóság vagy 
az e hatóság által kijelölt szerv térítés 
ellenében újból kioszthatja a termelők 
részére azon egyéni kvótákat, amelyeket 
más termelők az előző tizenkét hónapos 
időszak végén véglegesen felszabadítottak 
a fent említett térítéssel megegyező, egy 
vagy több éves részletben nyújtott 
ellentételezés fejében;
c) központosíthatják és felügyelhetik a 
kvóták termőföld nélkül történő 
átruházásait;
d) a környezet javítása céljából átruházott 
földterület esetén elrendelhetik, hogy az 
érintett egyéni kvótát olyan termelőnek 
juttassák, aki megválik a földterülettől, de 
folytatni kívánja a tejtermelést;
e) objektív kritériumok alapján 
meghatározhatják azokat a régiókat vagy 
begyűjtési területeket, amelyeken belül a 
tejtermelés szerkezetének javítása 
érdekében engedélyezhető a kvóták tartós 
átruházása a megfelelő földterület 
átruházása nélkül;
(f) a termelő által az illetékes hatósághoz 
vagy az e hatóság által kijelölt szervhez 
benyújtott kérelem alapján 
engedélyezhetik a tejtermelés 
szerkezetének a mezőgazdasági üzem 
szintjén történő javítása vagy a termelés 
külterjesítésének lehetővé tétele céljából a 
kvótáknak a megfelelő földterület nélküli 
végleges átruházását és fordítva.
2. Az (1) bekezdés végrehajtható nemzeti 
szinten, megfelelő területi szinten vagy
meghatározott begyűjtési területeken.

Or. pl
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Módosítás 1547
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
103 u cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103u. cikk
Különleges átruházási intézkedések

1. A tejtermelés sikeres 
szerkezetátalakítása vagy a környezet 
javítása érdekében és az érintett felek 
jogos érdekeinek figyelembevételével a 
tagállamok az általuk meghatározandó 
részletes szabályoknak megfelelően:
a) ellentételezést biztosíthatnak egy vagy 
több éves részletben azon termelők 
részére, akik vállalják tejtermelésük 
egészének vagy egy részének tartós
megszüntetését, és az így felszabadult 
egyéni kvótákat a nemzeti tartalékba 
utalhatják;
b) objektív kritériumok alapján 
meghatározhatják azokat a feltételeket, 
amelyek alapján egy tizenkét hónapos 
időszak kezdetén a termelők az illetékes 
hatóságtól vagy az e hatóság által kijelölt 
szervtől hozzájuthatnak – az ár 
megfizetése ellenében – a más termelők 
által az előző tizenkét hónapos időszak 
végén a fent említett árral megegyező 
mértékű egy összegben vagy többéves 
részletfizetésével nyújtott ellentételezés
fejében véglegesen felszabadított egyéni 
referenciamennyiségek újbóli 
kiosztásához;
c) központosíthatják és felügyelhetik a 
kvóták termőföld nélkül történő 
átruházásait;
d) a környezet javítása céljából átruházott 
földterület esetén elrendelhetik, hogy az 
érintett egyéni kvótát olyan termelőnek 
juttassák, aki megválik a földterülettől, de 
folytatni kívánja a tejtermelést;
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e) objektív kritériumok alapján 
meghatározhatják azokat a régiókat vagy 
begyűjtési területeket, amelyeken belül a 
tejtermelés szerkezetének javítása 
érdekében engedélyezhető a kvóták tartós 
átruházása a megfelelő földterület 
átruházása nélkül;  
(f) a termelő által az illetékes hatósághoz 
vagy az e hatóság által kijelölt szervhez 
benyújtott kérelem alapján a tejtermelés 
struktúrájának a mezőgazdasági üzem 
szintjén történő javítása vagy a termelés 
külterjesítésének lehetővé tétele céljából 
engedélyezhetik a kvótáknak a megfelelő 
földterület nélküli végleges átruházását és 
fordítva.
2. Az (1) bekezdés nemzeti szinten, 
megfelelő területi szinten vagy 
meghatározott begyűjtési területeken belül 
hajtható végre.

Or. pt

Módosítás 1548
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
103 u cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103u. cikk
Különleges átruházási intézkedések

1. A tejtermelés sikeres 
szerkezetátalakítása vagy a környezet 
javítása érdekében és az érintett felek 
jogos érdekeinek figyelembevételével a 
tagállamok az általuk meghatározandó 
részletes szabályoknak megfelelően:
a) ellentételezést biztosíthatnak egy vagy 
több éves részletben azon termelők 
részére, akik vállalják tejtermelésük 
egészének vagy egy részének tartós 
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megszüntetését, és az így felszabadult 
egyéni kvótákat a nemzeti tartalékba 
utalhatják;
b) objektív kritériumok alapján 
meghatározhatják azokat a feltételeket, 
amelyek mellett egy tizenkét hónapos 
időszak kezdetén az illetékes hatóság vagy 
az e hatóság által kijelölt szerv térítés 
ellenében újból kioszthatja a termelők 
részére azon egyéni kvótákat, amelyeket 
más termelők az előző tizenkét hónapos 
időszak végén véglegesen felszabadítottak 
a fent említett térítéssel megegyező, egy 
vagy több éves részletben nyújtott 
ellentételezés fejében;
c) központosíthatják és felügyelhetik a 
kvóták termőföld nélkül történő 
átruházásait;
d) a környezet javítása céljából átruházott 
földterület esetén elrendelhetik, hogy az 
érintett egyéni kvótát olyan termelőnek 
juttassák, aki megválik a földterülettől, de 
folytatni kívánja a tejtermelést;
e) objektív kritériumok alapján 
meghatározhatják azokat a régiókat vagy 
begyűjtési területeket, amelyeken belül a 
tejtermelés szerkezetének javítása 
érdekében engedélyezhető a kvóták tartós 
átruházása a megfelelő földterület 
átruházása nélkül;
f) a termelő által az illetékes hatósághoz 
vagy az e hatóság által kijelölt szervhez 
benyújtott kérelem alapján 
engedélyezhetik a tejtermelés 
szerkezetének a mezőgazdasági üzem 
szintjén történő javítása vagy a termelés 
külterjesítésének lehetővé tétele céljából a 
kvótáknak a megfelelő földterület nélküli 
végleges átruházását és fordítva.
2. Az (1) bekezdés végrehajtható nemzeti 
szinten, megfelelő területi szinten vagy 
meghatározott begyűjtési területeken.

Or. es
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