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Módosítás 2095
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
156 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyedi gyakorlati problémák megoldására 
szolgáló intézkedések

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 2096
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
156 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási jog aktusok 
útján elfogadja az egyedi gyakorlati 
problémák megoldására szolgáló, 
szükséges és indokolható szükséghelyzeti 
intézkedéseket. Az ilyen intézkedések
eltérhetnek e rendelet rendelkezéseitől, de 
csak a feltétlenül szükséges mértékig és a 
feltétlenül szükséges időtartamra. Az ilyen 
végrehajtási aktusokat a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy szükséghelyzet esetén szükséges és 
indokolható, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az 160. cikknek 
megfelelően egyedi problémák megoldása 
érdekében. Az ilyen felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok eltérhetnek e rendelet 
néhány rendelkezésétől, de csak a 
feltétlenül szükséges mértékig és a 
feltétlenül szükséges időtartamra.

Or. de

Indokolás

A sürgősség nem ok a Lisszaboni Szerződés szabályainak mellőzésére. E cikknek, amely 
egyedi problémák megoldására keres lehetőséget, messzemenő politikai következményei 
lehetnek, ezért teljességgel létfontosságú az Európai Parlament közreműködése.

Módosítás 2097
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
156 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási jog aktusok 
útján elfogadja az egyedi gyakorlati 
problémák megoldására szolgáló, 
szükséges és indokolható szükséghelyzeti 
intézkedéseket. Az ilyen intézkedések 
eltérhetnek e rendelet rendelkezéseitől, de 
csak a feltétlenül szükséges mértékig és a 
feltétlenül szükséges időtartamra. Az ilyen 
végrehajtási aktusokat a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

(1) A Bizottság végrehajtási jog aktusok 
útján meghozza az egyedi gyakorlati 
problémák megoldására szolgáló, 
szükséges és indokolható szükséghelyzeti 
intézkedéseket. Az ilyen intézkedések 
eltérhetnek e rendelet rendelkezéseitől, 
valamint a felmerülő egyedi problémák 
megoldása érdekében a közös 
agrárpolitikára vonatkozó más szabályok 
rendelkezéseitől is, de csak a feltétlenül 
szükséges mértékig és a feltétlenül 
szükséges időtartamra. Az ilyen 
végrehajtási aktusokat a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni;

Or. es

Indokolás

Végrehajtási aktusok útján gyors, szükséghelyzeti lépések tehetők.

Módosítás 2098
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Rendeletre irányuló javaslat
156 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási jog aktusok 
útján elfogadja az egyedi gyakorlati 
problémák megoldására szolgáló, 
szükséges és indokolható szükséghelyzeti 
intézkedéseket. Az ilyen intézkedések 
eltérhetnek e rendelet rendelkezéseitől, de 
csak a feltétlenül szükséges mértékig és a 
feltétlenül szükséges időtartamra. Az ilyen 
végrehajtási aktusokat a 162. cikk (2) 

(1) A Bizottság végrehajtási jog aktusok 
útján elfogadja az egyedi gyakorlati 
problémák megoldására szolgáló, 
szükséges és indokolható szükséghelyzeti 
intézkedéseket. Az ilyen intézkedések az I. 
melléklet XXIV. részének 2. szakaszában 
felsoroltak kivételével minden más 
mezőgazdasági termékre alkalmazhatók. 
Az ilyen intézkedések eltérhetnek e 
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bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

rendelet rendelkezéseitől, de csak a 
feltétlenül szükséges mértékig és a 
feltétlenül szükséges időtartamra. Az ilyen 
végrehajtási aktusokat a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat minden mezőgazdasági terméket megpróbál bevonni, köztük a burgonyát 
és lóhúst is, amelyeket korábban nem szabályoztak a piacok közös szervezése keretében.

Módosítás 2099
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
156 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási jog aktusok 
útján elfogadja az egyedi gyakorlati 
problémák megoldására szolgáló, 
szükséges és indokolható szükséghelyzeti 
intézkedéseket. Az ilyen intézkedések 
eltérhetnek e rendelet rendelkezéseitől, de 
csak a feltétlenül szükséges mértékig és a 
feltétlenül szükséges időtartamra. Az ilyen 
végrehajtási aktusokat a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 2100
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
156 cikk – 2 bekezdés



PE494.489 6/94 AM\909523HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Egyedi problémák megoldása 
érdekében a Bizottság, kellően indokolt, 
rendkívül sürgős esetben a 162. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálati eljárással 
összhangban azonnal alkalmazandó 
végrehajtási aktusokat fogad el.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
intézkedésekkel kapcsolatos, kellően 
indokolt rendkívül sürgős, kényszerítő
esetben a Bizottság felhatalmazást kap 
azonnal alkalmazandó, felhatalmazáson 
alapuló aktusok elfogadására, a 161 
cikknek megfelelően.

Or. de

Indokolás

A sürgősség nem ok a Lisszaboni Szerződés szabályainak mellőzésére. E cikknek, amely 
egyedi problémák megoldására keres lehetőséget, messzemenő politikai következményei 
lehetnek, ezért teljességgel létfontosságú az Európai Parlament közreműködése.

Módosítás 2101
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
156 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Egyedi problémák megoldása 
érdekében a Bizottság, kellően indokolt, 
rendkívül sürgős esetben a 162. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálati eljárással 
összhangban azonnal alkalmazandó 
végrehajtási aktusokat fogad el.

(2) Egyedi problémák megoldása 
érdekében a Bizottság, kellően indokolt, 
rendkívül sürgős, kényszerítő esetben a 
162. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálati eljárással összhangban azonnal 
alkalmazandó végrehajtási aktusokat fogad 
el.

Or. es

Módosítás 2102
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

(1a) Amikor a Bizottság a 156. cikk 
keretében támogatást vezet be valamely 
ágazat gazdasági szereplői számára, a 
109c. cikkben meghatározott kiegyenlítő 
alapok az uniós finanszírozást kiegészítő 
támogatást nyújthatnak. Ennek a 
közösségi támogatást kiegészítő 
finanszírozásnak a lehetséges nagyságát a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus útján határozza meg. A közösségi 
támogatás odaítélését az egyes tagállamok 
azon gazdasági szereplők számára 
tarthatják fenn, amelyek hozzájárulnak 
valamelyik kiegyenlítő alaphoz.

Or. fr

Módosítás 2103
Jim Higgins, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
156 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

156a. cikk
A tej- és tejtermék-piacon előforduló 

súlyos egyensúlyhiány kezelésére irányuló 
intézkedések

(1) A tej- és tejtermék-piacon előforduló 
súlyos egyensúlyhiány esetén a Bizottság 
dönthet úgy, hogy támogatást nyújt 
azoknak a tejtermelőknek, akik 
termelésüket – önként – az előző év 
azonos időszakához képest legalább 5%-
kal legalább három hónapon át 
csökkentik, amely időszak 
meghosszabbítható.
(2) A tejkvóták 2015 utáni eltörlésére való 
előkészületként a következő intézkedések 
tekinthetők a Bizottság által a (4) 
bekezdésben megállapított feltételek 
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melletti termeléscsökkentésnek, illetve a 
piacról történő árukivonás valamely 
formájának.
a) jótékonysági szervezetnek ingyenesen 
juttatott tej.
b) tejkvóták tagállamok közötti átruházása 
kétoldalú megállapodások alapján.
c) a tej- és tejtermékek harmadik 
országokba való közvetlen exportálása.
(3) Uniós támogatást kell nyújtani 
hatásvizsgálat elvégzésére, hogy értékeljék 
annak életképességét, hogy lehetővé teszik 
a tagállamok számára a kvótán kívüli 
tejnek a következő piaci év első 
tejtermeléseként való kezelését.
(4) Az (1) bekezdés első albekezdésében 
meghatározott időszak alatt az e rendszert 
az (1) bekezdés első albekezdésében 
meghatározott feltételek szerint 
megvalósító vállalkozások termékei 
részesülnek elsősorban a II. rész I. 
címében meghatározott, a tej- és 
tejtermékek piacán végrehajtott piaci 
intervenciós intézkedésekben.
(5) E mechanizmus hatékony és megfelelő 
működésének biztosítása érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következők megállapítására:
a) az (1) bekezdésben meghatározott 
támogatás és illeték összege;
b) a támogatásra való jogosultság 
érdekében teljesítendő követelmények;
c) e mechanizmus aktiválásának egyedi 
feltételei;
d) azon feltételek, amelyek mellett a (2) 
bekezdésben meghatározott, a 
jótékonysági szervezeteknek történő 
térítésmentes tejátadás a termelést 
csökkentő mennyiségként vehető 
figyelembe.
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Or. en

Indokolás

El kell kerülni, hogy illetékeket vessenek ki a liberalizált piacra felkészülő termelőkre.

Módosítás 2104
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
156 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

156a. cikk
A tej- és tejtermékpiacon jelentkező súlyos 
egyensúlytalanságok megoldását szolgáló 

intézkedések
(1) A tej- és tejtermékek piacán jelentkező 
súlyos egyensúlytalanság esetén a 
Bizottság úgy határoz, hogy támogatást 
nyújt azoknak a tejtermelőknek, akik az 
előző év azonos időszakához képest 
legalább 5%-kal önként csökkentik a 
termelésüket, és legalább 3 hónapig, mely 
időszak meghosszabbítható.
Amikor a Bizottság e támogatást nyújtja, 
illetéket ró ki azokra a tejtermelőkre, akik 
ugyanezen időszakban ugyanilyen 
mértékben növelik a termelésüket.
A mechanizmust a Bizottság indítja be 
0,24 EUR/liter ártól.
(2) A jótékonysági szervezeteknek 
térítésmentesen átadott tejmennyiséggel 
csökken a termelés, a (4) bekezdés alapján 
a Bizottság által meghatározott feltételek 
szerint.
(3) Az első bekezdés első albekezdésében 
meghatározott időszak alatt az e rendszert 
az első bekezdés első albekezdésében 
meghatározott feltételek szerint 
megvalósító vállalkozások termékei 
részesülnek elsősorban a II. rész I. 
címében meghatározott , a tej- és 
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tejtermékek piacán végrehajtott piaci 
intervenciós intézkedésekben.
(4) E mechanizmus hatékony és megfelelő 
működésének biztosítása érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, a következők 
megállapítására:
a) az (1) bekezdésben meghatározott 
támogatás és illeték összege;
b) a támogatásra való jogosultság 
érdekében teljesítendő követelmények;
c) e mechanizmus aktiválásának további 
egyedi feltételei;
d) azon feltételek, amelyek mellett a (2) 
bekezdésben meghatározott, a 
jótékonysági szervezeteknek történő 
térítésmentes tejátadás a termelést 
csökkentő mennyiségként vehető 
figyelembe.

Or. de

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az itt leírt mechanizmus életbe lépjen, mielőtt beindul az intervenció és a 
tárolás.

Módosítás 2105
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
156 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

156a. cikk
A tej- és tejtermékpiacon jelentkező súlyos 
egyensúlytalanságok megoldását szolgáló 

intézkedések
(1) A tej- és tejtermékpiacon jelentkező 
súlyos egyensúlytalanság esetén a 
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Bizottság az európai élelmiszerár-
megfigyelési eszköz utasításaival 
összhangban úgy határozhat, hogy 
támogatást nyújt azoknak a 
tejtermelőknek, akik az előző év azonos 
időszakához képest legalább 5%-kal 
önként csökkentik a termelésüket, és 
legalább 3 hónapig, mely időszak 
meghosszabbítható. Amikor a Bizottság e 
támogatást nyújtja, az európai 
élelmiszerár-megfigyelési eszköz 
utasításaival összhangban illetéket ró ki 
azokra a tejtermelőkre, akik ugyanezen 
időszakban ugyanilyen mértékben növelik 
a termelésüket.
(2) A jótékonysági szervezeteknek 
térítésmentesen átadott tejmennyiséggel 
csökken a termelés, a (4) bekezdés alapján 
a Bizottság által meghatározott feltételek 
szerint.
(3) Az első bekezdés első albekezdésében 
meghatározott időszak alatt az e rendszert 
az első bekezdés első albekezdésében 
meghatározott feltételek szerint 
megvalósító vállalkozások termékei 
részesülnek elsősorban a II. rész I. 
címében meghatározott, a tej- és 
tejtermékek piacán végrehajtott piaci 
intervenciós intézkedésekben.
(4) E mechanizmus hatékony és megfelelő 
működésének biztosítása érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, a következők 
megállapítására:
a) az (1) bekezdésben meghatározott 
támogatás és illeték összege;
b) a támogatásra való jogosultság 
érdekében teljesítendő követelmények;
c) e mechanizmus aktiválásának egyedi 
feltételei;
d) azon feltételek, amelyek mellett a (2) 
bekezdésben meghatározott, a 
jótékonysági szervezeteknek történő 
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térítésmentes tejátadás a termelést 
csökkentő mennyiségként vehető 
figyelembe.

Or. fr

Indokolás

A termelés önkéntes csökkentése lehetőségének, valamint a termelésüket növelő termelőkre 
kirótt illetéknek nem csak piaci válság idején alkalmazott intézkedésnek kellene lennie. Az 
európai élelmiszerár-megfigyelési eszköznek a piaci mennyiségek kiigazítására szolgáló 
állandó eszközként kellene azokat használnia. 

Módosítás 2106
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
156 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

156a. cikk
A tej- és tejtermékpiacon jelentkező súlyos 
egyensúlytalanságok megoldását szolgáló 

intézkedések
(1) A tej- és tejtermékpiacon jelentkező 
súlyos egyensúlytalanság esetén a 
Bizottság úgy határozhat, hogy támogatást 
nyújt azoknak a tejtermelőknek, akik az 
előző év azonos időszakához képest 
legalább 5%-kal önként csökkentik a 
termelésüket, és legalább 3 hónapig, mely 
időszak meghosszabbítható. E 
támogatások odaítélésekor a Bizottság 
nem teljesítés esetére meghatározza a 
támogatás visszatérítésének a feltételeit, 
valamint a hatályos szabályoknak 
megfelelő kamatokat. 
(2) A jótékonysági szervezeteknek 
térítésmentesen átadott tejmennyiséggel 
csökken a termelés, a (4) bekezdés alapján 
a Bizottság által meghatározott feltételek 
szerint.
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(3) Az első bekezdés első albekezdésében 
meghatározott időszak alatt az e rendszert 
az első bekezdés első albekezdésében 
meghatározott feltételek szerint 
megvalósító vállalkozások termékei 
részesülnek elsősorban a II. rész I. 
címében meghatározott, a tej- és 
tejtermékek piacán végrehajtott piaci 
intervenciós intézkedésekben.
(4) E mechanizmus hatékony és megfelelő 
működésének biztosítása érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, a következők 
megállapítására:
a) az (1) bekezdésben meghatározott, nem 
teljesítés esetén visszatérítendő támogatás 
és a fizetendő kamat összege;
b) a támogatásra való jogosultság 
érdekében teljesítendő követelmények;
c) e mechanizmus aktiválásának egyedi 
feltételei;
d) azon feltételek, amelyek mellett a (2) 
bekezdésben meghatározott, a 
jótékonysági szervezeteknek történő 
térítésmentes tejátadás a termelést 
csökkentő mennyiségként vehető 
figyelembe.

Or. es

Indokolás

Véleményünk szerint a termelésüket növelő termelőkre kivetett illetéken felül a támogatással 
egy időben meg kell határozni azon feltételeket és kamatokat, amelyek a termelés 
csökkentésére irányuló kötelezettségek nem teljesítése esetén érvényesülnek.

Módosítás 2107
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
156 a cikk (új)



PE494.489 14/94 AM\909523HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

156a. cikk
A tej- és tejtermékpiacon jelentkező súlyos 
egyensúlytalanság kezelésére szolgáló 
intézkedések a termelés csökkentését 
követelhetik meg, a csökkentéssel érintett 
termelők számára a tagállamok és/vagy az 
Európai Bizottság által nyújtott pénzügyi 
támogatás mellett.
Néhány esetben illeték vethető ki a 
termelőkre, amennyiben a termelési szint 
növekedése meghaladta a tej és 
tejtermékek iránti globális kereslet 
bővülését.
Ezeket az intézkedéseket nem szabad 
bevezetni, ha a súlyos egyensúlytalanság 
rendkívüli és váratlan események 
eredménye.

Or. en

Módosítás 2108
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
156 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

156a. cikk
A hegy- és dombvidéki gazdálkodás 
ésszerű fejlesztésének biztosítása, ekként 
pedig a hegyvidéki területeken gazdálkodó 
tejtermelők számára a tisztességes 
életszínvonal biztosítása érdekében 2014. 
április 30-tól a hegyvidéki területeken az 
elismert termelői szervezetek – figyelembe 
véve e területek sajátos jellemzőit –
operatív programokat nyújthatnak be e 
termelők haszonkulcsainak javítása 
céljából. Az uniós pénzügyi támogatás 
maximális mértéke az egyes termelői 
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szervezetek által forgalmazott termékek 
értékének 4,1%-a. Ez a százalékarány 
mindazonáltal a forgalmazott termékek 
értékének 4,6%-ára növelhető, 
amennyiben a forgalmazott termékek 
összértékének 4,1%-át meghaladó 
összeget csak válságmegelőzési és -
kezelési intézkedések céljaira használják 
fel.

Or. it

Módosítás 2109
Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok a teljes élelmiszer-
ellátási láncra vonatkozóan intézkedéseket 
hoznak a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat ellen, és megfelelő nyilvános és 
helyszíni ellenőrzést vezetnek be annak 
megállapítására, hogy a gazdasági 
szereplők betartják-e ezeket az 
intézkedéseket. Ezen intézkedések 
alkalmazásáról és eredményeiről a 
tagállamok éves jelentést nyújtanak be.

Or. es

Módosítás 2110
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
157 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon információk jellege és típusa, 
amelyekről értesítést kell küldeni;

törölve
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Or. es

Indokolás

A jelentendő információk jellegének és típusának meghatározása végrehajtási kérdés, mivel 
nem az alapaktus valamely lényegi eleméből ered. Itt inkább egy vizsgálóbizottsághoz rendelt
végrehajtási aktus által meghozandó tisztán adminisztratív jellegű döntésről van szó. Ennek 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusként tekintése túlságosan bizonytalan.

Módosítás 2111
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
157 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a bejelentendő információk kezelésére 
vonatkozó rendelkezések, valamint az 
értesítések tartalmával, formájával, 
ütemezésével, gyakoriságával és 
határidőivel kapcsolatos szabályok.

Or. de

Módosítás 2112
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
157 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a közlendő információk kezelésére 
vonatkozó rendelkezések, valamint az 
értesítések tartalmával, formájával, 
ütemezésével, gyakoriságával és 
határidőivel kapcsolatos szabályok;

törölve

Or. de

Módosítás 2113
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 



AM\909523HU.doc 17/94 PE494.489

HU

Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
157 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) azon információk jellege és típusa, 
amelyekről értesítést kell küldeni;

Or. es

Indokolás

A 157. cikk (2) bekezdésének a) pontjára vonatkozó módosítással való összhang 
megteremtése.

Módosítás 2114
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) legkésőbb 2016. december 31-ig a 15a.
cikkben meghatározott támogatás 
értékelése, amelyhez adott esetben csatolni 
kell annak a 16. cikkben meghatározott 
támogatási típusok egyikévé történő 
átalakítására vonatkozó javaslatokat.

Or. es

Indokolás

E módosítás javasolja, hogy a Bizottság készítsen értékelő jelentést arról, hogy e támogatást
kötelező támogatásként kell-e fenntartani vagy nem kötelező támogatássá kell átalakítani.

Módosítás 2115
Ramon Tremosa i Balcells

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

aa) legkésőbb 2018. december 31-ig 
jelentés a nyúlhús-piaci fejleményekről, 
összpontosítva különösen az ágazatra 
vonatkozó új rendelkezések alkalmazására 
(16., 112. és 156. cikk), a fogyasztás és a 
gazdaságok számának alakulása, 
különösen a vidéki területeken; a
jelentéshez szükség szerint megfelelő 
javaslatokat lehet csatolni.

Or. es

Módosítás 2116
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) legkésőbb 2016. december 31-ig a 17a.
cikkben meghatározott támogatás 
értékelése, adott esetben annak a 17. 
cikkben meghatározott támogatássá 
történő átalakítására vonatkozó, 
megfelelő javaslatokkal együtt.

Or. es

Indokolás

A vaj magánraktározásához nyújtott támogatás választhatóvá tétele hatásának felmérése.

Módosítás 2117
Izaskun Bilbao Barandica

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

ba) legkésőbb 2018. december 31-ig a 
piacirányítási eszközök – különösen a 10–
17. cikkek – működésének és 
hatékonyságának, és azoknak az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 39. 
cikke által meghatározott, az élelmiszer-
ellátás biztosítására irányuló céllal való 
összhangjának értékelése. Ezt a
tanulmányt a Tanácsnak és az Európai 
Parlamentnek kell benyújtani, az Unió 
lakosságának élelmiszer-ellátását 
biztosító, az Unió egész területét lefedő 
stratégia bevezetéséhez szükséges 
jogalkotási javaslatokkal együtt.

Or. es

Módosítás 2118
Britta Reimers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) 2013-tól kezdődően háromévente a 
KAP-célkitűzések esetében a 144. és 145. 
cikkben említett megállapodások, 
döntések és gyakorlatok tekintetében 
biztosított eltérésekről;

Or. en

Módosítás 2119
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

ba) legkésőbb 2015. december 31-ig a 
piaci helyzet alakulásáról a marha- és 
borjúhús-, a juh- és kecske-, a sertéshús-, 
a baromfi- és nyúlhús-, a rizs-, a 
száraztakarmány-, a nyersdohány-, a 
gyümölcs és zöldség-, az olívaolaj- és a 
borágazatban, különös tekintettel a jelen 
rendelet 104–107. cikkében meghatározott 
intézkedések ezen ágazatokban való 
lehetséges alkalmazására 

Or. es

Módosítás 2120
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) legkésőbb 2013. szeptember 30-ig –
megfelelő jogalkotási javaslatokkal együtt
– a választható fenntartott egyszerűsített 
jelölési rendszer létrehozásáról a marha-
és borjúhús-ágazatban, az e rendelet 67d 
cikkében felsorolt eljárásoknak 
megfelelően. A jelentésben be kell mutatni 
az önkéntes címkézési rendszer jelenlegi 
rendszerét, és foglalkozni kell a tenyésztés, 
a termelés és a takarmányozás azon 
feltételeivel, amelyek hozzáadott értéket 
teremthetnek a marha- és borjúhús 
ágazatban.

Or. es

Indokolás

A marha- és borjúhús-ágazat önkéntes címkézési rendszerét létfontosságúnak tekintik. Ezért e 
rendszernek az 1760/2000/EK rendelet módosításának keretében javasolt eltörlése helyett 
választható fenntartott egyszerűsített jelölési rendszert kell bevezetni, forgalmazási előírások 
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útján.

Módosítás 2121
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) legkésőbb 2014. december 31-ig a 
külön értékesítési szabályok 
létrehozásának lehetőségéről a következő 
termékek esetében:
– sertéshús,
– juh- és kecskehús.
E jelentés részletesen ismerteti azokat a 
vonatkozó rendelkezéseket, amelyekre a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén tesz javaslatot.

Or. fr

Módosítás 2122
Béla Glattfelder

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) 2018. július 1-jéig a cukorágazatban a 
piaci helyzet alakulásáról, a jelenlegi 
kvótarendszer kivezetésének megfelelő 
módozatairól és az ágazat 2020 utáni 
jövőjéről, különös figyelmet fordítva arra, 
hogy fenn kell tartani egy méltányos 
szerződési rendszert és egy cukorár-
bejelentési rendszert, az esetleges 
megfelelő javaslatokkal együtt;

Or. en
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Indokolás

Ez egy technikai módosítás, amelynek célja az összhang biztosítása a preambulumbekezdéssel 
(Dantin európai parlamenti képviselő 43. módosítása), amelyben július szerepel. A júliusi 
határidő megfelelőbb, mivel az közelebb van a kampány végéhez (amely októbertől 
szeptemberig tart), és biztosítja, hogy a Bizottság több információval rendelkezzen az 
értékelése alapjául szolgáló piaci helyzetről.

Módosítás 2123
Robert Sturdy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) 2018. július 1-jéig a cukorágazatban a 
piaci helyzet alakulásáról, a jelenlegi 
kvótarendszer kivezetésének megfelelő 
módozatairól és az ágazat 2020 utáni 
jövőjéről, különös figyelmet fordítva arra, 
hogy fenn kell tartani egy méltányos 
szerződési rendszert és egy cukorár-
bejelentési rendszert, az esetleges 
megfelelő javaslatokkal együtt;

Or. en

Módosítás 2124
Janusz Wojciechowski

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

ba) 2018. július 1-jéig a cukorágazatban a 
piaci helyzet alakulásáról, a jelenlegi 
kvótarendszer megszüntetésének 
megfelelő eszközeiről, valamint az ágazat 
2020 utáni jövőjéről, különös figyelmet 
fordítva arra, hogy fenn kell tartani egy 
méltányos szerződési rendszert és a 
cukorár-bejelentési rendszert, az esetleges 
megfelelő javaslatokkal együtt;

Or. pl

Módosítás 2125
Jean-Paul Gauzès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) legkésőbb 2018. július 1-jéig a piaci 
helyzet alakulásáról a cukorágazatban, a 
jelenlegi kvótarendszer kivezetésének 
megfelelő szabályairól, valamint az ágazat 
2020 utáni jövőjéről, kiemelt figyelmet 
fordítva a méltányos szerződési rendszer, 
valamint a cukorár-bejelentési rendszer 
fenntartásának szükségességére; az 
esetleges megfelelő javaslatokkal együtt;

Or. fr

Módosítás 2126
Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) legkésőbb 2018. július 1-jéig a 
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cukorágazatban a piaci helyzet 
alakulásáról, a jelenlegi kvótarendszer 
kivezetésének megfelelő szabályairól és az 
ágazat 2020 utáni jövőjéről, kiemelt 
figyelmet fordítva egy méltányos 
szerződési rendszer, valamint a cukorár-
bejelentési rendszer fenntartásának 
szükségességére; az esetleges megfelelő 
javaslatokkal együtt.

Or. fr

Indokolás

E technikai módosítás célja, hogy nagyobb összhangot biztosítson a (84b) 
preambulumbekezdéssel (az előadó 43. módosítása), amely előírja, hogy a jelentést 2018. 
július 1-jéig kell elkészíteni. 2018. július megfelelőbb lenne, mint 2018. január, mivel közel 
van a gazdasági év végéhez (amely októbertől szeptemberig tart), és ezáltal biztosítja, hogy 
több információ álljon a Bizottság rendelkezésére arról a piaci helyzetről, amelynek alapján 
az elemzését el fogja készíteni.

Módosítás 2127
Younous Omarjee

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) legkésőbb 2018. január 1-jéig a 
cukorágazatban a piaci helyzet 
alakulásáról, a cukorágazat 
konszolidációjának megfelelő 
módozatairól – mérve a jelenlegi 
kvótarendszer kivezetésének 
következményeit és megvalósíthatóságát –
és az ágazat 2020 utáni jövőjéről, kiemelt 
figyelmet fordítva egy méltányos 
szerződési rendszer, valamint a cukorár-
bejelentési rendszer fenntartásának 
szükségességére; az esetleges megfelelő 
javaslatokkal együtt.

Or. fr
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Módosítás 2128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) legkésőbb 2018. december 31-ig a 
cukorágazatban a piaci helyzet 
alakulásáról, és különösen a 104–107. 
cikkben említett intézkedéseknek a 
termelési kvóták rendszerének végét 
követő lehetséges alkalmazásáról.

Or. es

Módosítás 2129
Britta Reimers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) 2013. december 31-ig a 
cukorágazatban a piaci helyzet 
alakulásáról;

Or. en

Módosítás 2130
Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) évente, a versenyképesség és 
fenntarthatóság helyzetéről a 
mezőgazdasági termelésben és a 
mezőgazdasági és élelmiszerláncban.
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Or. es

Indokolás

Az EP különböző állásfoglalásai és nyilatkozatai egyértelművé tették, hogy a versenyképesség 
és a mezőgazdasági termelés fenntarthatósága alapvetően függ attól, hogy a mezőgazdasági 
és élelmiszer-ellátási lánc kereskedelmi kapcsolatai mentesek-e a tisztességtelen 
gyakorlatoktól. A termelők támogatása hatástalan, ha fennmaradnak a verseny ellen ható 
szűk keresztmetszetek, és ha a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat nem a 
mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási lánc szemszögéből kezelik.

Módosítás 2131
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) legkésőbb 2017. december 31-ig a tej-
és tejtermék-piac fejleményeiről, adott 
esetben a kvótarendszer fokozatos 
megszüntetését célzó intézkedések 
meghozataláról.

Or. es

Indokolás

A tejkvótarendszer fenntartására irányuló javaslattal való összhangot teremti meg.

Módosítás 2132
Britta Reimers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) 2013. december 31-ig a borágazatban 
a piaci helyzet alakulásáról;

Or. en
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Módosítás 2133
Luís Paulo Alves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tejkvóta-rendszerre, valamint a 
borágazatban a telepítési jogok eltörlésére 
vonatkozóan 2012. december 31-ig 
elvégzendő hatásvizsgálatokban szereplő 
ténymegállapítások alapján a Bizottság 
legkésőbb 2013. június 30-ig javaslatot 
nyújt be a tej-, bor, és cukorrépa-
ágazatokban a kvóták és telepítési jogok 
megszüntetésére irányuló eljárások 
folytatására, illetve felülvizsgálatára 
vonatkozóan. 

Or. pt

Módosítás 2134
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
158 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

158a. cikk
Az etilalkohol-ágazattal kapcsolatos 

értesítések
(1) Az etilalkohol-ágazat termékeit 
illetően a tagállamok értesítik a 
Bizottságot a következőkről:
a) a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol 
előállított mennyisége a tiszta alkohol 
hektoliterjében kifejezve, az alkohol 
előállítására felhasznált termékek szerinti 
bontásban;
b) az értékesített mezőgazdasági eredetű 
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etil-alkohol mennyisége a tiszta alkohol 
hektoliterjében kifejezve, a rendeltetési 
ágazat szerinti bontásban;
c) a megelőző év végén az adott 
tagállamban mezőgazdasági eredetű etil-
alkoholból rendelkezésre álló készletek;
d) a folyó évi termelésre vonatkozó 
előrejelzés.
A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
révén elfogadja a fenti adatok közlésére 
vonatkozó szabályokat, különös tekintettel 
az értesítések gyakoriságára és a 
rendeltetési ágazat fogalmának 
meghatározására.
(2) Az (1) bekezdésben említett adatok és 
bármely egyéb rendelkezésre álló 
információ alapján a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusok révén, a 323. 
cikk (1) bekezdésében említett bizottság 
közreműködése nélkül elkészíti a 
mezőgazdasági eredetű etil-alkohol 
piacának az előző évre vonatkozó uniós 
mérlegét, valamint a folyó évre vonatkozó 
becsült mérleget.
Az uniós mérleg a nem mezőgazdasági 
eredetű etil-alkoholra vonatkozóan is 
tartalmaz adatokat. Az ilyen adatok 
pontos mibenlétét és összegyűjtésük 
módját a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok révén határozza meg.
E bekezdés alkalmazásában a „nem 
mezőgazdasági eredetű etil-alkohol” 
olyan, a 2207, a 2208 90 91 és a 
2208 90 99 KN-kód alá tartozó termék, 
amelyet nem a Szerződés I. mellékletében 
felsorolt mezőgazdasági termékek 
valamelyikéből állítottak elő.
(3) A Bizottság értesíti a tagállamokat a 
(2) bekezdésben említett mérlegekről.

Or. en
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Módosítás 2135
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
159 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági válságokra képzett 
tartalékból a költségvetési kérdésekben 
való együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
között létrejött intézményközi 
megállapodás 14. bekezdésében szereplő 
feltételeknek és eljárásoknak megfelelően 
átutalt pénzeszközöket rendelkezésre kell 
bocsátani azon év vagy évek tekintetében, 
amelyek esetében kiegészítő támogatásra 
van szükség, az e rendelet hatálya alá 
tartozó azon intézkedésekhez, amelyek a 
szokásos piaci fejleményeken kívül eső 
körülmények esetén kerülnek 
végrehajtásra.

A mezőgazdasági válságokra képzett 
tartalékból a költségvetési kérdésekben 
való együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
között létrejött intézményközi 
megállapodás 14. bekezdésében szereplő 
feltételeknek és eljárásoknak megfelelően 
átutalt pénzeszközöket rendelkezésre kell 
bocsátani azon év vagy évek tekintetében, 
amelyek esetében kiegészítő támogatásra 
van szükség, az e rész I. fejezete alá tartozó
kiadások számára.

Or. en

Indokolás

A válságra képzett tartalékból csak az egységes közös piacszervezés (SCMO) rendkívüli 
intézkedésekről szóló 154–156. cikkében előírt mechanizmusok finanszírozhatók.

Módosítás 2136
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
159 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági válságokra képzett 
tartalékból a költségvetési kérdésekben 
való együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
között létrejött intézményközi 

A mezőgazdasági válságokra képzett 
tartalékból a költségvetési kérdésekben 
való együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
között létrejött intézményközi 
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megállapodás 14. bekezdésében szereplő 
feltételeknek és eljárásoknak megfelelően 
átutalt pénzeszközöket rendelkezésre kell 
bocsátani azon év vagy évek tekintetében, 
amelyek esetében kiegészítő támogatásra 
van szükség, az e rendelet hatálya alá 
tartozó azon intézkedésekhez, amelyek a 
szokásos piaci fejleményeken kívül eső 
körülmények esetén kerülnek 
végrehajtásra.

megállapodás 14. bekezdésében szereplő 
feltételeknek és eljárásoknak megfelelően 
átutalt pénzeszközöket rendelkezésre kell 
bocsátani azon év vagy évek tekintetében, 
amelyek esetében kiegészítő támogatásra 
van szükség, az e rész I. fejezete alá tartozó 
kiadások számára, amelyek a szokásos 
piaci fejleményeken kívül eső 
körülmények esetén kerülnek 
végrehajtásra.

Or. en

Indokolás

A válságra képzett tartalékból csak az egységes közös piacszervezés (SCMO) rendkívüli 
intézkedésekről szóló 154–156. cikkében előírt mechanizmusok finanszírozhatók. Ezek az 
intézkedések nem csökkentik a Bizottság válságokkal szembeni reagálóképességét, azonban 
biztosítják, hogy minden forrást olyan intézkedésekre használjanak fel, amelyek túlmutatnak a 
rendes piacszervezésen, és amelyeket az SCMO egyéb részei írnak elő.

Módosítás 2137
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
159 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági válságokra képzett 
tartalékból a költségvetési kérdésekben 
való együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
között létrejött intézményközi 
megállapodás 14. bekezdésében szereplő 
feltételeknek és eljárásoknak megfelelően 
átutalt pénzeszközöket rendelkezésre kell 
bocsájtani azon év vagy évek tekintetében, 
amelyek esetében kiegészítő támogatásra 
van szükség, az e rendelet hatálya alá 
tartozó azon intézkedésekhez, amelyek a 
szokásos piaci fejleményeken kívül eső 
körülmények esetén kerülnek 
végrehajtásra.

A mezőgazdasági válságokra képzett 
tartalékból a költségvetési kérdésekben 
való együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
között létrejött intézményközi 
megállapodás 14. bekezdésében szereplő 
feltételeknek és eljárásoknak megfelelően 
átutalt pénzeszközöket rendelkezésre kell 
bocsájtani azon év vagy évek tekintetében, 
amelyek esetében kiegészítő támogatásra 
van szükség, az e rendelet hatálya alá 
tartozó azon intézkedésekhez, amelyek a 
szokásos piaci fejleményeken kívül eső 
körülmények esetén kerülnek végrehajtásra 
vagy abban az esetben, ha a 7. cikk (2) 
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bekezdésében meghatározott 
referenciaárak a termelési költségek 
jelentős emelkedését jelzik.

Or. fr

Módosítás 2138
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság meghatározza azokat a 
körülményeket, amelyek „súlyos piaci 
helyzet” fennállását jelzik, és amelyek a 
szokásos állami és a magán piacirányítási 
intézkedéseken túl különleges 
intézkedések meghozatalát és a
válsághelyzeti tartalékok automatikus 
elérhetőségét teszik szükségessé.

Or. es

Módosítás 2139
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
159 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzeszközöket elsősorban az alábbiak 
tekintetében felmerülő költségek 
fedezésére kell átutalni:

törölve

a) a II. rész I. címének I. fejezete,
b) a III. rész VI. fejezete; és
c) e rész I. fejezete.

Or. en
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Indokolás

A válsághelyzeti tartalékból csak az egységes közös piacszervezés (SCMO) rendkívüli 
intézkedésekről szóló 154–156. cikkében előírt mechanizmusok finanszírozhatók.

Módosítás 2140
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
159 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzeszközöket elsősorban az alábbiak 
tekintetében felmerülő költségek 
fedezésére kell átutalni:

törölve

a) a II. rész I. címének I. fejezete,
b) a III. rész VI. fejezete; és
c) e rész I. fejezete.

Or. en

Módosítás 2141
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
159 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a III. rész VI. fejezete; és törölve

Or. en

Módosítás 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

ca) a II. rész I. címe II. fejezetének 3. és 4. 
szakasza

Or. es

Módosítás 2143
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
159 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a II. rész I. címe II. fejezetének 3. és 4. 
szakasza.

Or. it

Módosítás 2144
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
159 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a II. rész I. címe II. fejezetének 3. és 4. 
szakasza.

Or. it

Módosítás 2145
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

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

ca) a II. rész I. címe II. fejezetének 3. 
szakasza

Or. es

Módosítás 2146
Brian Simpson, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
159 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktus útján, e 
cikk második bekezdésétől eltérve úgy 
határozhat, hogy a b) pontban említettek 
közül bizonyos kiadások fedezésére nem 
utalhatók át pénzeszközök, amennyiben a 
szóban forgó kiadások a szokásos 
piacszabályozás részét képezik. Az ilyen 
végrehajtási aktusokat a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. en

Indokolás

A válsághelyzeti tartalékból csak az egységes közös piacszervezés (SCMO) rendkívüli 
intézkedésekről szóló 154–156. cikkében előírt mechanizmusok finanszírozhatók.

Módosítás 2147
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
159 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktus útján, e 
cikk második bekezdésétől eltérve úgy 

törölve
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határozhat, hogy a b) pontban említettek 
közül bizonyos kiadások fedezésére nem 
utalhatók át pénzeszközök, amennyiben a 
szóban forgó kiadások a szokásos 
piacszabályozás részét képezik. Az ilyen 
végrehajtási aktusokat a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 2148
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
159 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktus útján, e 
cikk második bekezdésétől eltérve úgy 
határozhat, hogy a b) pontban említettek 
közül bizonyos kiadások fedezésére nem 
utalhatók át pénzeszközök, amennyiben a 
szóban forgó kiadások a szokásos 
piacszabályozás részét képezik. Az ilyen 
végrehajtási aktusokat a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e cikk második bekezdésétől 
eltérve úgy, hogy a b) pontban említettek 
közül bizonyos kiadások fedezésére nem 
utalhatók át pénzeszközök, amennyiben a 
szóban forgó kiadások a szokásos 
piacszabályozás részét képezik.

Or. de

Módosítás 2149
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
160 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság e rendeletben említett 
felhatalmazása e rendelet 
hatálybalépésének időpontjától 
határozatlan időre szól.

(2) A Bizottság e rendeletben említett 
felhatalmazása felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására az e rendelet 
hatályba lépésétől számított öt évre szól. A 



PE494.489 36/94 AM\909523HU.doc

HU

Bizottság legkésőbb az ezen ötéves időszak 
vége előtt kilenc hónappal jelentést készít 
a felhatalmazásról. A felhatalmazás 
átruházása további öt évre
meghosszabbodik, ha az Európai 
Parlament és a Tanács legkésőbb az adott 
időszak befejezése előtt három hónappal 
jóváhagyja e hosszabbítást.
E célból az Európai Parlament tagjainak 
többségével, a Tanács pedig minősített 
többséggel jár el.

Or. de

Indokolás

Az Európai Parlamentnek aktívan meg kell erősítenie a Bizottság felhatalmazását, és nem 
szabad előfordulnia, hogy harcolnia kelljen saját jogalkotási előjoga visszaszerzéséért.

Módosítás 2150
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
160 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság e rendeletben említett 
felhatalmazása e rendelet 
hatálybalépésének időpontjától 
határozatlan időre szól.

(2) A Bizottság e rendeletben említett 
felhatalmazása felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására az e rendelet 
hatályba lépésétől számított öt évre szól.

A Bizottság legkésőbb az ezen ötéves 
időszak vége előtt kilenc hónappal 
jelentést készít a felhatalmazásról. 
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésőbb három hónappal az egyes 
időtartamok vége előtt, akkor a hatáskör 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra.

Or. de
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Módosítás 2151
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
162 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. E bekezdésre történő hivatkozáskor a 
182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 
alkalmazni.

2. E bekezdésre történő hivatkozáskor a 
182/2011/EU rendelet 5. cikk 4. 
bekezdésének harmadik albekezdését kell 
alkalmazni.

Or. es

Indokolás

Ez a kiegészítés nagyobb jogi biztonságot nyújt a tagállamok számára.

Módosítás 2152
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A [COM(2010)799]/EU rendelet alábbi 
rendelkezései azonban továbbra is 
alkalmazandók:

Az 1234/2007/EK rendelet alábbi 
rendelkezései azonban továbbra is 
alkalmazandók:

Or. es

Módosítás 2153
Albert Deß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A [COM(2010)799]/EU rendelet alábbi 
rendelkezései azonban továbbra is:

Az 1234/2007/EK rendelet alábbi 
rendelkezései azonban továbbra is 
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alkalmazandók:

Or. en

Módosítás 2154
Jean-Paul Gauzès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A [COM(2010)799]/EU rendelet alábbi 
rendelkezései azonban továbbra is 
alkalmazandók:

Az 1234/2007/EK rendelet alábbi 
rendelkezései azonban továbbra is 
alkalmazandók:

Or. fr

Módosítás 2155
Janusz Wojciechowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A [COM(2010)799]/EU rendelet alábbi 
rendelkezései azonban továbbra is 
alkalmazandók:

Az 1234/2007/EK rendelet alábbi 
rendelkezései azonban továbbra is 
alkalmazandók:

Or. pl

Módosítás 2156
Jean-Paul Gauzès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a cukorágazat tekintetében a II. rész I. 
címe, a 248., és a 260–262. cikk, valamint 

a) a cukorágazat tekintetében az 
1234/2007/EK rendelet összes 
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a III. melléklet II. része a 2014/2015. 
cukorpiaci gazdasági év végéig, azaz 2015. 
szeptember 30-ig;

rendelkezése és az összes vonatkozó 
végrehajtási rendelet a 2014/2015. 
cukorpiaci gazdasági év végéig, azaz 2015. 
szeptember 30-ig; az 1234/2007/EK 
rendelet 51. cikke 2014. január 1-jétől 
nem alkalmazandó.

Or. fr

Módosítás 2157
Albert Deß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a cukorágazat tekintetében a II. rész I. 
címe, a 248., és a 260–262. cikk, valamint 
a III. melléklet II. része a 2014/2015. 
cukorpiaci gazdasági év végéig, azaz 2015. 
szeptember 30-ig;

a) a cukorágazat tekintetében az 
1234/2007/EK rendelet valamennyi 
rendelkezése és valamennyi kapcsolódó 
végrehajtási rendelet a 2014/2015. 
cukorpiaci gazdasági év végéig, azaz 2015. 
szeptember 30-ig;

Or. en

Módosítás 2158
Janusz Wojciechowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a cukorágazat tekintetében a II. rész I. 
címe, a 248., és a 260–262. cikk, valamint 
a III. melléklet II. része a 2014/2015. 
cukorpiaci gazdasági év végéig, azaz 2015. 
szeptember 30-ig;

a) a cukorágazat tekintetében az 
1234/2007/EK rendelet valamennyi 
rendelkezése, továbbá az összes 
valamennyi végrehajtási rendelkezés a 
2014/2015. cukorpiaci gazdasági év 
végéig, azaz 2015. szeptember 30-ig;

Or. pl
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Módosítás 2159
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a cukorágazat tekintetében a II. rész I. 
címe, a 248., és a 260–262. cikk, valamint 
a III. melléklet II. része a 2014/2015.
cukorpiaci gazdasági év végéig, azaz 2015. 
szeptember 30-ig;

a) a cukorágazat tekintetében a II. rész I. 
címe, a 248., és a 260–262. cikk, valamint 
a III. melléklet II. része a 2016/2017.
cukorpiaci gazdasági év végéig, azaz 2017. 
szeptember 30-ig;

Or. en

Indokolás

A kvótarendszer kétéves meghosszabbítása biztosítja az ágazat lassú leszállási pályáját („soft 
landing”). A meghosszabbítást két évre kell korlátozni annak érdekében, hogy növeljék a 
cukorágazat versenyképességét.

Módosítás 2160
Britta Reimers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a cukorágazat tekintetében a II. rész I. 
címe, a 248., és a 260–262. cikk, valamint 
a III. melléklet II. része a 2014/2015.
cukorpiaci gazdasági év végéig, azaz 2015. 
szeptember 30-ig;

a) a cukorágazat tekintetében a II. rész I. 
címe, a 248., és a 260–262. cikk, valamint 
a III. melléklet II. része a 2016/2017.
cukorpiaci gazdasági év végéig, azaz 2017. 
szeptember 30-ig;

Or. en

Indokolás

A kvótarendszer kétéves meghosszabbítása biztosítja az ágazat lassú leszállási pályáját („soft 
landing”). A meghosszabbítást két évre kell korlátozni annak érdekében, hogy növeljék a 
cukorágazat versenyképességét.
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Módosítás 2161
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a cukorágazat tekintetében a II. rész I. 
címe, a 248., és a 260–262. cikk, valamint 
a III. melléklet II. része a 2014/2015. 
cukorpiaci gazdasági év végéig, azaz 2015. 
szeptember 30-ig;

a) a cukorágazat tekintetében – az Európai 
Bizottság hatásvizsgálatára is 
figyelemmel, amely figyelembe veszi a 
globális cukornád- és cukorrépapiacot is –
a II. rész I. címe, a 248., és a 260–262. 
cikk, valamint a III. melléklet II. része a 
2014/2015. cukorpiaci gazdasági év 
végéig, azaz 2015. szeptember 30-ig, 
illetve ha a hatásvizsgálatban bemutatott 
rendkívüli körülmények ezt szükségessé 
teszik, legkésőbb 2020 végéig, amelyhez a 
cukornádra kivetett importvámok 
megszüntetésének kell kapcsolódnia;

Or. en

Módosítás 2162
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a tejtermelésre vonatkozó korlátozásoknak 
a II. rész I. címének III. fejezetében 
meghatározott rendszerével kapcsolatos 
rendelkezések 2015. március 31-ig;

törölve

Or. es

Indokolás

A jelenlegi tejkvótarendszert fenn kell tartani, anélkül, hogy lehetőség lenne az EU teljes 
tejtermelésének növelésére.
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Módosítás 2163
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a tejtermelésre vonatkozó korlátozásoknak 
a II. rész I. címének III. fejezetében 
meghatározott rendszerével kapcsolatos 
rendelkezések 2015. március 31-ig;

törölve

Or. es

Indokolás

A tejkvótarendszer fenntartása szükségessé teszi törlését.

Módosítás 2164
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
163 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a borágazat tekintetében: törölve
a 82–87. cikk azon, a 82. cikk (2) 
bekezdésében említett területek 
vonatkozásában, amelyeken még nem 
történt meg a szőlőültetvények kivágása, 
és azon, a 83. cikk (1) bekezdésében 
említett területek vonatkozásában, 
amelyek helyzete nem került rendezésre, 
az érintett szőlőültetvények kivágásáig, 
illetve a terület helyzetének rendezéséig,
a telepítési jogra vonatkozó, a II. rész I. 
címe III. fejezete V. szakaszának II. 
alszakasza szerinti átmeneti szabályozás 
2015. december 31-ig, illetve – a 
tagállamok által a 89. cikkének (5) 
bekezdése értelmében hozott határozatok 
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végrehajtásához szükséges mértékben –
2018. december 31-ig;

Or. es

Indokolás

A szőlőtelepítési jogok jelenlegi rendszerét, a teljes uniós termelési plafonnal együtt fenn kell 
tartani.

Módosítás 2165
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
163 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a telepítési jogra vonatkozó, a II. rész I. 
címe III. fejezete V. szakaszának II. 
alszakasza szerinti átmeneti szabályozás 
2015. december 31-ig, illetve – a 
tagállamok által a 89. cikkének (5) 
bekezdése értelmében hozott határozatok 
végrehajtásához szükséges mértékben –
2018. december 31-ig;

törölve

Or. fr

Módosítás 2166
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
163 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a telepítési jogra vonatkozó, a II. rész I. 
címe III. fejezete V. szakaszának II. 
alszakasza szerinti átmeneti szabályozás 
2015. december 31-ig, illetve – a 
tagállamok által a 89. cikkének (5) 
bekezdése értelmében hozott határozatok 
végrehajtásához szükséges mértékben –

törölve
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2018. december 31-ig;

Or. fr

Indokolás

A hagyományosan bortermelő vidéki területeken gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi, 
örökség-megőrzési és területrendezési okokból, továbbá az uniós borászati termékek 
ellenőrzésének, sokszínűségének, presztízsének és minőségének fenntartására vonatkozó 
követelményeken túlmenően a borágazatban fenn kell tartani a telepítési jogok jelenlegi 
rendszerét.

Módosítás 2167
Jean-Paul Gauzès

Rendeletre irányuló javaslat
163 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a 293. cikk első és második bekezdése a 
2013/2014. cukorpiaci gazdasági év 
végéig;

e) a 182. cikk (3) bekezdésének első és 
második albekezdése a 2013/2014. 
cukorpiaci gazdasági év végéig;

Or. fr

Módosítás 2168
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
163 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a 293. cikk első és második bekezdése a 
2013/2014. cukorpiaci gazdasági év 
végéig;

e) a 182. cikk (3) bekezdésének első és 
második albekezdése a 2018/2019.
cukorpiaci gazdasági év végéig;

Or. fr

Módosítás 2169
Jean-Paul Gauzès
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Rendeletre irányuló javaslat
165 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cukorágazat tekintetében azonban a 7., a 
16., és a 101. cikket, valamint a III. 
mellékletet csak a 2014/2015. cukorpiaci 
gazdasági év végét követően, 2015. október 
1-jétől kell alkalmazni.

A cukorágazat tekintetében azonban: 

a) a 7., a 16. és a 17b. cikket, valamint a 
III. mellékletet csak a 2015/2016.
cukorpiaci gazdasági év elejétől, 2015. 
október 1-jétől kell alkalmazni;

b) a cukorágazat tekintetében a 106–108. 
és a 113b. cikket, valamint a II. rész II. 
címe III. fejezetének 3a. szakaszát csak a 
2019/2020. cukorpiaci gazdasági év 
végétől, 2020. október 1-jétől kell 
alkalmazni a 158. cikk bb) pontjának 
sérelme nélkül.

Or. fr

Módosítás 2170
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
165 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cukorágazat tekintetében azonban a 7., a 
16., és a 101. cikket, valamint a III. 
mellékletet csak a 2014/2015. cukorpiaci 
gazdasági év végét követően, 2015. október 
1-jétől kell alkalmazni.

A gabonaágazat tekintetében azonban:

a) a 7., a 16., és a 17a. cikket, valamint a 
III. mellékletet csak a 2015/2016. 
cukorpiaci gazdasági év kezdetét követően,
2015. október 1-jétől kell alkalmazni;
b) a cukorágazat tekintetében – a 158. 
cikk bb) pontjának sérelme nélkül – a 
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106–108. és a 113b. cikket, valamint a II. 
rész II. címe III. fejezetének 3a. szakaszát 
csak a 2019/2020. cukorpiaci gazdasági év
végét követően, 2020. október 1-jétől kell 
alkalmazni.

Or. pl

Módosítás 2171
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
165 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cukorágazat tekintetében azonban a 7., a 
16., és a 101. cikket, valamint a III. 
mellékletet csak a 2014/2015. cukorpiaci 
gazdasági év végét követően, 2015. október 
1-jétől kell alkalmazni.

A cukorágazat tekintetében azonban a 7., a 
16., és a 17a. cikket, valamint a III. 
mellékletet csak a 2015/2016. cukorpiaci 
gazdasági év kezdetétől, 2015. október 1-
jétől kell alkalmazni.

A cukorágazat tekintetében a 106–108. 
cikket, a 113b. cikket és a II. rész II. címe 
III. fejezete 3a. [C1] szakaszát csak a 
2019/2020. cukorpiaci gazdasági év végét 
követően, 2020. október 1-jétől kell 
alkalmazni, a 158. cikk bb) pontjának 
sérelme nélkül.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás azt a helyzetet kívánja elkerülni, amikor egy gazdasági évre két jogi keret 
vonatkozzon, továbbá a jogi egyértelműség és a piaci stabilitás biztosításához szükséges. 
Részletezi, hogy melyik horizontális rendelkezést melyik időszakban kell alkalmazni, ezért 
hivatkozik eltérő cikkekre a 2015-től és 2020-tól kezdődő időszakok tekintetében.

Módosítás 2172
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
165 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cukorágazat tekintetében azonban a 7., a 
16., és a 101. cikket, valamint a III. 
mellékletet csak a 2014/2015. cukorpiaci 
gazdasági év végét követően, 2015. 
október 1-jétől kell alkalmazni.

A cukorágazat tekintetében azonban a 101.
cikket csak a 2019/2020. cukorpiaci 
gazdasági év végét követően, 2020.
október 1-jétől kell alkalmazni.

Or. es

Indokolás

Úgy véljük, hogy a 101. cikket a cukorkvótarendszer lejárta után, azaz a 2019/2020. 
cukorpiaci gazdasági év befejeződése után kell alkalmazni.

Módosítás 2173
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Rendeletre irányuló javaslat
165 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cukorágazat tekintetében azonban a 7., a 
16., és a 101. cikket, valamint a III. 
mellékletet csak a 2014/2015. cukorpiaci 
gazdasági év végét követően, 2015. október 
1-jétől kell alkalmazni.

A cukorágazat tekintetében a 7., a 16., és a 
101. cikket, valamint a III. mellékletet 
legalább még a 2019/20. cukorpiaci 
gazdasági év végéig, 2020. október 1-jéig
kell alkalmazni.

Or. de

Módosítás 2174
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
165 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cukorágazat tekintetében azonban a 7., a 
16., és a 101. cikket, valamint a III. 
mellékletet csak a 2014/2015. cukorpiaci 
gazdasági év végét követően, 2015. 

A cukorágazat tekintetében azonban a 7., a 
16., és a 101. cikket, valamint a III. 
mellékletet csak a 2016/2017. cukorpiaci 
gazdasági év végét követően, 2017. 
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október 1-jétől kell alkalmazni. október 1-jétől kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A kvótarendszer kétéves meghosszabbítása biztosítja az ágazat lassú leszállási pályáját („soft 
landing”). A meghosszabbítást két évre kell korlátozni annak érdekében, hogy növeljék a 
cukorágazat versenyképességét.

Módosítás 2175
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
165 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cukorágazat tekintetében azonban a 7., a 
16., és a 101. cikket, valamint a III. 
mellékletet csak a 2014/2015. cukorpiaci 
gazdasági év végét követően, 2015. 
október 1-jétől kell alkalmazni.

A cukorágazat tekintetében azonban a 7., a 
16., és a 101. cikket, valamint a III. 
mellékletet csak a 2016/2017. cukorpiaci 
gazdasági év végét követően, 2017. 
október 1-jétől kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A kvótarendszer kétéves meghosszabbítása biztosítja az ágazat lassú leszállási pályáját („soft 
landing”). A meghosszabbítást két évre kell korlátozni annak érdekében, hogy növeljék a 
cukorágazat versenyképességét.

Módosítás 2176
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
165 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cukorágazat tekintetében azonban a 7., 
a 16., és a 101. cikket, valamint a III. 
mellékletet csak a 2014/2015. cukorpiaci 
gazdasági év végét követően, 2015. 

A 7. és a 16. cikket azonban csak a 
2014/2015. cukorpiaci gazdasági év végét 
követően, 2015. október 1-jétől kell 
alkalmazni.
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október 1-jétől kell alkalmazni.

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás figyelembe veszi a cukorra vonatkozó, 2015. szeptember 30-ig alkalmazandó 
jelenlegi rendelkezéseket, valamint a cukorra vonatkozóan az egységes közös piacszervezés 
főbb elemeit, amelyek magukban foglalják a referenciaárakat és a magántárolási támogatást, 
és amelyeket 2020-ig meg kellene hosszabbítani.

Módosítás 2177
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
165 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cukorágazat tekintetében azonban a 7., 
a 16., és a 101. cikket, valamint a III. 
mellékletet csak a 2014/2015. cukorpiaci 
gazdasági év végét követően, 2015. 
október 1-jétől kell alkalmazni.

A 7. és a 16. cikket azonban csak a 
2014/2015. cukorpiaci gazdasági év végét 
követően, 2015. október 1-jétől kell 
alkalmazni.

Or. pl

Módosítás 2178
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – V. rész – árumegnevezés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ex 1204 99 15 – kendermag, vetésre

Or. fr

Módosítás 2179
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
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Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – árumegnevezés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

0714201
Édesburgonya, frissen, egészben, emberi 
fogyasztásra.

Or. it

Módosítás 2180
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XXI rész– Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 96 térfogatszázaléknál kisebb 
alkoholtartalmú, még a felhasznált 
alapanyagok érzékszervi tulajdonságaival 
rendelkező nyersalkohol az 1. pont 
értelmében etil-alkoholnak számít, 
amennyiben a nyersalkoholt további 
feldolgozást követően az 1. pont 
értelmében etil-alkoholként értékesítik, 
illetve használják fel.

Or. de

Módosítás 2181
Janusz Wojciechowski

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – I a rész (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ia. A CUKORKVÓTÁK VAGY 
IZOGLÜKÓZKVÓTÁK 
ÁTRUHÁZÁSÁNAK RÉSZLETES 
SZABÁLYAI A 101K. CIKKNEK 
MEGFELELŐEN
I.

E melléklet alkalmazásában:

a) „vállalkozások egyesülése”: két vagy 
több vállalkozás egyetlen vállalkozássá 
történő egyesülése;
b) „vállalkozás átruházása”: a kvótával 
rendelkező vállalkozás eszközeinek egy 
vagy több vállalkozás számára történő 
átruházása vagy azokba történő 
beolvasztása;
c) „gyár átruházása”: egy műszaki egység 
– beleértve az érintett termék gyártásához 
szükséges egész üzemet is –
tulajdonjogának egy vagy több vállalkozás 
részére történő átruházása, ami az 
átruházó vállalkozás termelésének 
részleges vagy teljes átvállalását 
eredményezi;
d) „gyár haszonbérlete”: a cukor 
gyártásához szükséges egész üzemet 
magában foglaló műszaki egység 
haszonbérletére vonatkozó szerződés 
annak működtetése céljából, amelyet 
legalább három egymást követő gazdasági 
évre kötnek – a felek megállapodnak 
abban, hogy azt a harmadik gazdasági év 
lejárta előtt nem szüntetik meg – egy 
olyan vállalkozással, amely ugyanabban a 
tagállamban telepedett le, mint az érintett 
gyár, ha – a haszonbérlet hatálybalépését 
követően – az a vállalkozás, amely az 
érintett gyárat bérli, annak teljes 
termelésére nézve kizárólagosan 
cukorgyártó vállalkozásnak tekinthető.
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II.

1. A cukorgyártó vállalkozások egyesülése 
vagy átruházása, illetve a cukorgyárak 
átruházása esetén a kvótákat a 
következőképpen kell kiigazítani:
a) cukorgyártó vállalkozások egyesülése 
esetén a tagállamok az egyesülés révén 
keletkező vállalkozás részére akkora 
kvótát osztanak ki, amely egyenlő az 
érintett cukorgyártó vállalkozások részére 
az egyesülés előtt kiosztott kvóták 
összegével;
b) cukorgyártó vállalkozás átruházása 
esetén a tagállam az átruházott 
vállalkozás kvótáját cukorgyártás céljára 
a vállalkozást megszerző vállalkozás 
részére osztja ki, illetve, ha az átruházott 
vállalkozás az átruházással több 
vállalkozáshoz kerül, a kiosztásnak az 
ezek által egyenként átvett cukortermelés 
arányában kell történnie;
c) cukorgyár átruházása esetén a tagállam 
a gyár tulajdonjogát átruházó vállalkozás 
kvótáját csökkenti, és a szóban forgó 
gyárat megvásárló cukorgyártó 
vállalkozás vagy vállalkozások kvótáját az 
átvett cukortermelés arányában levont 
mennyiséggel növeli.
2. Abban az esetben, ha az 1. pontban 
említettektől eltérő körülmények között 
kerül sor a) egy cukorgyártó 
vállalkozásnak; b) egy cukorgyártó 
vállalkozás egy vagy több gyárának a 
bezárására, a tagállam kioszthatja a 
kvótáknak az adott bezárással érintett 
részét egy vagy több cukorgyártó 
vállalkozás részére.
3. Abban az esetben, ha egy cukorgyártó 
vállalkozáshoz tartozó gyár 
haszonbérletére kerül sor, a tagállam a 
gyárat bérbeadásra felkínáló vállalkozás 
kvótáját csökkentheti, és azt a részt, 
amellyel a kvótát csökkentette, kioszthatja 
annak a vállalkozásnak, amely a gyárat 
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azzal a céllal bérli, hogy abban cukrot 
állítson elő.
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Ha a haszonbérlet az I. szakasz d) 
pontjában említett, három gazdasági évre 
kiterjedő időszak alatt szűnik meg, a 
kvótának az e pont első albekezdése 
alapján történő kiigazítását a tagállam a 
haszonbérlet hatálybalépésének 
időpontjára visszamenő hatállyal 
érvényteleníti. Ha azonban a haszonbérlet 
vis maior miatt szűnik meg, a tagállam a 
kiigazítást nem köteles érvényteleníteni.
4. Amennyiben egy cukorgyártó 
vállalkozás már nem tudja biztosítani, 
hogy az uniós jogszabályok alapján az 
érintett cukorrépa-, illetve 
cukornádtermelők irányában fennálló 
kötelezettségeinek eleget tegyen, és 
amennyiben erről a helyzetről az érintett 
tagállam illetékes hatóságai is 
megbizonyosodtak, az érintett tagállam 
egy vagy több gazdasági évre kioszthatja a 
kvóták érintett részét a vállalt termelés 
arányában egy vagy több másik 
cukorgyártó vállalkozásnak.
III.

Izoglükózgyártó vállalkozások egyesülése 
vagy átruházása, illetve egy izoglükóz-
előállító gyár átruházása esetén a 
tagállam az érintett izoglükózkvótákat 
kioszthatja egy vagy több másik 
vállalkozás részére, függetlenül attól, 
hogy azok rendelkeznek-e már termelési 
kvótával.
IV.

A II. és a III. szakasz alapján hozott 
intézkedések csak akkor léphetnek 
hatályba, ha teljesülnek a következő
feltételek:
a) valamennyi érintett fél érdekeit 
figyelembe veszik;

b) az érintett tagállam úgy ítéli meg, hogy 
az intézkedések valószínűleg javítják a 
cukorrépa-, a cukornád- és a cukorgyártó 
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ágazat szerkezetét;
c) az intézkedések azonos, a IIIb. 
mellékletben meghatátozott kvótával 
rendelkező területen letelepedett 
vállalkozásokra vonatkoznak.
V.

Ha az egyesülésre vagy az átruházásra 
október 1-je és a következő év április 30-a 
között kerül sor, a II. és a III. szakaszban 
említett intézkedések a folyó gazdasági 
évre vonatkozóan lépnek hatályba.
Ha az egyesülésre vagy az átruházásra 
ugyanabban az évben május 1-je és 
szeptember 30-a között kerül sor, a II. és a 
III. szakaszban említett intézkedések a 
következő gazdasági évre vonatkozóan 
lépnek hatályba.
VI.

A II. és a III. szakasz alkalmazásakor a 
tagállamok az V. szakaszban említett 
időszakok lejárta után legkésőbb 15 
nappal tájékoztatják a Bizottságot a 
kiigazított kvótákról.

Or. pl

Módosítás 2182
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – I a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ia. rész: A cukorágazatra vonatkozó 
meghatározások
„kizárólag cukorfinomítással foglalkozó 
üzem”: az a termelési egység,
a) amelynek kizárólagos tevékenysége 
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behozott nyers nádcukor finomítása; és
b) a cukor tekintetében az, amely nem 
kapcsolja a behozott nádcukor finomítását 
más tevékenységgel.
Az a termelési egység, amely a finomításra 
behozott nyers nádcukorból legalább 
15 000 tonnányit finomított a 2004/2005-
ös gazdasági évben, szintén kizárólag 
cukorfinomítással foglalkozó üzemnek 
minősül.

Or. en

Módosítás 2183
Sandra Kalniete

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – IV rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „kifejlett szarvasmarha”: a legalább 8 
hónapos szarvasmarha.

2. „kifejlett szarvasmarha”: a legalább 12 
hónapos szarvasmarha.

Or. en

Módosítás 2184
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – IV rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „kifejlett szarvasmarha”: a legalább 8
hónapos szarvasmarha.

2. „kifejlett szarvasmarha”: a legalább 12
hónapos szarvasmarha.

Or. pl

Indokolás

Określenie granicy definicji bydła dorosłego na 8 miesięcy, jak proponuje Komisja, 
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spowoduje, że będziemy mieć do czynienia z podwójną klasyfikacją. Mięso pochodzące z 
bydła w wieku od 8 do 12 miesięcy będzie więc jednocześnie młodą wołowiną oraz mięsem z 
bydła dorosłego. Jednocześnie ujęcie w definicji bydła dorosłego tzw. „młodej wołowiny”, tj. 
mięsa pochodzącego od bydła w wieku 8-12 miesięcy spowoduje, że kategoria „Z” (młoda 
wołowina) zostanie włączona do systemu raportowania cen, co spowoduje sztuczne zawyżenie 
średniej ceny. Dotyczy to szczególnie tych krajów, w których istnieje rynek młodej wołowiny. 
Może to wpłynąć negatywnie na reprezentatywność ceny UE.

Módosítás 2185
Juozas Imbrasas

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – IV rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „kifejlett szarvasmarha”: a legalább 8
hónapos szarvasmarha.

2. „kifejlett szarvasmarha”: a legalább 12
hónapos szarvasmarha.

Or. lt

Módosítás 2186
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – VIII rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „Méz”: az Apis mellifera méhek által 
növényi nektárból vagy élő növényi részek 
nedvéből, illetve növényi nedveket szívó 
rovarok élő növényi részeken kiválasztott 
anyagából előállított természetes édes 
anyag, amelyet a méhek begyűjtenek, saját 
különleges anyagaik hozzáadásával 
átalakítanak, raktároznak, dehidratálnak és 
lépekben érlelnek.

1. „Méz”: az Apis mellifera méhek által 
növényi nektárból vagy élő növényi részek 
nedvéből, illetve növényi nedveket szívó 
rovarok élő növényi részeken kiválasztott 
anyagából előállított természetes édes 
anyag, amelyet a méhek begyűjtenek, saját 
különleges anyagaik hozzáadásával 
átalakítanak, raktároznak, dehidratálnak és 
lépekben érlelnek. A méz lényegében 
különböző cukrokból, főként 
szőlőcukorból és glukózból, valamint 
egyéb anyagokból, például szerves 
savakból, enzimekből és a begyűjtés során 
összeszedett szilárd részecskékből áll –
ideértve a virágport is –, azonban ezek az 
anyagok és részecskék egyike sem 
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tekinthető a méz alkotórészének.

Or. es

Módosítás 2187
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – VIII rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „Méz”: az Apis mellifera méhek által 
növényi nektárból vagy élő növényi részek 
nedvéből, illetve növényi nedveket szívó 
rovarok élő növényi részeken kiválasztott 
anyagából előállított természetes édes 
anyag, amelyet a méhek begyűjtenek, saját 
különleges anyagaik hozzáadásával 
átalakítanak, raktároznak, dehidratálnak és 
lépekben érlelnek.

1. „Méz”: az Apis mellifera méhek által 
növényi nektárból vagy élő növényi részek 
nedvéből, illetve növényi nedveket szívó 
rovarok élő növényi részeken kiválasztott 
anyagából előállított természetes édes 
anyag, amelyet a méhek begyűjtenek, saját 
különleges anyagaik hozzáadásával 
átalakítanak, raktároznak, dehidratálnak és 
lépekben érlelnek. A méz lényegében 
különböző cukrokból, főként 
szőlőcukorból és glukózból, valamint 
egyéb anyagokból, például szerves 
savakból, enzimekből és a begyűjtés során 
összeszedett szilárd részecskékből –
ideértve a virágport is – áll, azonban ezek 
az anyagok és részecskék egyike sem 
tekinthető a méz alkotórészének.

Or. es

Indokolás

A termék jobb körülhatárolása érdekében a méz meghatározása módosul. Vélelmezhető, hogy 
egyedi formában kell utalnia a méz alapvető alkotóelemeire.

Módosítás 2188
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – VIII rész – 2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „Méhészeti termékek”: méz, méhviasz, 
méhpempő, méhszurok vagy virágpor.

2. „méhészeti termékek”: méz, méhviasz, 
méhpempő, méhszurok és virágpor.

„méhviasz”: az Apis mellifera méhfajta 
dolgozó méhei viaszmirigyeinek 
váladékaiból előállított, a lépek építésére 
használt lipid jellegű anyag.
„méhpempő”: az Apis mellifera méhfajta 
dajkaméheinek hátsó garati mirigyei által 
kiválasztott, a méhlárvák és a királynő 
táplálására szolgáló természetes anyag, 
amelyhez semmilyen más anyag nem 
adható hozzá.
„propolisz”: az Apis mellifera méhfajta 
dolgozói által bizonyos növényekből 
begyűjtött, majd átalakított anyag, 
amelyhez habarcsként való használata 
céljából a méhek hozzáadják saját 
váladékaikat (elsősorban viaszt és 
nyálváladékokat).
„virágpor”: többé-kevésbé gömb alakú, 
kompakt anyag, amely a nektárral és az 
Apis mellifera méhfajta dolgozói 
nyálváladékával és a méhek harmadik pár 
lábának mechanikus hatására a virágok 
hím ivarsejtjeiből áll össze, amelyet 
begyűjtenek, majd virágpor-labdacsokká 
gyúrva a lépekben elhelyeznek és 
tárolnak, és amelyhez semmilyen más 
anyag nem adható hozzá.
„lépvirágpor vagy méhkenyér”: a méhek 
által a lépekben elhelyezett virágpor-
labdacsok, amelyek az ott jelen lévő 
enzimek és mikroorganizmusok hatására 
bizonyos természetes átalakulásokon 
mentek keresztül; ezt a virágport 
esetenként mézzel fedik le.

Or. es

Indokolás

A méhészeti termékek meghatározása létfontosságú.
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Módosítás 2189
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – VIII rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „Méhészeti termékek”: méz, méhviasz, 
méhpempő, méhszurok vagy virágpor.

2. „Méhészeti termékek”: méz, méhviasz, 
méhpempő, méhszurok és virágpor.

Or. es

Módosítás 2190
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – VIII rész – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A méztermékek 
fogalommeghatározását uniós szinten kell 
előírni:
– Méhpempő:
Az Apis mellifera méhfajta 
dajkaméheinek hátsó garati mirigyei által 
kiválasztott természetes anyag. Főként a 
méhlárvák és a királynő táplálására 
szolgáló, friss, természetes és 
feldolgozatlan anyag. Szűrhető 
(ultraszűrés nélkül), bár nem adnak hozzá 
anyagokat.
– Virágporpellet:
Az Apis mellifera méhfaj dolgozó méhei 
által betakarított felhalmozott 
virágporszemcsék, amelyet a méhek hátsó 
lábaikon sajtolnak össze méz és/vagy 
nektár és a méhek kiválasztása 
segítségével. A méhkolónia 
fehérjeforrásaként szolgáló természetes 
anyag nem tartalmaz adalékanyagokat, és 
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a kaptár bejáratánál takarítják be.
– lépvirágpor vagy méhkenyér:

a méhek által a lépekben elhelyezett 
virágpor-labdacsok, amelyek az ott jelen 
lévő enzimek és mikroorganizmusok 
hatására bizonyos természetes 
átalakulásokon mentek keresztül; ezt a 
virágport esetenként mézzel fedik le. A 
dajkaméhek az ivadékok táplálására 
használják. Bármilyen adalékanyagot 
tartalmazhat, a lépekből származó viasz 
kivételével.
– Méhviasz:
Kizárólag az Apis mellifera méhfaj 
dolgozó méheinek mirigyei által 
kiválasztott anyag, amelyet a méhsejt 
felépítésére használnak fel.
– Méhszurok:
Kizárólag természetes és növényi eredetű 
gyanta, amelyet az Apis mellifera méhfaj 
dolgozó méhei takarítanak be bizonyos 
növényi forrásokból, amihez hozzáadják 
saját váladékukat (elsődlegesen viaszt és 
nyálváladékot), hogy a kaptár védelmére 
használják fel.
– Méhméreg:
A méhek méregmirigyének váladéka, 
amelyet a méhek a kaptár támadói elleni 
védekezésre használnak.

Or. en

Módosítás 2191
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – VIII rész – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A méztermékek 
fogalommeghatározásai
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– Méhpempő:
Az Apis mellifera méhfajta 
dajkaméheinek hátsó garati mirigyei által 
kiválasztott természetes anyag. Főként a 
méhlárvák és a királynő táplálására 
szolgáló, friss, természetes és 
feldolgozatlan anyag. Szűrhető 
(ultraszűrés nélkül), bár nem adnak hozzá 
anyagokat.
– Virágporpellet:
Az Apis mellifera méhfaj dolgozó méhei 
által betakarított ,felhalmozott 
virágporszemcsék, amelyet a méhek hátsó 
lábaikon sajtolnak össze méz és/vagy 
nektár és a méhek kiválasztása 
segítségével. A méhkolónia 
fehérjeforrásaként szolgáló természetes 
anyag nem tartalmaz adalékanyagokat, és 
a kaptár bejáratánál takarítják be.
– Méhpollen vagy méhkenyér:
A méhek által a méhsejtekbe rakott 
virágporpellet, amely enzimek és együtt 
élő mikrobióták jelenlétét eredményező 
természetes feldolgozási folyamaton esik 
át. A házi méhek az ivadékok táplálására 
használják. Bármilyen adalékanyagot 
tartalmazhat, kivéve a lépekből származó 
viaszt.
– Méhviasz:
Kizárólag az Apis mellifera méhfaj 
dolgozó méheinek mirigyei által 
kiválasztott anyag, amelyet a lép
felépítésére használnak fel.
– Méhszurok:
Kizárólag természetes és növényi eredetű 
gyanta, amelyet az Apis mellifera méhfaj 
dolgozó méhei takarítanak be bizonyos 
növényi forrásokból, amihez hozzáadják 
saját váladékukat (elsődlegesen viaszt és 
nyálváladékot), hogy a kaptár védelmére 
használják fel.
– Méhméreg:
A méhek méregmirigyének váladéka, 
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amelyet a méhek a kaptár támadói elleni 
védekezésre használnak.

Or. en

Módosítás 2192
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – VIII rész – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A méztermékek 
fogalommeghatározásai
– Méhpempő:
Az Apis mellifera méhfajta 
dajkaméheinek hátsó garati mirigyei által 
kiválasztott természetes anyag. Főként a 
méhlárvák és a királynő táplálására 
szolgáló, friss, természetes és 
feldolgozatlan anyag. Szűrhető 
(ultraszűrés nélkül), bár nem adnak hozzá 
anyagokat.
– Virágporpellet:
Az Apis mellifera méhfaj dolgozó méhei 
által betakarított felhalmozott 
virágporszemcsék, amelyet a méhek hátsó 
lábaikon sajtolnak össze méz és/vagy 
nektár és a méhek kiválasztása 
segítségével. A méhkolónia 
fehérjeforrásaként szolgáló természetes 
anyag nem tartalmaz adalékanyagokat, és 
a kaptár bejáratánál takarítják be.
– Méhpollen vagy méhkenyér:
A méhek által a lépekbe rakott 
virágporpellet, amely enzimek és együtt 
élő mikrobióták jelenlétét eredményező 
természetes feldolgozási folyamaton esik 
át. A házi méhek az ivadékok táplálására 
használják. Bármilyen adalékanyagot 
tartalmazhat, kivéve a cellából származó 
viaszt.
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– Méhviasz:
Kizárólag az Apis mellifera méhfaj 
dolgozó méheinek mirigyei által 
kiválasztott anyag, amelyet a lép
felépítésére használnak fel.
- Méhszurok:
Kizárólag természetes és növényi eredetű 
gyanta, amelyet az Apis mellifera méhfaj 
dolgozó méhei takarítanak be bizonyos 
növényi forrásokból, amihez hozzáadják 
saját váladékukat (elsődlegesen viaszt és 
nyálváladékot), hogy a kaptár védelmére 
használják fel.
– Méhméreg:
A méhek méregmirigyének váladéka, 
amelyet a méhek a kaptár támadói elleni 
védekezésre használnak.

Or. en

Módosítás 2193
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – VIII rész – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „méhviasz”: Az Apis mellifera fajta 
dolgozó méhei viaszmirigyeinek 
váladékaiból előállított , a lépek építésére 
használt lipid jellegű anyag.

Or. es

Módosítás 2194
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – VIII rész – 2 b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. „méhpempő”: az Apis mellifera 
méhfajta dajkaméheinek hátsó garati 
mirigyei által kiválasztott, a méhlárvák és 
a királynő táplálására szolgáló 
természetes anyag, amelyhez semmilyen 
más anyag nem adható hozzá.

Or. es

Módosítás 2195
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – VIII rész – 2 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. „propolisz”: az Apis mellifera 
méhfajta dolgozói által bizonyos 
növényekből begyűjtött, majd átalakított 
anyag, amelyhez habarcsként való 
használata céljából hozzáadják saját 
váladékaikat (elsősorban viaszt és 
nyálváladékokat).

Or. es

Módosítás 2196
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – VIII rész – 2 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2d „virágpor”: többé-kevésbé gömb alakú, 
kompakt anyag, amely a nektárral és az 
Apis mellifera méhfajta dolgozói 
nyálváladékával és a méhek harmadik pár 
lábának mechanikus hatására a virágok 
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hím ivarsejtjeiből áll össze, amelyet 
begyűjtenek, majd virágpor-labdacsokká 
gyúrva a lépekben elhelyeznek és 
tárolnak, és amelyhez semmilyen más 
anyag nem adható hozzá.

Or. es

Módosítás 2197
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – VIII rész – 2 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2e. „lépvirágpor vagy méhkenyér”: a 
méhek által a lépekben elhelyezett 
virágpor-labdacsok, amelyek a jelen lévő 
enzimek és mikroorganizmusok hatására 
bizonyos természetes átalakulásokon 
mentek keresztül; ezt a virágport 
esetenként mézzel fedik le.

Or. es

Módosítás 2198
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
III a melléklet (új)

IIIa. melléklet

A 20A. CIKKBEN EMLÍTETT, HASÍTOTT TESTEKRE VONATKOZÓ UNIÓS 
OSZTÁLYOZÁSI RENDSZEREK

A: A hasított kifejlett marhák uniós osztályozási rendszere

I. Fogalommeghatározások

A következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

1. „hasított test”: a levágott állat egész teste kivéreztetve, kizsigerelve és megnyúzva;
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2. „hasított féltest”: az 1. pontban említett hasított testnek a gerincoszlop mentén, a nyak-, 
hát-, ágyéki, illetve keresztcsonti csigolyák, valamint a szegycsont és a szeméremcsonti 
összenövés közepén végzett szimmetrikus szétválasztásával nyert termék.

II. Kategóriák

A hasított testeket az alábbi kategóriákba kell sorolni:

A: nem ivartalanított és kétévesnél fiatalabb növendék hímivarú állatok hasított teste;
B: egyéb nem ivartalanított hímivarú állatok hasított teste;
C: ivartalanított hímivarú állatok hasított teste
D: nőivarú, már borjadzott állatok hasított teste;
E: egyéb nőivarú állatok hasított teste.

III. Osztályozás

A hasított testek osztályozását a következő tulajdonságok egymást követő felmérése alapján 
kell elvégezni:

1. Húsosság, az alábbiakban meghatározottak szerint:

A hasított test húsvonalainak fejlettsége, különösen a lényeges részeken (fartő, hát, 
lapocka)

Húsossági 
osztály

Leírás

S 
Elsőrendű

Minden húsvonal rendkívül domború; kivételesen jó izmoltság (dupla 
izmú hasított test)

E 
Kiváló

Minden húsvonal domború vagy erősen domború; kivételesen jó 
izmoltság

U 
Nagyon jó

A húsvonalak egészében domborúak; nagyon jó izmoltság

R 
Jó

A húsvonalak egészében egyenesek; jó izmoltság

O 
Megfelelő

A húsvonalak egyenesek vagy homorúak; átlagos izmoltság

P 
Gyenge

Minden húsvonal homorú vagy egészen homorú; gyenge izmoltság

2. Faggyússág, az alábbiakban meghatározottak szerint:

A hasított test külsején és a mellüregben található faggyú mennyisége

Faggyússági 
osztály

Leírás

1 Faggyúval borítottság nincs vagy csekély
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alacsony
2 
csekély

Enyhe faggyúval borítottság, a hús majdnem mindenütt látható

3 
átlagos

A hús a fartő és lapocka kivételével majdnem mindenütt faggyúval 
borított, a mellüregben kevés faggyúlerakódás

4
magas

A hús faggyúval borított, azonban a fartő és a lapocka részben még 
mindig látható, jellegzetes faggyúlerakódás a mellkasi üregben

5 
nagyon magas

Az egész hasított test faggyúval borított; a mellüregben is jelentős 
lerakódás

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

B: A sertések hasított testének uniós osztályozási rendszere

I. Fogalommeghatározás

„hasított test”: a levágott sertés kivéreztetett és kizsigerelt teste egészben vagy a gerinc 
hosszanti középvonala mentén félbehasítva.

II. Osztályozás

A hasított testeket a becsült színhústartalmuk alapján kell csoportosítani, és a következő 
osztályokba sorolni:

Osztályok A színhús aránya a hasított test súlyának százalékában
S 60 vagy több (*)
E 55 vagy több
U legalább 50, de kevesebb, mint 55
R legalább 45, de kevesebb mint 50
O legalább 40, de kevesebb, mint 45
P Kevesebb, mint 40
(*) [A tagállamok a területükön levágott, 60 % vagy annál több színhúst tartalmazó 
sertésekre külön osztályt vezethetnek be, amelyet S betűvel kell jelölni.]

C: A juhok hasított testének uniós osztályozási rendszere

I. Fogalommeghatározás

A „hasított test” és „hasított féltest” kifejezések tekintetében az A.I. pontban szereplő 
fogalommeghatározások alkalmazandók.

II. Kategória száma

A hasított testeket az alábbi kategóriákba kell sorolni:

A: a 12 hónapnál fiatalabb juhok vágott teste,
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B: egyéb juhok vágott teste.

III. Osztályozás

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

2. Az 1. ponttól eltérően, azon bárányok esetében, amelyek hasított testének súlya 13 kg-nál 
kisebb, a Bizottság – a 162. cikk (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása 
nélkül elfogadott végrehajtási aktusok révén – a következő osztályozási kritériumok 
alkalmazását engedélyezheti a tagállamok számára:

a) a hasított test súlya,
b) hússzín,
c) faggyússág.

Or. en

Módosítás 2199
Luis Manuel Capoulas Santos

Rendeletre irányuló javaslat
III a melléklet (új)

IIIA. MELLÉKLET

A 101H. CIKKBEN EMLÍTETT, A CUKOR, AZ IZOGLÜKÓZ ÉS AZ INULINSZIRUP 
TERMELÉSÉRE SZÁNT NEMZETI ÉS REGIONÁLIS KVÓTÁK

(tonnában)

Tagállamok vagy régiók
(1)

Cukor
(2) 

Izoglükóz
(3) 

Inulinszirup
(4) 

Belgium 676 235,0 114 580,2 0
Bulgária 0 89 198,0
Csehország 372 459,3
Dánia 372 383,0
Németország 2 898 255,7 56 638,2
Írország 0
Görögország 158 702,0 0
Spanyolország 498 480,2 53 810,2
Franciaország (szárazföldi 
területek)

3 004 811,15 0

Franciaország tengerentúli megyéi 432 220,05
Olaszország 508 379,0 32 492,5
Lettország 0
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Litvánia 90 252,0
Magyarország 105 420,0 220 265,8
Hollandia 804 888,0 0 0
Ausztria 351 027,4
Lengyelország 1 405 608,1 42 861,4
Portugália (szárazföldi területek) 100 000,0 12 500,0
Azori-szigeteki autonóm régió 9 953,0
Románia 104 688,8 0
Szlovénia 0
Szlovákia 112 319,5 68 094,5
Finnország 80 999,0 0
Svédország 293 186,0
Egyesült Királyság 1 056 474,0 0

ÖSSZESEN 13 336 741,2 690 440,8 0

Or. pt

Módosítás 2200
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
III a melléklet (új)

IIIa. MELLÉKLET

A 101H. CIKKBEN EMLÍTETT, A CUKOR, AZ IZOGLÜKÓZ ÉS AZ INULINSZIRUP 
TERMELÉSÉRE VONATKOZÓ NEMZETI ÉS REGIONÁLIS KVÓTÁK

(tonnában)

Tagállam vagy régió 2014/15 2015/16
cukor izoglükóz inulinszirup cukor izoglükóz inulinszirup

Belgium 676 235,0 114 580,2 0 676 235,0 120 309,2 0
Bulgária 0 89 198,0 0 93 657,9
Cseh Köztársaság 372 459,3 372 459,3
Dánia 372 383,0 372 383,0
Németország 2 898 255,7 56 638,2 2 898 255,7 59 470,1
Írország 0 0
Görögország 158 702,0 0 158 702,0 0
Spanyolország 498 480,2 53 810,2 498 480,2 56 500,7
Franciaország 
(tengerentúli területek 
nélkül)

3 004 811,15 0 3 004 811,15 0

Franciaország 
tengerentúli megyéi

432 220,05 432 220,05

Olaszország: 508 379,0 32 492,5 508 379,0 34 117,1
Lettország 0 0
Litvánia 90 252,0 90 252,0
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Magyarország 105 420,0 220 265,8 105 420,0 231 279,1
Hollandia 804 888,0 0 0 804 888,0 0 0
Ausztria 351 027,4 351 027,4
Lengyelország 1 405 608,1 42 861,4 1 405 608,1 45 004,5
Portugália 
(kontinentális területek)

0 12 500,0 0 13 125

Azori-szigetek Autonóm 
Régió

9 953,0 9 953,0

Románia 104 688,8 0 104 688,8 0
Szlovénia 0 0
Szlovákia 112 319,5 68 094,5 112 319,5 71 499,2
Finnország 80 999,0 0 80 999,0
Svédország 293 186,0 293 186,0
Egyesült Királyság 1 056 474,0 0 1 056 474,0
Összesen: 13 336 741,2 690 440,8 0 13 336 741,2 724 962,8 0

Tagállam vagy régió 2016/17 2017/18
cukor izoglükóz inulinszirup cukor izoglükóz inulinszirup

Belgium 676 235,0 126 324,7 0 676 235,0 132 640,9 0
Bulgária 0 98 340,8 0 103 257,8
Cseh Köztársaság 372 459,3 372 459,3
Dánia 372 383,0 372 383,0
Németország 2 898 255,7 62 443,6 2 898 255,7 65 565,8
Írország 0 0
Görögország 158 702,0 0 158 702,0 0
Spanyolország 498 480,2 59 325,7 498 480,2 62 292,0
Franciaország 
(tengerentúli területek 
nélkül)

3 004 811,15 0 3 004 811,15 0

Franciaország 
tengerentúli megyéi

432 220,05 432 220,05

Olaszország: 508 379,0 35 823,0 508 379,0 37 614,1
Lettország 0 0
Litvánia 90 252,0 90 252,0
Magyarország 105 420,0 242 843,0 105 420,0 254 985,2
Hollandia 804 888,0 0 0 804 888,0 0 0
Ausztria 351 027,4 351 027,4
Lengyelország 1 405 608,1 47 254,7 1 405 608,1 49 617,4
Portugália 
(kontinentális területek)

0 13 781,25 0 14 470,3

Azori-szigetek Autonóm 
Régió

9 953,0 9 953,0

Románia 104 688,8 0 104 688,8 0
Szlovénia 0 0
Szlovákia 112 319,5 75 074,2 112 319,5 78 827,9
Finnország 80 999,0 80 999,0
Svédország 293 186,0 293 186,0
Egyesült Királyság 1 056 474,0 1 056 474,0
Összesen: 13 336 741,2 761 211,0 0 13 336 741,2 799 271,5 0

Tagállam vagy régió 2018/19 2019/2020
cukor izoglükóz inulinszirup cukor izoglükóz inulinszirup

Belgium 676 235,0 139 272,9 0 676 235,0 146 236,6 0
Bulgária 0 108 420,7 0 113 841,8
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Cseh Köztársaság 372 459,3 372 459,3
Dánia 372 ,383,0 372 383,0
Németország 2 898 255,7 68 844,1 2 898 255,7 72 286,3
Írország 0 0
Görögország 158 702,0 0 158 702,0 0
Spanyolország 498 480,2 65 406,6 498 480,2 68 677,0
Franciaország 
(tengerentúli területek 
nélkül)

3 004 811,15 0 3 004 811,15 0

Franciaország 
tengerentúli megyéi

432 220,05 432 220,05

Olaszország: 508 379,0 39 494,8 508 379,0 41 469,6
Lettország 0 0
Litvánia 90 252,0 90 252,0
Magyarország 105 420,0 267 734,5 105 420,0 281 121,2
Hollandia 804 888,0 0 0 804 888,0 0 0
Ausztria 351 027,4 351 027,4
Lengyelország 1 405 608,1 52 098,3 1 405 608,1 54 703,2
Portugália 
(kontinentális területek)

0 15 193,8 0 15 953,5

Azori-szigetek Autonóm 
Régió

9 953,0 9 953,0

Románia 104 688,8 0 104 688,8 0
Szlovénia 0 0
Szlovákia 112 319,5 82 769,3 112 319,5 86 907,8
Finnország 80 999,0 80 999,0
Svédország 293 186,0 293 186,0
Egyesült Királyság 1 056 474,0 1 056 474,0
Összesen: 13 336 741,2 839 235,1 0 13 336 741,2 881 196,9 0

Or. en

Indokolás

Termelési kvóták nélkül az élelmiszer-feldolgozó ipar becsült izoglükóz-felhasználása az 
édesítőszerek felhasználásának mintegy 50%-át teszi ki. Amennyiben a 2019/2020-as 
gazdasági évtől eltörlik kvótarendszert, ésszerű egy kivezetési időszakot biztosítani a piac 
számára. A piac súlyos zavarainak és az ellátási hiány elkerülése, valamint a piacok 
zökkenőmentes alkalmazkodása érdekében („soft landing”) az izoglükóz kvótákat évi 5%-kal 
kell emelni 2014/2015-től 2019/2020-ig.

Módosítás 2201
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
IV a melléklet (új)

IVa melléklet

A 20r cikkben említett nemzeti kvóták
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Nemzeti kvóták: tagállamonkénti mennyiségek (tonnában) tizenkét hónapos időszakonként

Tagállamok 2014/2015–2019/2020
BE 3 602 114,910
BG 1 049 517,616
CK 2 935 144,857
DK 4 847 909,473
DE 30 318 928,750
EE 692 926,094
IE 5 784 422,236
EL 879 614,757
ES 9 049 426,514
FR 26 371 231,277
IT 11 288 542,866
CY 155 658,792
LV 781 132,698
LI 1 827 638,981
LU 292 754,310
HU 2 133 404,521
MT 52 205,729
NL 12 050 492,655
AT 2 992 728,488
PL 10 055 797,056
PT 2 088 904,546
RO 3 277 196,478
SI 618 173,380
SV 1 115 756,221
FI 2 619 044,220
SE 3 594 029,658
UK 15 896 704,566

Or. es

Indokolás

Ez a mellékletet a tejkvóta fenntartására vonatkozó módosításokkal összhangban kell 
beilleszteni. Spanyolország nemzeti kvótája a belső piac keresletének kielégítése céljából 
módosul.
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Módosítás 2202
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
IV a melléklet (új)

IVa. melléklet

Nemzeti tejkvóták
(tonna)

Tagállamok 2014/2015–2019/2020
BE 3 602 114,910
BG 1 049 517,616
CK 2 935 144,857
DK 4 847 909,473
DE 30 318 928,750
EE 692 926,094
IE 5 784 422,236
EL 879 614,757
ES 9 049 426,514
FR 26 371 231,277
IT 11 288 542,866
CY 155 658,792
LV 781 132,698
LI 1 827 638,981
LU 292 754,310
HU 2 133 404,521
MT 52 205,729
NL 12 050 492,655
AT 2 992 728,488
PL 10 055 797,056
PT 2 088 904,546
RO 3 277 196,478
SI 618 173,380
SV 1 115 756,221
FI 2 619 044,220
SE 3 594 029,658
UK 15 896 704,566

Or. es
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Indokolás

Javasoljuk a tejkvóták fenntartását a 2019/2020. gazdasági év végéig. Ezért szükséges ennek 
a nemzeti kvótákat tartalmazó mellékletnek beillesztése.

Módosítás 2203
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
IV a melléklet (új)

IVA. MELLÉKLET

Nemzeti kvóták: mennyiségek (tonnában) tizenkét hónapra tagállamonként

Tagállam
Belgium 3 602 114,910
Bulgária 1 049 517,616
Csehország 2 935 144,857
Dánia 4 847 909,473
Németország 30 318 928,750
Észtország 692 926,049
Írország 5 784 422,236
Görögország 879 614,757
Spanyolország 6 557 555,445
Franciaország 26 371 231,277
Olaszország 11 288 542,866
Ciprus 155 658,792
Lettország 781 132,698
Litvánia 1 827 638,981
Luxembourg 292 754,310
Magyarország 2 133 404,521
Málta 52 205,729
Hollandia 12 050 492,655
Ausztria 2 992 728,488
Lengyelország 10 055 797,056
Portugália 2 088 904,546
Románia 3 277 196,478
Szlovénia 618 173,380
Szlovákia 1 115 756,221
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Finnország 2 619 044,220
Svédország 3 594 029,658
Egyesült Királyság 15 896 704,566

Or. pt

Módosítás 2204
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – I rész – I pont – 2 bekezdés – B pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B) Z kategória: legalább 8 hónapos, de 12 
hónaposnál fiatalabb szarvasmarhák

B) Z kategória: legalább 8 hónapos, de 12 
hónaposnál nem idősebb szarvasmarhák

Or. it

Módosítás 2205
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – II rész – 1 pont – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tényleges alkoholtartalma – függetlenül 
attól, hogy sor került-e a VII. melléklet I. 
részének B. szakaszában felsorolt eljárások 
alkalmazására vagy sem – nem kisebb 8,5
térfogatszázaléknál, amennyiben a bort 
kizárólag az e melléklet függelékében 
említett A. vagy B. szőlőtermő övezetekben 
szüretelt szőlőből állították elő, más 
szőlőtermő övezetekben pedig nem kisebb 
9 térfogatszázaléknál;

a) tényleges alkoholtartalma – függetlenül 
attól, hogy sor került-e a VII. melléklet I. 
részének B. szakaszában felsorolt eljárások 
alkalmazására vagy sem – nem kisebb 4,5
térfogatszázaléknál:

Or. en



AM\909523HU.doc 77/94 PE494.489

HU

Indokolás

Under the current SCMO, in order for a product to be marketed as wine, it must have an 
alcoholic strength of not less than 8.5%. This minimum alcoholic strength is reduced to 4.5% 
for wines which have a protected designation of origin or a protected geographical indication 
and which have been produced naturally to contain less alcohol or have undergone only a 
small alcohol reduction to correct the levels in the final product. This distinction is no longer 
justified – alcohol content is not a quality issue. Removing the limitation would provide 
opportunities for innovation in low-alcohol wines and enable EU producers to compete 
globally in this developing market.

Módosítás 2206
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – II rész – 1 pont – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tényleges alkoholtartalma – eltérve az 
egyébként alkalmazandó minimális 
tényleges alkoholtartalomtól, oltalom alatt 
álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt 
álló földrajzi jelzéssel ellátott bor esetében 
– függetlenül attól, hogy sor került-e a 
VII. melléklet I. részének B. szakaszában 
meghatározott eljárások alkalmazására 
vagy sem – legalább 4,5 térfogatszázalék;

törölve

Or. en

Módosítás 2207
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – II rész – 1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) ponttól eltérve a „tokaji eszencia” és a 
„Tokajská esencia” bornak minősül.

Az a) ponttól eltérve a „tokaji eszencia” és 
a „Tokajská esencia” bornak minősül.

Or. en
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Módosítás 2208
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – II rész – 1 pont – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„csökkentett alkoholtartalmú bor”: az (1) 
bekezdés fogalommeghatározása szerinti 
bor, amelynek alkoholszintjét a 60. cikk 
(4) bekezdése szerint engedélyezett 
technológiai eszközökkel csökkentették, 
minimális alkoholtartalma pedig 0,5%.
„alkoholmentes bor”: az (1) bekezdés 
fogalommeghatározása szerinti bor, 
amelynek alkoholszintjét a 60. cikk (4) 
bekezdése szerint engedélyezett 
technológiai eszközökkel 0,5% alá 
csökkentették.

Or. en

Indokolás

A csökkentett alkoholtartalmú és alkoholmentes borok piaca fejlődésének elősegítése 
érdekében új borkategóriákat kell bevezetni az alkoholszint csökkentésére szolgáló 
technológiákkal előállított borra: ezek a csökkentett alkoholtartalmú és alkoholmentes borok. 
E kategóriák előírása lehetővé teszi az e technológiákat alkalmazó borok csökkentett 
alkoholtartalmú és alkoholmentes borként való forgalmazását, továbbá egyértelműbb 
helyzetet és szélesebb körű fogyasztói választást biztosít, miközben támogatja az innovációt és 
a növekedést ezen a kulcsterületen.

Módosítás 2209
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – II rész – 17 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a) A „crémant” oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy harmadik 
országbeli földrajzi jelzéssel ellátott 
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minőségi fehér vagy rozé pezsgő, amelyet 
az alábbi feltételek mellett állítanak elő:
a) a szőlőt kézzel szüretelik;
b) a bor egész szőlőfürtök vagy bogyózott 
szőlő préselésével nyert mustból készült. A 
kinyert must mennyisége 150 kg 
szőlőmennyiségre számítva legfeljebb 100 
liter lehet;
c) a maximális kén-dioxid-tartalom nem 
haladja meg a 150 mg/l–t;
d) a cukortartalom 50 g/l-nél 
alacsonyabb;
e) a bort a palackban történő második 
alkoholos erjesztéssel tették pezsgővé;
f) a bor a küvé összeállításától számítva 
legalább kilenc hónapon át megszakítás 
nélkül a borseprőn maradt ugyanabban a 
gazdaságban;
g) a bort degorzsálással seprőtlenítették.
A „Crémant” kifejezést a minőségi 
pezsgők címkéjén a szóban forgó oltalom 
alatt álló eredetmegjelöléshez vagy 
harmadik országbeli földrajzi jelzéshez 
kapcsolódó körülhatárolt terület alapjául 
szolgáló földrajzi egység nevével 
összekapcsolva kell szerepeltetni.
Az első bekezdés a) pontja, valamint a 
második bekezdés nem alkalmazandó 
azokra a termelőkre, akik a „crémant” 
kifejezést tartalmazó, 1986. március 1-je 
előtt bejegyzett védjegyet birtokolnak.

Or. fr

Indokolás

A borászati termékek meghatározásai lényeges elemek, amelyeket az alap jogi aktusban kell 
rögzíteni.

Módosítás 2210
Sandra Kalniete
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Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – III rész – 2 bekezdés – a pont – xiv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xiva) aludttej;

Or. en

Módosítás 2211
Sandra Kalniete

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – III rész – 2 bekezdés – a pont – xiv b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xivb) tejföl;

Or. en

Módosítás 2212
Sandra Kalniete

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – III rész – 2 bekezdés – a pont – xiv c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xivc) rjaženka (különleges lett 
termékelnevezés);

Or. en

Módosítás 2213
Sandra Kalniete

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – III rész – 2 bekezdés – a pont – xiv d pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xivd) rūgušpiens (különleges lett 
termékelnevezés).

Or. en

Módosítás 2214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – V rész – II szakasz – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Baromfihús az alábbi állapotban 
forgalmazható:
– frissen,
– fagyasztva;
– mélyhűtve.

Or. es

Indokolás

Fel kell tüntetni azon állapotok listáját, amilyenben baromfihúst értékesítenek, úgy, ahogy az 
az 1234/2007/EK rendelet XIV. mellékletében jelenleg megtalálható. Ez a fogyasztók által 
igényelt egyik legfontosabb jellemző.

Módosítás 2215
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
VI a melléklet (új) – V a rész (új)
A Parlament által javasolt szöveg

VI. melléklet – Va. rész (új)

Va. rész A Gallus gallus fajtához tartozó tyúkok tojásai

I. Hatály
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1) A melléklet e része a Közösségen belül termelt, harmadik országokból behozott, vagy a 
Közösségen kívüli kivitelre szánt tojás Közösségen belüli forgalmazására alkalmazandó.

2) A tagállamok a melléklet e részében – a III. 3. pont kivételével – meghatározott 
követelmények alól mentességet adhatnak az olyan tojás tekintetében, amelyet a termelő 
közvetlenül a végső fogyasztónak ad el:

a) a termelési helyen vagy

b) az érintett tagállam termelési régióján belül működő helyi piacon vagy házhoz szállítás 
útján.

A mentesség megadása esetén valamennyi termelő eldöntheti, hogy él-e a mentességgel 
vagy nem. Amennyiben él a mentességgel, minőségi és mennyiségi osztályozás nem 
alkalmazható.

A tagállamok nemzeti joguknak megfelelően meghatározhatják a „helyi piac", a „házhoz 
szállítás" és a „termelési régió" fogalmát.

II. Minőség és súly szerinti osztályok

1) A tojást minőség szerint a következőképpen kell osztályozni:

— A. osztályú vagy „friss”,
— B. osztályú.

2) Az A. osztályba sorolt tojást súly szerint is osztályozni kell. A súly szerinti osztályozás 
azonban nem kötelező az élelmiszeripar és a nem élelmiszer-ipari ágazatok részére szállított 
tojás esetében.

3) A B. osztályba sorolt tojás csak az élelmiszeripar és a nem élelmiszer-ipari ágazatok 
részére szállítható.

III. A tojás megjelölése

1) Az A. osztályú tojást a termelői kóddal kell megjelölni.

A B. osztályú tojást a termelői kóddal kell megjelölni, és/vagy más jelöléssel kell ellátni.

A tagállamok mentességet adhatnak ezen követelmény alól az olyan B. osztályú tojás 
esetében, amely kizárólag a hazai piacon kerül forgalomba.

2) A tojásnak az 1. ponttal összhangban történő megjelölésére vagy a termelés helyén kerül 
sor, vagy abban az első csomagolóközpontban, ahová a tojást a termelés helyéről 
elszállítják.

3) A termelő által az érintett tagállam termelési régiójában működő helyi piacon, 
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közvetlenül a végső fogyasztónak eladott tojást az 1. ponttal összhangban kell megjelölni.

A tagállamok azonban mentesíthetik e követelmény alól a legfeljebb 50 tojótyúkkal 
rendelkező termelőket, feltéve, hogy a termelő neve és címe az értékesítés helyén fel van 
tüntetve.

IV. Tojásbehozatal

1) A Bizottság a 162. cikk (2) vagy (3) bekezdésének alkalmazása nélkül elfogadott 
végrehajtási aktusok útján értékeli azokat a forgalmazási előírásokat, amelyeket az érintett 
országok kérésére az exportáló harmadik országokban a tojásra kell alkalmazni. Ez az 
értékelés kiterjed a jelölésre, a címkézésre, a termelői módszerekre és az ellenőrzésekre 
vonatkozó szabályokra, valamint e szabályok végrehajtásra. Amennyiben az értékelés 
eredményeként megállapítást nyer, hogy az alkalmazott szabályok megfelelő biztosítékot 
nyújtanak a közösségi jogszabályokkal való egyenértékűség tekintetében, az érintett 
országokból behozott tojást a termelői kóddal egyenértékű megkülönböztető számmal kell 
megjelölni.

2) Szükség esetén a Bizottság a 162. cikk (2) vagy (3) bekezdésének alkalmazása nélkül 
elfogadott végrehajtási aktusok útján tárgyalásokat folytat a harmadik országokkal az 1) 
pontban meghatározott biztosítékok nyújtását és az ezzel kapcsolatos megállapodások 
megkötését lehetővé tevő részletes szabályok meghatározása érdekében.

3) Amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő biztosíték a szabályok egyenértékűsége 
tekintetében, az érintett harmadik országból behozott tojást a származási ország 
azonosítását lehetővé tevő kóddal kell megjelölni, és fel kell tüntetni rajta, hogy a termelői 
módszer „meghatározatlan”.

Or. fr

Módosítás 2216
Sandra Kalniete

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – VI rész – táblázat – A rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Zsírcsoport Kereskedelmi megnevezés Termékkategória

Meghatározások A kategória kiegészítő leírása a zsírtartalom 
tömegszázalékának megadásával

A. Tejzsírok 1. Vaj A termék tejzsírtartalma legalább 80, de 
kevesebb mint 90 %, maximális víztartalma 
16 %, és zsírmentes tejszárazanyag-tartalma 2 %.

Szilárd, képlékeny, elsődlegesen „víz az 
olajban” típusú, emulzió formájú 
termékek, amelyek kizárólag tejből 
és/vagy bizonyos tejtermékekből 

2. Háromnegyed-zsíros vaj (*) A termék tejzsírtartalma legalább 60 és 
legfeljebb 62%.
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készültek, és amelyek esetében a zsír az 
alapvető értékösszetevő. 
Ugyanakkor adhatók hozzájuk az 
előállításukhoz szükséges egyéb 
anyagok, amennyiben ezen anyagok 
nem a tej bármely alkotóelemének teljes 
vagy részleges helyettesítését 
szolgálják.

3. Félzsíros vaj (**) A termék tejzsírtartalma legalább 39 és 
legfeljebb 41%.

4. Kenhető vajkészítmény X% Termék a következő tejzsírtartalommal:
- 39% alatti,

- több mint 41%, de kevesebb mint 
60%,
- több mint 62%, de kevesebb mint 
80%.

Módosítás

Zsírcsoport Kereskedelmi megnevezés Termékkategória

Meghatározások A kategória kiegészítő leírása a zsírtartalom 
tömegszázalékának megadásával

A. Tejzsírok 1. Vaj A termék tejzsírtartalma legalább 80, de 
kevesebb mint 90%, maximális víztartalma 16%, 
és zsírmentes tejszárazanyag-tartalma 2%.

Szilárd, képlékeny, elsődlegesen „víz az 
olajban” típusú, emulzió formájú 
termékek, amelyek kizárólag tejből 
és/vagy bizonyos tejtermékekből 
készültek, és amelyek esetében a zsír az 
alapvető értékösszetevő. Ugyanakkor 
adhatók hozzájuk az előállításukhoz 
szükséges egyéb anyagok, amennyiben 
ezen anyagok nem a tej bármely 
alkotóelemének teljes vagy részleges 
helyettesítését szolgálják.

2. X% zsírtartalmú vaj A termék tejzsírtartalma legalább 39% és 
legfeljebb 80%.

3. Kenhető vajkészítmény X% A termék tejzsírtartalma legalább 39%.

Or. en

Indokolás

A 6. melléklet 6. szakasza 6. bekezdésének b) pontja alatti táblázatba illesztendő be.

Módosítás 2217
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
VI a melléklet (új)

VIa melléklet
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Referencia-zsírtartalom

Tagállam Referencia-zsírtartalom (g/kg)
BE 36,91
BG 39,10
CK 42,10
DK 43,68
DE 40,11
EE 43,10
IE 35,81
EL 36,10
ES 36,37
FR 39,48
IT 36,88
CY 34,60
LV 40,70
LI 39,90
LU 39,17
HU 38,50
NL 42,36
AT 40,30
PL 39,00
PT 37,30
RO 38,50
SI 41,30
SV 37,10
FI 43,40
SE 43,40
UK 39,70

Or. esIndokolás

A referencia-zsírtartalmat tartalmazó e mellékletet a tejkvótarendszer fenntartására irányuló 
javaslatunknak megfelelően szükséges beiktatni.

Módosítás 2218
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
VI a melléklet (új)

VIA. MELLÉKLET

A 105F. CIKKBEN EMLÍTETT REFERENCIA-ZSÍRTARTALOM
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Tagállam g/kg
Belgium 36,91
Bulgária 39,10
Csehország 42,10
Dánia 43,68
Németország 40,11
Észtország 43,10
Görögország 36,10
Spanyolország 36,37
Franciaország 39,48
Írország 35,81
Olaszország 36,88
Ciprus 34,60
Lettország 40,70
Litvánia 39,90
Luxembourg 39,17
Magyarország 38,50
Hollandia 42,36
Ausztria 40,30
Lengyelország 39,00
Portugália 37,30
Románia 38,50
Szlovénia 41,30
Szlovákia 37,10
Finnország 43,40
Svédország 43,40
Egyesült Királyság 39,70

Or. pt

Módosítás 2219
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – I rész – B szakasz – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) friss szőlő, részben erjedt szőlőmust, 
illetve még erjedésben levő újbor esetében 
szacharóz, sűrített szőlőmust vagy 
finomított szőlőmustsűrítmény 
hozzáadásával;

a) friss szőlő, részben erjedt szőlőmust, 
illetve még erjedésben levő újbor esetében 
sűrített szőlőmust vagy finomított 
szőlőmustsűrítmény hozzáadásával;

Or. pt

Módosítás 2220
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – I rész – B szakasz – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szőlőmust esetében szacharóz, sűrített 
szőlőmust vagy finomított 
szőlőmustsűrítmény hozzáadásával, vagy 
részleges sűrítéssel, beleértve a fordított 
ozmózist;

b) szőlőmust esetében sűrített szőlőmust 
vagy finomított szőlőmustsűrítmény 
hozzáadásával, vagy részleges sűrítéssel, 
beleértve a fordított ozmózist;

Or. pt

Módosítás 2221
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – I rész – B szakasz – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A szacharóz 1.pont a) és b) alpontjában 
említett hozzáadása csak száraz 
cukrozással, és csak az alábbi övezetekben 
végezhető:

törölve

a) A. szőlőtermő övezet;

b) B. szőlőtermő övezet;
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(c) C. szőlőtermő övezet, kivéve az 
Olaszországban, Görögországban, 
Spanyolországban, Portugáliában és 
Cipruson lévő szőlőültetvényeket, és az 
alábbi fellebbviteli bíróságok joghatósága 
alá tartozó franciaországi megyékben lévő 
szőlőültetvényeket:
– Aix-en-Provence,

– Nîmes,

– Montpellier,

– Toulouse,

– Agen,

– Pau,

– Bordeaux,

– Bastia.

A francia nemzeti hatóságok azonban a 
fent említett francia megyékben 
kivételesen engedélyezhetik a száraz 
cukorral történő alkoholtartalom-
növelést. Franciaországnak 
haladéktalanul értesítenie kell a 
Bizottságot és a többi tagállamot az ilyen 
engedélyekről.

Or. pt

Módosítás 2222
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – I rész – C szakasz – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Ugyanazon termék savtartalom-növelése 
és alkoholtartalom-növelése – kivéve a 
Bizottság által az 59. cikk (1) bekezdése 
értelmében felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén esetenként meghatározandó 

7. Az ugyanazon termék savtartalom-
növelése és alkoholtartalom-növelése –
kivéve a 62. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban esetenként 
meghatározandó eltéréseket –, illetve 
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eltéréseket –, illetve savtartalom-növelése 
és savtompítása egymást kölcsönösen 
kizáró eljárások.

savtartalom-növelése és savtompítása 
egymást kölcsönösen kizáró eljárások.

Or. fr

Indokolás

Az 59. és 62. cikk módosítása miatt szükséges módosítás.

Módosítás 2223
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – I rész – D szakasz – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 1. A B. és a C. szakaszban említett 
eljárások – a borok savtartalom-
növelésének és savtompításának 
kivételével – csak akkor engedélyezettek, 
ha ezeket a Bizottság által az 59. cikk (1) 
bekezdése értelmében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén 
meghatározandó feltételek szerint végzik 
akkor, amikor a friss szőlőt, a szőlőmustot, 
a részben erjedt szőlőmustot vagy a még 
erjedésben levő újbort borrá vagy egyéb, a 
pezsgőtől és a szén-dioxid hozzáadásával 
készült habzóbortól eltérő, közvetlen 
emberi fogyasztásra szánt borágazati itallá 
alakítják abban a szőlőtermő övezetben, 
ahol a felhasznált friss szőlőt szüretelték.

1. 1. A B. és a C. szakaszban említett 
eljárások – a borok savtartalom-
növelésének és savtompításának 
kivételével – csak akkor engedélyezettek, 
ha ezeket akkor végzik, amikor a friss 
szőlőt, a szőlőmustot, a részben erjedt 
szőlőmustot vagy a még erjedésben levő 
újbort borrá vagy egyéb, a pezsgőtől és a 
szén-dioxid hozzáadásával készült 
habzóbortól eltérő, közvetlen emberi 
fogyasztásra szánt borágazati itallá 
alakítják abban a szőlőtermő övezetben, 
ahol a felhasznált friss szőlőt szüretelték.

Or. fr

Módosítás 2224
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – I rész – D szakasz – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az 1., 2. és 3. pontban említett 
eljárásokról tájékoztatni kell az illetékes 
hatóságokat. Ugyanez vonatkozik a 
természetes vagy jogi személyek, illetve 
személyek csoportjai, különösen a 
termelők, palackozók, feldolgozók és a 
Bizottság által az 59. cikk (1) bekezdése 
értelmében felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén meghatározandó
kereskedők által szakmájuk gyakorlása 
során a friss szőlővel, szőlőmusttal, 
részben erjedt szőlőmusttal vagy hordós 
borral azonos időben és azonos helyen 
tárolt sűrített szőlőmust, finomított 
szőlőmustsűrítmény vagy szacharóz 
mennyiségére vonatkozóan. Az e 
mennyiségekről való tájékoztatás azonban 
helyettesíthető a bejövő árukra és a készlet 
felhasználására vonatkozó nyilvántartásba 
való bejegyzéssel.

4. Az 1., 2. és 3. pontban említett 
eljárásokról tájékoztatni kell az illetékes 
hatóságokat. Ugyanez vonatkozik a 
természetes vagy jogi személyek, illetve 
személyek csoportjai, különösen a 
termelők, palackozók, feldolgozók és a 
kereskedők által szakmájuk gyakorlása 
során a friss szőlővel, szőlőmusttal, 
részben erjedt szőlőmusttal vagy hordós 
borral azonos időben és azonos helyen 
tárolt sűrített szőlőmust, finomított 
szőlőmustsűrítmény vagy szacharóz 
mennyiségére vonatkozóan. Az e 
mennyiségekről való tájékoztatás azonban 
helyettesíthető a bejövő árukra és a készlet 
felhasználására vonatkozó nyilvántartásba 
való bejegyzéssel.

Or. fr

Indokolás

Ezekre a módosításokra az 59., a 62. és a 68. cikk módosítása következtében van szükség.

Módosítás 2225
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – II rész – C szakasz – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A harmadik országból származó bort tilos 
az Unióból származó borral házasítani, 
valamint tilos harmadik országokból 
származó borokat egymással házasítani az 
Unió területén.

1. „Házasítás” alatt a különböző eredetű, 
különböző szőlőfajtákból nyert, különböző 
szüreti évből származó vagy különböző 
bor- vagy mustkategóriákhoz tartozó 
borok vagy mustok összekeverése értendő.
2. A következőket különböző bor- vagy 
mustkategóriáknak kell tekinteni:



AM\909523HU.doc 91/94 PE494.489

HU

a) vörösbor, fehérbor, valamint olyan 
mustok és borok, amelyekből előállítható 
e borkategóriák valamelyike;
b) oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel 
és/vagy oltalom alatt álló földrajzi 
jelzéssel nem rendelkező bor, oltalom alatt 
álló eredetmegjelöléssel ellátott bor, 
oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott 
bor, valamint olyan mustok vagy borok, 
amelyekből előállítható e borkategóriák 
valamelyike.
E bekezdés alkalmazásában a rozét 
vörösbornak kell tekinteni.
3. A következő eljárások nem tekintendők 
házasításnak:
a) a sűrített szőlőmust vagy finomított 
szőlőmust- sűrítmény hozzáadásával 
történő alkoholtartalom-növelés;
b) az édesítés.
4. Bor csak abban az esetben készülhet 
keverés vagy házasítás útján, ha az 
keveréshez vagy a házasításhoz 
felhasznált összetevők rendelkeznek a 
borkészítéshez szükséges valamennyi 
jellemzővel, valamint megfelelnek az e 
rendeletben foglalt rendelkezéseknek.
5. Az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel és/vagy oltalom alatt 
álló földrajzi jelzéssel nem rendelkező 
fehérbor és az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel és/vagy oltalom alatt 
álló földrajzi jelzéssel nem rendelkező 
vörösbor házasítása nem eredményezhet 
rozé bort, kivéve, ha a végterméket a II. 
melléklet 3. részében meghatározott küvé, 
illetve gyöngyözőbor előállítására szánják.
6. Tilos az Aleppo fenyőfa gyantájával 
dúsított szőlőmust vagy bor olyan 
szőlőmusttal vagy borral történő 
házasítása, amelyet ilyen kezelésnek nem 
vetettek alá.
7. A harmadik országból származó bort 
tilos az Unióból származó borral 
házasítani, valamint tilos harmadik 
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országokból származó borokat egymással 
házasítani az Unió területén.

Or. fr

Indokolás

A borászati eljárások meghatározásai és korlátozásuk feltételei lényeges elemek, amelyeket az 
alap jogi aktusban kell rögzíteni.

Módosítás 2226
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
VII a melléklet (új)

VIIa. melléklet

A 121b. és 121d. cikkben a rizsre vonatkozóan megállapított behozatali vámok

1. Az előmunkált (barna) rizsre vonatkozó behozatali vámok

a)tonnánként 30 EUR az alábbi esetekben:
i) amennyiben megállapítást nyer, hogy a legutóbbi gazdasági év során behozott előmunkált 
(barna) rizs mennyisége kevesebb a 121. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében említett, 
15 %-kal csökkentett éves referenciamennyiségnél;

ii) amennyiben megállapítást nyer, hogy a gazdasági év első hat hónapja során behozott 
előmunkált (barna) rizs mennyisége kevesebb a 121. cikk (3) bekezdésének második 
albekezdésében említett, 15 %-kal csökkentett részleges referenciamennyiségnél;

b) tonnánként 42,5 EUR az alábbi esetekben:

i) amennyiben megállapítást nyer, hogy a legutóbbi gazdasági év során behozott előmunkált 
(barna) rizs mennyisége meghaladja a 121. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében 
említett éves referenciamennyiség 15 %-kal csökkentett mennyiségét, de nem haladja meg 
az ugyanazon éves referenciamennyiség 15 %-kal növelt mennyiségét;

amennyiben megállapítást nyer, hogy a gazdasági év első hat hónapja során behozott 
előmunkált (barna) rizs mennyisége meghaladja a 121. cikk (3) bekezdésének második 
albekezdésében említett, 15 %-kal csökkentett részleges referenciamennyiséget, de nem 
haladja meg az ugyanezen, 15 %-kal növelt referenciamennyiséget;

65 EUR tonnánként az alábbi esetekben:
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i) amennyiben megállapítást nyer, hogy a legutóbbi gazdasági év során behozott előmunkált 
(barna) rizs mennyisége meghaladja a 121. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében 
említett, 15 %-kal növelt éves referenciamennyiséget;

ii) amennyiben megállapítást nyer, hogy a gazdasági év első hat hónapja során behozott 
előmunkált (barna) rizs mennyisége meghaladja a 242. cikk (3) bekezdésének második 
albekezdésében említett részleges referenciamennyiség 15 %-kal növelt mennyiségét.

2. A hántolt rizsre vonatkozó behozatali vámok

a)tonnánként 175 EUR az alábbi esetekben:

i) amennyiben megállapítást nyer, hogy a legutóbbi gazdasági év során behozott félig 
hántolt, illetve teljesen hántolt rizs mennyisége meghaladja a 387 743 tonnát;

ii) amennyiben megállapítást nyer, hogy a gazdasági év első hat hónapja során behozott 
félig hántolt vagy teljesen hántolt rizs mennyisége meghaladja a 182 239 tonnát;

b) tonnánként 145 EUR az alábbi esetekben:
i) amennyiben megállapítást nyer, hogy a közelmúltban véget ért gazdasági év során 
behozott félig hántolt vagy teljesen hántolt rizs mennyisége nem haladja meg a 387 743 
tonnát,

ii) amennyiben megállapítást nyer, hogy a gazdasági év első hat hónapja során behozott 
félig hántolt, illetve teljesen hántolt rizs mennyisége nem haladja meg a 182 239 tonnát.

Or. es

Indokolás

Az 1234/2007/EK rendeletnek a gabonafélékre és a rizsre vonatkozó behozatali vámok 
megállapítására vonatkozó XVII. mellékletének VIIa. mellékletként történő beillesztése 
megfelel a 121b és 121d cikkek beillesztésének, a hatályos rendeletben meghatározott 
rendelkezések szerint.

Módosítás 2227
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
VII b melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VIIb melléklet 
A 121. CIKKBEN EMLÍTETT BASMATI 
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RIZS FAJTÁI
Basmati 217
Basmati 370
Basmati 386
Kernel (Basmati)
Pusa Basmati
Ranbir Basmati
Super Basmati
Taraori Basmati (HBC-19)
Type-3 (Dehradun)

Or. es

Indokolás

Az 1234/2007/EK rendelet XVIII. mellékletének IX. mellékletként történő beillesztése megfelel 
a Basmati rizsre vonatkozó behozatali vámok megállapításáról szóló 121c cikk 
beillesztésének, a hatályos rendeletben meghatározott rendelkezések szerint


