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Módosítás 1549
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
103 v cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103v. cikk
Kvóták visszatartása

(1) A 105k. és 105l. cikkben említett 
átruházások esetén a tagállamok objektív 
kritériumok alapján visszatarthatják az 
egyéni kvóták egy részét nemzeti 
tartalékuk számára.
(2) Ha a kvótákat a 105k. és 105l. cikkel 
összhangban a megfelelő földterülettel 
együtt vagy anélkül ruházták vagy 
ruházzák át földhaszonbérlet vagy 
hasonló joghatással járó egyéb eszközök 
révén, a tagállamok objektív kritériumok 
alapján és annak biztosítása céljából, 
hogy kizárólag termelők 
rendelkezhessenek kvótával, 
határozhatnak arról, hogy az átruházott 
kvóta egésze vagy egy része 
visszakerüljön-e a nemzeti tartalékba, és 
ha igen, milyen feltételekkel.

Or. pl

Módosítás 1550
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
103 v cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103v. cikk
Kvóták visszatartása
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(1) A 105j. és 105k. cikkek szerinti 
átruházások esetén a tagállamok objektív 
kritériumok alapján visszatarthatják az 
egyéni kvóták egy részét nemzeti 
tartalékuk számára.
(2) Ha a kvótákat a 105j. és 105k. cikkel 
összhangban a megfelelő földterülettel 
együtt vagy anélkül ruházták vagy 
ruházzák át földhaszonbérlet vagy 
hasonló joghatással járó egyéb eszközök 
révén, a tagállamok objektív kritériumok 
alapján és annak biztosítása céljából, 
hogy kizárólag termelők 
rendelkezhessenek kvótával, 
határozhatnak arról, hogy az átruházott 
kvóta egésze vagy egy része 
visszakerüljön-e a nemzeti tartalékba, és 
ha igen, milyen feltételekkel.

Or. pt

Módosítás 1551
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
103 v cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103v. cikk
Kvóták visszatartása

(1) A 10ai. és 101j. cikkben említett 
átruházások esetén a tagállamok objektív 
kritériumok alapján visszatarthatják az 
egyéni kvóták egy részét nemzeti 
tartalékuk számára.
(2) Ha a kvótákat a 101i. és a 101j. cikkel 
összhangban, a megfelelő földterülettel 
együtt vagy anélkül ruházták vagy 
ruházzák át földhaszonbérlet vagy 
hasonló joghatással járó egyéb eszközök 
révén, a tagállamok – objektív 
kritériumok alapján és annak biztosítása 
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céljából, hogy kizárólag termelők 
rendelkezhessenek kvótával –
határozhatnak arról, hogy az átruházott 
kvóta egésze vagy egy része 
visszakerüljön-e a nemzeti tartalékba, és 
ha igen, milyen feltételekkel.

Or. es

Módosítás 1552
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
103 w cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103w. cikk
A kvóták megszerzéséhez kapcsolódó 

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

Or. pl

Módosítás 1553
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
103 w cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103w. cikk
A kvóták megszerzéséhez kapcsolódó 

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

Or. pt

Módosítás 1554
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
103 w cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103w. cikk
A kvóták megszerzéséhez kapcsolódó 

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

Or. es

Módosítás 1555
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
103 x cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103x. cikk
III. alszakasz

A kvóta túllépése



AM\910137HU.doc 7/180 PE494.588v01-00

HU

Többletilleték
(1) A tejre és az egyéb tejtermékekre 
vonatkozóan megállapított nemzeti kvótán 
felül értékesített mennyiségek után a II. 
alszakasszal összhangban megállapítottak 
szerint többletilletéket kell fizetni.
Az illeték összege a tej 100 kilogrammjára 
27,83 EUR.
(2) A tagállamoknak a nemzeti kvóta 
túllépése esetén a szállításokra és a 
közvetlen értékesítésre külön-külön, 
nemzeti szinten meghatározott 
többletilletéket kell fizetniük az Unió 
részére, és az esedékes összeg 99 %-át az 
érintett tizenkét hónapos időszakot követő 
október 16. és november 30. között be kell 
fizetniük az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalapba.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásából 
származó, illetve az (1) bekezdés első 
albekezdésének alkalmazásából származó 
többletilleték összege közötti különbséget 
a tagállam a tejipari ágazat 
szerkezetátalakítási intézkedéseinek 
finanszírozására fordítja.
(4) Ha az (1) bekezdésben előírt 
többletilletéket a határidő lejártáig nem 
fizetik be, a Bizottság a COM(2011)0628/2 
számú rendelettel létrehozott 
Mezőgazdasági Alapok Bizottságával 
folytatott konzultációt követően levonja a 
ki nem fizetett többletilletéknek megfelelő 
összeget a COM(2011)0628/2 számú 
rendelet 17. cikke és 18. cikkének (2) 
bekezdése szerinti havi kifizetésekből. E 
határozat meghozatala előtt a Bizottság 
figyelmezteti az érintett tagállamot, amely 
egy héten belül közli álláspontját.

Or. pl

Módosítás 1556
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă
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Rendeletre irányuló javaslat
103 x cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103x. cikk
A kvóta túllépése esetén alkalmazandó 

többletilleték 
(1) A 105a–105m. cikkek értelmében 
megállapított nemzeti kvótát meghaladó 
tej és egyéb forgalomba hozott tejtermékek 
után illetéket kell fizetni. Az illeték 
összege a tej 100 kilogrammjára 27,83 
EUR.
(2) A tagállamoknak a nemzeti kvóta 
túllépése esetén a szállításokra és a 
közvetlen értékesítésre külön-külön, 
nemzeti szinten meghatározott 
többletilletéket kell fizetniük az Unió 
részére, és az esedékes összeg 99 %-át az 
érintett tizenkét hónapos időszakot követő 
október 16. és november 30. között be kell 
fizetniük az Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalapba.
(3) Ha az (1) bekezdésben előírt kifizetés a 
határidő lejártáig nem történik meg, a 
Bizottság a Mezőgazdasági Alapok 
Bizottságával folytatott konzultációt 
követően levonja a ki nem fizetett 
többletilletéknek megfelelő összeget a 
xxx/xxx/EU rendelet (a „horizontális 
rendelet”) xxx. cikke szerinti havi 
kifizetésekből. E határozat meghozatala 
előtt a Bizottság értesíti az érintett 
tagállamot, amely egy héten belül közli 
álláspontját. A(z) xxx/xxx/EU rendelet (a 
„horizontális rendelet”) xxx. cikke 
alkalmazandó. 
(4) A Bizottság a 162. cikk (2) 
bekezdésben említett vizsgálóbizottsági 
eljárással elfogadott végrehajtási jogi 
aktusok révén megállapítja az e cikk 
végrehajtásának biztosításához szükséges 
szabályokat. 
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Or. pt

Módosítás 1557
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
103 x cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103x. cikk
Többletilleték

(1)  A tejre és az egyéb tejtermékekre 
vonatkozóan megállapított nemzeti kvótán 
felül értékesített mennyiségek után 
többletilletéket kell fizetni. Az illeték 
összege a tej 100 kilogrammjára 27,83 
EUR.
(2) A tagállamoknak a nemzeti kvóta 
túllépéséből származó, a szállításokra és a 
közvetlen értékesítésre külön-külön, 
nemzeti szinten meghatározott 
többletilletéket kell fizetniük a Közösség 
részére, és az esedékes összeg 99%-át az 
érintett tizenkét hónapos időszakot 
követően, október 16. és november 30. 
között be kell fizetniük az Európai 
Mezőgazdasági Orientációs és 
Garanciaalapba.
(3) Ha az (1) bekezdésben előírt 
többletilletéket a határidő lejártáig nem 
fizetik be, a Mezőgazdasági Alapok 
Bizottságával folytatott konzultációt 
követően a Bizottság levonja a ki nem 
fizetett többletilletéknek megfelelő 
összeget a közös agrárpolitika 
finanszírozásáról szóló …/…/EK rendelet 
… cikke szerinti havi kifizetésekből. E 
határozat meghozatala előtt a Bizottság 
figyelmezteti az érintett tagállamot, amely 
egy héten belül közli álláspontját. A 
költségvetési fegyelemről szóló …/…/EK 
tanácsi rendelet … cikke nem 
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alkalmazandó.
(4) A Bizottság megállapítja az e cikk 
végrehajtásához szükséges szabályokat.

Or. es

Módosítás 1558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
103 y cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103y. cikk
A termelők hozzájárulása a fizetendő 

többletilletékhez
A többletilletéket a 105r. és a 105u. cikk 
rendelkezéseivel összhangban teljes 
egészében azok között a termelők között 
osztják fel, akik a 105c. cikk (2) 
bekezdésében említett nemzeti kvóták 
túllépéséhez hozzájárultak.
A 105r. cikk (2) bekezdése és a 105u. cikk 
(1) bekezdése sérelme nélkül a termelők 
kötelesek a 105f., a 105g. és a 105r. 
cikkben foglaltakkal összhangban 
kiszámított esedékes többletilleték-
hozzájárulásukat megfizetni a 
tagállamnak, azon egyszerű tény alapján, 
hogy túllépték a rendelkezésükre álló 
referenciamennyiséget.

Or. pl

Módosítás 1559
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

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

103y. cikk
A termelők hozzájárulása a fizetendő 

többletilletékhez
A többletilletéket a 105p. és a 105s. cikk 
rendelkezéseivel összhangban teljes 
egészében azok között a termelők között 
osztják fel, akik a 105a. cikk (2) 
bekezdésében említett nemzeti kvóták 
túllépéséhez hozzájárultak.
A 105p. cikk (3) bekezdése és a 105s. cikk 
(1) bekezdése sérelme nélkül a termelők 
kötelesek a 105e., a 105f. és a 105p. 
cikkben foglaltakkal összhangban 
kiszámított esedékes többletilleték-
hozzájárulásukat megfizetni a 
tagállamnak, azon egyszerű tény alapján, 
hogy túllépték a rendelkezésükre álló 
referenciamennyiséget.

Or. pt

Módosítás 1560
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
103 y cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103y. cikk
A termelők hozzájárulása a fizetendő 

többletilletékhez 
A többletilletéket a 101o. és a 101r. cikk 
rendelkezéseivel összhangban teljes 
egészében azok között a termelők között 
osztják fel, akik a 101a. cikk (2) 
bekezdésében említett nemzeti kvóták 
túllépéséhez hozzájárultak. A 101o. cikk 
(3) bekezdése és a 101r. cikk (1) bekezdése 



PE494.588v01-00 12/180 AM\910137HU.doc

HU

sérelme nélkül a termelők kötelesek a 
101d., a 101e. és a 101o. cikkben 
foglaltakkal összhangban kiszámított 
esedékes többletilleték-hozzájárulásukat 
megfizetni a tagállamnak, azon egyszerű 
tény alapján, hogy túllépték a 
rendelkezésükre álló 
referenciamennyiséget.

Or. es

Módosítás 1561
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
103 z cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103z. cikk
A szállításokra vonatkozó többletilleték

(1) A többletilleték végleges összegének 
megállapítása céljából az egyes termelők 
által szállított mennyiségeket növelni vagy 
csökkenteni kell a tényleges zsírtartalom 
és a referencia-zsírtartalom közötti eltérés 
figyelembevétele érdekében.
A többletilletéket nemzeti szinten a 
szállításoknak az első albekezdéssel 
összhangban kiigazított összege alapján 
kell kiszámítani.
(2) Az egyes termelők által a többletilleték 
kifizetéséhez nyújtandó hozzájárulást a 
tagállam határozza meg az alábbiak 
szerint, miután megtörtént vagy elmaradt 
a szállításokra vonatkozó nemzeti kvóta 
fel nem használt részének az egyes 
termelők egyéni kvótáinak arányában 
vagy a tagállam által meghatározandó 
objektív kritériumok alapján történő 
újrakiosztása:
a) vagy nemzeti szinten, azon összeg 
alapján, amellyel az egyes termelők 
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túllépték a kvótájukat,
b) vagy először felvásárlói szinten, és azt 
követően adott esetben nemzeti szinten.
A 105o. cikk (1) bekezdése harmadik 
albekezdésének alkalmazása esetén a 
tagállamok az egyes termelőknek az 
abban az albekezdésben említett 
magasabb arányszám alkalmazása miatti 
többletilletékhez fizetendő 
hozzájárulásának meghatározásakor 
biztosítják, hogy ezt az összeget a felelős 
termelők a tagállamok által 
meghatározandó objektív kritériumok 
alapján arányosan fizessék be.

Or. pl

Módosítás 1562
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
103 z cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103z. cikk
A szállításokra vonatkozó többletilleték

(1) A többletilleték végleges 
kiszámításának céljából az egyes termelők 
által szállított mennyiségeket úgy kell 
emelni vagy csökkenteni, hogy az tükrözze 
a tényleges zsírtartalom és a referencia-
zsírtartalom közötti bármely eltérést, a 
Bizottság által meghatározandó 
együttható alkalmazásával és olyan 
feltételek mellett, amelyeket a Bizottság a 
162. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén 
határoz meg. 
(2) A többletilletéket nemzeti szinten a 
szállításoknak az (1) bekezdéssel 
összhangban kiigazított összege alapján 
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kell kiszámítani.
(3) A termelők által a többletilleték 
kifizetéséhez nyújtandó hozzájárulást a 
tagállam határozza meg az alábbiak 
szerint, adott esetben miután megtörtént a 
szállításokra vonatkozó nemzeti kvóta fel 
nem használt részének az egyes termelők 
egyéni kvótáinak arányában vagy a 
tagállam által meghatározandó objektív 
kritériumok alapján történő újrakiosztása:
a) vagy nemzeti szinten, azon összeg 
alapján, amellyel az egyes termelők 
túllépték a kvótájukat;  vagy
b) először felvásárlói szinten, és azt 
követően adott esetben nemzeti szinten.

Or. pt

Módosítás 1563
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
103 z cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103z. cikk
A szállításokra vonatkozó többletilleték

(1) A többletilleték végleges összegének 
megállapítása céljából a tényleges 
zsírtartalom és a referencia-zsírtartalom 
közötti eltérés esetén az egyes termelők 
által szállított mennyiségeket a Bizottság 
által meghatározandó együttható 
alkalmazásával és az általa meghatározott 
feltételek tiszteletben tartásával növelni 
vagy csökkenteni kell.
A többletilletéket nemzeti szinten a 
szállításoknak az első albekezdéssel 
összhangban kiigazított összege alapján 
kell kiszámítani.
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(2) Az egyes termelők által a többletilleték 
kifizetéséhez nyújtandó hozzájárulást a 
tagállam határozza meg az alábbiak 
szerint, miután megtörtént vagy elmaradt 
a szállításokra vonatkozó nemzeti kvóta 
fel nem használt részének az egyes 
termelők egyéni kvótáinak arányában 
vagy a tagállam által meghatározandó 
objektív kritériumok alapján történő
újrakiosztása:
a) vagy nemzeti szinten, azon összeg 
alapján, amellyel az egyes termelők 
túllépték a kvótájukat,
b) vagy először felvásárlói szinten, és azt 
követően adott esetben nemzeti szinten.

Or. es

Módosítás 1564
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
103 aa cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103aa. cikk
A felvásárlók szerepe

(1) A felvásárlók felelősek azért, hogy a 
többletilleték címén fizetendő 
hozzájárulást a termelőktől beszedjék, és 
ezen – a túllépésért felelős termelők 
részére kifizetett tejárból levont vagy, ha 
ez nem lehetséges, más megfelelő 
eszközzel behajtott – összeget a tagállam 
illetékes hatósága részére a Bizottság által 
a 105y. cikk d), f) és g) pontja értelmében 
végrehajtási jogi aktusok révén 
megállapítandó időpontig és eljárást 
követve befizessék.
(2) Ha egy felvásárló részben vagy 
egészben egy vagy több másik felvásárló 
helyébe lép, az adott tizenkét hónapos 
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időszak hátralévő részére a termelők 
rendelkezésére álló egyéni kvótákat a már 
leszállított mennyiségek levonásával és 
azok zsírtartalmának figyelembevételével 
kell kiszámítani. E bekezdést kell 
alkalmazni akkor is, ha egy termelő egy 
adott felvásárlóról egy másikra vált.
(3) Amennyiben a referencia-időszak alatt 
egy termelő a rendelkezésére álló kvótát 
meghaladó mennyiséget szállít, az érintett 
tagállam határozhat úgy, hogy a 
felvásárló köteles a tagállam által 
megállapított részletes szabályokkal 
összhangban – a szóban forgó termelő 
hozzájárulásának előlegeként – levonni a 
termelőtől az általa a kvótán felül 
szállított tejmennyiség árának egy részét. 
A tagállam olyan különös rendelkezéseket 
hozhat, amelyek lehetővé teszik a 
felvásárlók számára ezen előleg levonását, 
ha a termelők több felvásárlónak 
szállítanak.

Or. pl

Módosítás 1565
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
103 a a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103aa. cikk
A felvásárlók szerepe

(1) A felvásárlók felelősek azért, hogy a 
többletilleték címén fizetendő 
hozzájárulást a termelőktől beszedjék, és 
ezen – a túllépésért felelős termelők 
részére kifizetett tejárból levont vagy, ha 
ez nem lehetséges, más megfelelő 
eszközzel behajtott – összeget a tagállam 
illetékes hatósága részére a Bizottság által 
a 162. cikk (2) bekezdésében említett 
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vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén 
megállapítandó időpontig és eljárást 
követve befizessék.
(2) Ha egy bizonyos felvásárló részben 
vagy egészben egy vagy több másik 
felvásárló helyébe lép, az adott tizenkét 
hónapos időszak hátralévő részére a 
termelők rendelkezésére álló egyéni 
kvótákat a már leszállított mennyiségek 
levonásával, azok zsírtartalmának 
figyelembevételével kell kiszámítani. E 
bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha egy 
termelő egy adott felvásárlóról egy 
másikra vált.
(3) Amennyiben a referencia-időszak alatt
egy termelő a rendelkezésére álló kvótát 
meghaladó mennyiséget szállít, az érintett 
tagállam határozhat úgy, hogy a 
felvásárló köteles a tagállam által 
megállapítandó részletes szabályokkal 
összhangban – a szóban forgó termelő 
hozzájárulásának előlegeként – levonni a 
termelőtől az általa a kvótán felül 
szállított tejmennyiség árának egy részét. 
A tagállam olyan különös rendelkezéseket 
hozhat, amelyek lehetővé teszik a 
felvásárlók számára ezen előleg levonását, 
ha a termelők több felvásárlónak 
szállítanak.

Or. pt

Módosítás 1566
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
103 aa cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103aa. cikk
A felvásárlók szerepe



PE494.588v01-00 18/180 AM\910137HU.doc

HU

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

Or. es

Módosítás 1567
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

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

103ab. cikk
Jóváhagyás

A felvásárlói tevékenység gyakorlásához a 
Bizottság által a 105x. cikk f) pontja 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén és a 105y. cikk (i) pontja 
szerinti végrehajtási jogi aktusokban 
meghatározott eljárással összhangban 
megállapított kritériumoknak megfelelő 
előzetes tagállami jóváhagyás szükséges.

Or. pl

Módosítás 1568
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
103 b a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103ab. cikk
Jóváhagyás

A felvásárlói tevékenység gyakorlásához a 
Bizottság által a 160. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén megállapított kritériumoknak 
megfelelő előzetes tagállami jóváhagyás 
szükséges.
A termelők által a közvetlen értékesítés 
tekintetében betartandó feltételeket és 
benyújtandó információkat a Bizottság 
határozza meg a 162. cikk (2) 
bekezdésének megfelelő végrehajtási jogi 
aktusok révén.

Or. pt
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Módosítás 1569
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
103 ab cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103ab. cikk
Jóváhagyás

A felvásárlói tevékenység gyakorlásához a 
Bizottság által megállapított 
kritériumoknak megfelelő előzetes 
tagállami jóváhagyás szükséges. A 
termelők által a közvetlen értékesítés 
esetében betartandó feltételeket és 
benyújtandó információkat a Bizottság 
határozza meg.

Or. es

Módosítás 1570
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
103 ac cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103ac. cikk
A közvetlen értékesítésekre vonatkozó 

többletilleték
(1) Közvetlen értékesítés esetében az egyes 
termelők többletilleték-fizetési 
hozzájárulását a tagállamok határozattal 
állapítják meg, miután megtörtént vagy 
elmaradt a közvetlen értékesítéshez 
rendelt nemzeti kvóta fel nem használt 
részének megfelelő területi vagy nemzeti 
szinten való újrakiosztása.
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(2) A tagállamok az eladott vagy 
átruházott tejtermékek előállítása céljából 
az eladott, átruházott vagy felhasznált tej 
teljes mennyisége után fizetendő illetékből 
a termelőre eső hozzájárulás 
kiszámításának alapját a Bizottság által a 
105x. cikk b) pontja szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján rögzített kritériumok alapján 
állapítják meg.
(3) A zsírtartalommal kapcsolatos 
korrekciók nem vehetők figyelembe a 
többletilleték végleges összegének 
megállapítása céljából.
(4) A Bizottság a 105y. cikk d) és f) pontja 
szerinti végrehajtási jogi aktusok útján 
meghatározza, hogyan és mikor kell a 
többletilletéket megfizetni a tagállam 
illetékes hatósága részére.

Or. pl

Módosítás 1571
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
103 c a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103ac. cikk
A közvetlen értékesítésekre vonatkozó 

többletilleték
(1) Közvetlen értékesítés esetében az egyes 
termelők többletilleték-fizetési 
hozzájárulását az érintett tagállamok 
határozattal állapítják meg, adott esetben 
miután megtörtént a közvetlen 
értékesítéshez rendelt nemzeti kvóta fel 
nem használt részének megfelelő területi 
vagy nemzeti szinten való újrakiosztása.
(2) A tagállamok az eladott vagy 
átruházott tejtermékek előállítása céljából 
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az eladott, átruházott vagy felhasznált tej 
teljes mennyisége után fizetendő illetékből 
a termelőre eső hozzájárulás 
kiszámításának alapját a Bizottság által a 
160. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok útján rögzített kritériumok 
alapján állapítják meg. 
(3) A zsírtartalommal kapcsolatos 
korrekciók nem vehetők figyelembe a 
többletilleték végleges összegének 
kiszámítása céljából.
(4) A Bizottság a 105v. cikkel 
összhangban elfogadott végrehajtási jogi 
aktusok révén meghatározza a tagállamok 
illetékes szervei részére történő 
többletilleték-kifizetés módját és 
időpontját.

Or. pt

Módosítás 1572
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
103 ac cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103ac. cikk
A közvetlen értékesítésekre vonatkozó 

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

Or. es

Módosítás 1573
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
103 ad cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103ad. cikk
Túlfizetések és be nem fizetett összegek

(1) Amennyiben szállítás vagy közvetlen 
értékesítés esetében megállapítást nyer, 
hogy többletilletéket kell fizetni, és a 
termelőktől beszedett hozzájárulás 
meghaladja annak összegét, a tagállam:
a) a többletet részben vagy egészében a 
105l. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett intézkedések finanszírozására 
használhatja, és/vagy
b) a többletet részben vagy egészben 
visszajuttathatja a következő termelőknek:
i) akik a Bizottság által a 105x. cikk g) 
pontja szerinti felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok révén meghatározandó 
időszakon belül a tagállam által objektív 
kritériumok alapján megállapított kiemelt 
kategóriák valamelyikébe tartoznak, vagy
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ii) akiket az e fejezet által létrehozott, tejre 
és egyéb tejtermékekre vonatkozó 
kvótarendszerhez nem kapcsolódó nemzeti 
szabályokból következő rendkívüli helyzet 
érint.
(2) Amennyiben megállapítást nyer, hogy 
nem kell többletilletéket fizetni, a 
felvásárlók vagy a tagállam által beszedett 
valamennyi előleget legkésőbb a 
következő tizenkét hónapos időszak végéig 
vissza kell téríteni.
(3) Ha egy felvásárló nem teljesíti azon 
kötelezettségét, hogy a 74. cikkben 
foglaltaknak megfelelően beszedje a 
termelő által a többletilletékhez nyújtandó 
hozzájárulást, a tagállam a mulasztást 
elkövető felvásárlóra kiszabható 
szankciók sérelme nélkül közvetlenül a 
termelőtől is beszedheti a be nem fizetett 
összeget.
(4) Ha valamely termelő vagy felvásárló 
nem tartja be a fizetési határidőt, 
késedelmi kamatot kell fizetni a tagállam 
részére. Az alkalmazandó kamatot a 105y. 
cikk (e) pontja értelmében elfogadott 
végrehajtási jogi aktus révén a Bizottság 
állapítja meg.

Or. pl

Módosítás 1574
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
103 ad cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103ad. cikk
Túlfizetések és be nem fizetett összegek

(1) Amennyiben szállítás vagy közvetlen 
értékesítés esetében megállapítást nyer, 
hogy többletilletéket kell fizetni, és a 
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termelőktől beszedett hozzájárulás 
meghaladja annak összegét, bármely 
tagállam:
a) a többletet részben vagy egészében a 
105k. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett intézkedések finanszírozására 
használhatja; és/vagy
b) a többletet részben vagy egészben 
visszajuttathatja a következő termelőknek:
– akik a tagállam által objektív 
kritériumok alapján és a Bizottság által 
meghatározandó időszakon belül 
megállapított kiemelt kategóriák 
valamelyikébe tartoznak, vagy
– akiket az e fejezet által létrehozott, tejre 
és egyéb tejtermékekre vonatkozó 
kvótarendszerhez nem kapcsolódó nemzeti 
szabályokból következő rendkívüli helyzet 
érint.
(2) Amennyiben megállapítást nyer, hogy 
nem kell többletilletéket fizetni, a 
felvásárlók vagy a tagállam által beszedett 
valamennyi előleget legkésőbb a 
következő tizenkét hónapos időszak végéig 
vissza kell téríteni.
(3) Ha egy felvásárló nem teljesíti azon 
kötelezettségét, hogy a 105q. cikkben 
foglaltaknak megfelelően beszedje a 
termelő által a többletilletékhez nyújtandó 
hozzájárulást, a tagállam a mulasztást 
elkövető felvásárlóra kiszabható 
szankciók sérelme nélkül közvetlenül a 
termelőtől is beszedheti a be nem fizetett 
összeget.
(4) Ha valamely termelő vagy felvásárló 
nem tartja be a fizetési határidőt, akkor a 
Bizottság által a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban elfogadott 
végrehajtási jogi aktusok révén 
meghatározandó késedelmi kamatot kell 
fizetnie a tagállam részére.

Or. pt
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Módosítás 1575
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
103 ad cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103ad. cikk
Túlfizetések és be nem fizetett összegek 

1. Amennyiben szállítás vagy közvetlen 
értékesítés esetében megállapítást nyer, 
hogy többletilletéket kell fizetni, és a 
termelőktől beszedett hozzájárulás 
meghaladja annak összegét, a tagállam:
a) a többletet részben vagy egészében a 
101j. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett intézkedések finanszírozására 
használhatja, és/vagy 
b) a többletet részben vagy egészben 
visszajuttathatja a következő termelőknek:
– akik a tagállam által objektív 
kritériumok alapján és a Bizottság által 
meghatározandó időszakon belül 
megállapított kiemelt kategóriák 
valamelyikébe tartoznak, vagy
– akiket az e fejezet által létrehozott, tejre 
és egyéb tejtermékekre vonatkozó 
kvótarendszerhez nem kapcsolódó nemzeti 
szabályokból következő rendkívüli helyzet 
érint.
(2) Amennyiben megállapítást nyer, hogy 
nem kell többletilletéket fizetni, a 
felvásárlók vagy a tagállam által beszedett 
valamennyi előleget legkésőbb a 
következő tizenkét hónapos időszak végéig 
vissza kell téríteni.
(3) Ha egy felvásárló nem teljesíti azon 
kötelezettségét, hogy a 101p. cikkben 
foglaltaknak megfelelően beszedje a 
termelő által a többletilletékhez nyújtandó 
hozzájárulást, a tagállam a mulasztást 
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elkövető felvásárlóra kiszabható 
szankciók sérelme nélkül közvetlenül a 
termelőtől is beszedheti a be nem fizetett 
összeget.
(4) Ha valamely termelő vagy felvásárló 
nem tartja be a fizetési határidőt, a 
Bizottság által megállapított késedelmi 
kamatot kell fizetni a tagállam részére.

Or. es

Módosítás 1576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
103 ae cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103ae. cikk
IV. alszakasz

Eljárási rendelkezések
Átruházott hatáskörök

Annak biztosítása érdekében, hogy a 
tejkvótarendszer elérje a célját, így 
különösen az egyéni kvóták hatékony 
felhasználása és az illeték helyes 
kiszámítása, behajtása és felhasználása 
érdekében a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén szabályokat 
fogad el a következők vonatkozásában:
a) a kvóták ideiglenes és végleges 
átcsoportosításai;
b) a forgalomba hozott tejre és 
tejtermékekre vonatkozó azon feltételek, 
amelyeket a többletilleték kiszámításához 
figyelembe kell venni;
c) a fel nem használt kvóták újbóli 
kiosztása;
d) a zsírtartalomnak megfelelő kiigazítás 
beállítása;
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e) a termelők azon kötelessége, hogy 
jóváhagyott felvásárlóknak szállítsanak;
f) a felvásárlók tagállamok általi 
jóváhagyására vonatkozó kritériumok;
g) a többletilleték visszaosztására 
vonatkozó objektív kritériumok;
h) a „közvetlen értékesítés” 
fogalommeghatározásának kiigazítása, 
figyelembe véve a „szállítás” fogalmának 
a 105b. cikk (1) bekezdésének f) 
pontjában rögzített meghatározását.

Or. pl

Módosítás 1577
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
103 af cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

103af. cikk
Végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
révén elfogadja a tejkvóták 
végrehajtásához szükséges szabályokat, 
többek között a következőket:
a) a tagállami értesítések alapján a kvóták 
végleges átcsoportosításai, valamint a 
nemzeti kvóta szállítások és közvetlen 
értékesítések szerinti felosztása;
b) az egyéni kvóták esetében a 
zsírtartalom kiszámítására szolgáló 
együttható megállapítása, a zsírtartalom 
kiigazítása, valamint a nemzeti kvótához 
tartozó referencia-zsírtartalom 
túllépésének nyilvántartása; 
c) a tej-egyenérték tagállamok általi 
megállapítása;
d) az illeték kifizetésekor és a 
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többletilleték visszaosztásakor 
alkalmazandó átváltási árfolyamra 
vonatkozó eljárás, határidő és ügyleti 
tény, valamint a határidők be nem tartása 
esetén az előlegek csökkentése;
e) a késedelmes fizetés esetén 
alkalmazandó kamatok, az illeték helyes 
kivetése és az EMGA-ba be nem fizetendő 
1% felhasználása;
f) a termelők tájékoztatása az új 
forgalommeghatározásokról, az egyéni 
kvóták közlése és értesítés az illetékről;
g) tájékoztatás a tejágazati illetékre 
vonatkozó rendelkezések alkalmazásáról;
h) szállítási és közvetlen értékesítési 
nyilatkozatok készítése;
i) a felvásárlók és a termelők által 
elkészítendő nyilatkozatok, vezetendő 
nyilvántartások és beszolgáltatandó 
információk;
j) a szállítások és a közvetlen értékesítések 
ellenőrzése.

Or. pl

Indokolás

A tejkvóták megszüntetése együtt fog járni azzal, hogy nőni fog azon gyengébb gazdaságok és 
régiók száma, amelyeknek le kell állniuk a termeléssel. A tejpiac 2008-as és 2009-es válsága 
ellenére a kvótarendszer hatékony stabilizáló tényezőnek bizonyult. A kvóták a 
tejfelvásárlókkal szembeni pozíciójuk tekintetében előnyösek a gazdálkodók számára, és 
lehetővé teszik a termelés folytatását azokban a régiókban, ahol a tejtermelésnek a kizárólag 
gazdasági megfontolásokon túl kiemelt jelentősége van. A tejkvótarendszer hatékonysága 
bebizonyosodott az évek során, és nem lenne szabad felszámolni.

Módosítás 1578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
II rész – II cím – II fejezet – 3 szakasz
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. es

Indokolás

A KAP-nak elő kellene mozdítania a mezőgazdasági szövetkezetek koncentrációját, valamint 
támogatnia kellene a termelői oldal és a feldolgozóipar közötti szerződések bevezetését, 
átültetve a javaslatot a tejágazatról a többi ágazatra.

Módosítás 1579
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy tagállam úgy dönt, hogy írásbeli
szerződést kell kötni minden olyan esetben, 
amikor egy mezőgazdasági termelő egy 
nyerstejfeldolgozónak nyerstejet szállít, e 
szerződésnek teljesítenie kell a (2) 
bekezdésben megállapított feltételeket.

Írásbeli szerződést kell kötni minden olyan 
esetben, amikor egy mezőgazdasági 
termelő egy nyerstejfeldolgozónak 
nyerstejet szállít, és e szerződésnek 
teljesítenie kell a (2) bekezdésben 
megállapított feltételeket.

Or. fr

Indokolás

Ahelyett, hogy a tagállamok dönthetnek a szerződésekkel kapcsolatban, európai szinten 
kötelezővé kell tenni azokat egyrészt a közös tejpiac biztosítása érdekében, másrészt annak 
megelőzése céljából, hogy a feldolgozók egészségtelen légkört teremtsenek a termelők között, 
illetve annak elkerülésére, hogy a szerződések mellett döntő tagállamok és az azt elutasító 
tagállamok között káros versenyhelyzet alakuljon ki.

Módosítás 1580
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont – 1 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– állandó és a szerződésben rögzített, 
és/vagy

– állandó és a szerződésben rögzített,
legalább a termelési költségeket 
fedezi, figyelembe véve az 
energiára, a műtrágyára, a 
takarmányra, a bérleti díjra és 
egyéb kulcsfontosságú 
szükségletekre fordított kiadásokat, 
ezekhez igazítva az árat, és/vagy

Or. fr

Módosítás 1581
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– állandó és a szerződésben rögzített, 
és/vagy

– állandó és a szerződésben rögzített, és 
tükrözi a tényleges termelési költségeket,
és/vagy

Or. fr

Indokolás

A szerződés egyik fontos kikötése kell hogy legyen, hogy a kialkudott ár vegye figyelembe a 
tényleges termelési költségeket. Ha ez a feltétel nem teljesül, a termelők pénzügyi helyzete 
nem javul.

Módosítás 1582
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont – 2 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

csak a szerződésben megállapított tényezők 
– különösen a piaci fejlemények piaci 
mutatókon alapuló változása, a szállított 
mennyiség és a szállított nyerstej minősége 
vagy összetétele – alapján változik;

csak a szerződésben megállapított tényezők 
– különösen a tényleges termelési 
költségek, a piaci fejlemények piaci 
mutatókon alapuló változása, a szállított 
mennyiség és a szállított nyerstej minősége 
vagy összetétele – alapján változik;

Or. fr

Indokolás

A szerződés egyik fontos kikötése kell hogy legyen, hogy a kialkudott ár vegye figyelembe a 
tényleges termelési költségeket. Ha ez a feltétel nem teljesül, a termelők pénzügyi helyzete 
nem javul.

Módosítás 1583
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– figyelembe veszi a gazdálkodók 
fenntarthatósághoz kapcsolódó 
beruházásainak költségeit;

Or. en

Módosítás 1584
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii) a szerződés időtartamát; a szerződés 
lehet határozatlan idejű, felmondási 
záradékkal.

iii) a szerződés időtartamát; a szerződés 
lehet határozatlan idejű, a termelési 
költségek abnormális változásai esetére 
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indexálási és újratárgyalási záradékkal, 
valamint felmondási záradékkal.

Or. fr

Módosítás 1585
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A mezőgazdasági termelők, 
nyerstejbegyűjtők vagy -feldolgozók által 
kötött szállítási szerződések valamennyi 
eleméről, ideértve a (2) bekezdés c) 
pontjában említett elemeket is, a felek 
szabadon tárgyalhatnak.

törölve

Or. fr

Módosítás 1586
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E cikk egységes alkalmazásának 
biztosítása érdekében a Bizottság 
végrehajtási aktusok útján elfogadhatja a 
szükséges intézkedéseket. Az ilyen 
végrehajtási aktust a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. de

Módosítás 1587
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
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Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. es

Módosítás 1588
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 106. cikknek megfelelően elismert, 
mezőgazdasági termelőket tömörítő tej- és 
tejtermék-ágazati termelői szervezetek 
tárgyalásokat folytathatnak tagjaik nevében 
együttes termelésük egy része vagy egésze 
tekintetében a nyerstejnek a termelő által a
nyerstej feldolgozója vagy a 104. cikk (1) 
bekezdésének második albekezdése szerinti 
begyűjtője számára történő szállítására 
vonatkozó szerződésről.

(1) A 106. cikknek megfelelően elismert, 
mezőgazdasági termelőket tömörítő tej- és 
tejtermék-ágazati termelői szervezetek 
tárgyalásokat folytathatnak tagjaik nevében 
együttes termelésük egy része vagy egésze 
tekintetében a nyers tehéntejnek a termelő 
által a nyers tehéntej feldolgozója vagy a 
104. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdése szerinti begyűjtője számára 
történő szállítására vonatkozó szerződésről.

Or. en

Módosítás 1589
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
105 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

105a. cikk
Átmeneti intézkedések a tejkvótarendszer 

felszámolására
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(1) Tekintettel a tejkvótarendszer utolsó 
évére és az egyes tagállamokban fennálló 
sajátos körülményekre, a VIII. 
mellékletben szereplő nemzeti kvóták 
2014–2015-ben 5%-kal megemelkednek.
(2) A tejre és az egyéb tejtermékekre 
vonatkozóan megállapított nemzeti kvótán 
felül értékesített mennyiségek után a II. 
alszakasszal összhangban megállapítottak 
szerint többletilletéket kell fizetni.
Az illeték összege a tej 100 kilogrammjára 
27,83 EUR.
A 2014–2015-ös évre azonban a 
többletilletéket a tej 100 kilogrammjaként 
10,00 EUR értékben állapítják meg.

Or. en

Indokolás

A KAP 2008-as állapotfelmérése során született tanácsi megállapodással összhangban a 
tejkvótarendszer valamennyi tagállamban történő zökkenőmentes felszámolása érdekében.

Módosítás 1590
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
105 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

105a. cikk
A közös tejpiac jobb működését és 

stabilizálását szolgáló forgalmazási 
szabályok

A belső piac működésének javítása és 
stabilizálása érdekében a termelő 
tagállamok – különösen a 108. cikk 
értelmében elismert szakmaközi 
szervezetek által hozott végrehajtási 
határozatok útján – forgalmazási 
szabályokat állapíthatnak meg a kínálat 
kezelésére. Addig, amíg a 106–108. 
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cikkekben említett szervezetek által hozott 
intézkedések ki nem alakítják azt a piaci 
erőt, ami ahhoz szükséges, hogy a 
kínálatot konkrét határozatok alapján a 
kereslethez igazítsák, a termelőknek – a 
termelést az európai kereslettel 
összhangba hozó, megfelelő piacszervezés 
segítségével – garantálni kell a piaci 
stabilitás minimális szintjét. Ennek 
érdekében a tejkvótarendszert 2017-ig 
meg kell hosszabbítani.

Or. de

Módosítás 1591
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerik azokat a termelői szervezeteket, 
amelyek:

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerik a gyümölcs- és zöldségágazat
termelői szervezeteit, és – kérelem alapján 
– elismerhetik az egyéb ágazatok termelői 
szervezeteit

Or. en

Módosítás 1592
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerik azokat a termelői szervezeteket, 
amelyek:

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerhetik azokat a termelői 
szervezeteket, amelyek:

Or. en
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Indokolás

A tagállamok számára nem lehet kötelezővé tenni a termelői szervezetek bizonyos 
körülmények közötti elismerését. Saját belátásukra kell bízni, hogy elismerik-e azokat vagy 
sem.

Módosítás 1593
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerik azokat a termelői szervezeteket, 
amelyek:

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerhetik azokat a termelői 
szervezeteket, amelyek:

Or. en

Módosítás 1594
Alfreds Rubiks

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerik azokat a termelői szervezeteket, 
amelyek:

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerhetik azokat a termelői 
szervezeteket, amelyek:

Or. lv

Módosítás 1595
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – kérelem alapján – A tagállamok – kérelem alapján –
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elismerik azokat a termelői szervezeteket, 
amelyek:

elismerhetik azokat a termelői 
szervezeteket, amelyek:

Or. en

Módosítás 1596
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerik azokat a termelői szervezeteket, 
amelyek:

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerhetik azokat a termelői 
szervezeteket, amelyek:

Or. en

Módosítás 1597
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerik azokat a termelői szervezeteket, 
amelyek:

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerhetik azokat a termelői 
szervezeteket, amelyek:

Or. en

Indokolás

A termelői szervezetek elismerését nem lehet kötelezővé tenni, az egyes tagállamokra kell 
bízni ezt a döntést. Ez a megközelítés összhangban áll a szubszidiaritás elvével, és lehetővé 
teszi a tagállamok számára, hogy ezeket a szervezeteket a konkrét nemzeti körülmények 
fényében értékeljék.

Módosítás 1598
Esther de Lange
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Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerik azokat a termelői szervezeteket, 
amelyek:

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerhetik azokat a termelői 
szervezeteket, amelyek:

Or. en

Módosítás 1599
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerik azokat a termelői szervezeteket, 
amelyek:

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerhetik azokat a termelői 
szervezeteket, amelyek:

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára nem lehet kötelezően előírni a termelői szervezetek elismerését. Az 
elismerés kötelezővé tételének célja nem világos, következményei pedig beláthatatlanok. Az 
élelmiszerlánchoz kapcsolódó valamennyi politikai kezdeményezést önkéntes alapokra kell 
helyezni. A Bizottság javaslata már kitér a termelői szervezetek tevékenységeire vonatkozó 
megfelelő hatáskörre. A gazdálkodóknak az élelmiszer-ipari értékláncban betöltött szerepét 
meg kell erősíteni. A Bizottság javaslata azonban már kitér a termelői szervezetek 
tevékenységeire vonatkozó megfelelő hatáskörre.

Módosítás 1600
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerik azokat a termelői szervezeteket, 
amelyek:

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerhetik azokat a termelői 
szervezeteket, amelyek:

Or. en

Módosítás 1601
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt
ágazatok valamelyikében működő
termelőkből állnak;

a) az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt
valamely konkrét ágazatban működő
gazdálkodókból állnak;

Or. en

Módosítás 1602
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt
ágazatok valamelyikében működő
termelőkből állnak;

a) az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt
valamely konkrét ágazatban működő
gazdálkodókból állnak, és azok felügyelik 
őket;

Or. en

Indokolás

1) A termelői szervezeteknek (a feldolgozók helyett) a gazdálkodók élelmiszerláncban betöltött 
szerepének megerősítését kell előmozdítaniuk.  Ha a bizottsági javaslat megfogalmazását 
(„termelők”) használnánk, az a feldolgozókra történő asszociációkra adna lehetőséget. 2) 
Fontos, hogy a termelői szervezeteket azok tagjai (azaz a gazdálkodók) mindig felügyelni 
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tudják. 3) Biztosítani kell, hogy egy termelői szervezetben kizárólag ugyanazon ágazat 
gazdálkodói tömörülhessenek.

Módosítás 1603
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt 
ágazatok valamelyikében működő 
termelőkből állnak;

a) az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt 
ágazatok valamelyikében működő 
termelőkből állnak, akik felügyelik őket;

Or. en

Módosítás 1604
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt 
ágazatok valamelyikében működő 
termelőkből állnak;

a) az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt 
ágazatok valamelyikében működő 
termelőkből állnak, akik felügyelik őket;

Or. en

Módosítás 1605
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a termelők kezdeményezésére jöttek 
létre;

b) a gazdálkodók kezdeményezésére jöttek 
létre;
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Or. en

Indokolás

A termelői szervezeteknek (a feldolgozók helyett) a gazdálkodók élelmiszerláncban betöltött 
szerepének megerősítését kell előmozdítaniuk.  Ha a bizottsági javaslat megfogalmazását 
(„termelők”) használnánk, az a feldolgozókra történő asszociációkra adna lehetőséget.

Módosítás 1606
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a termelők kezdeményezésére jöttek 
létre;

b) a gazdálkodók kezdeményezésére jöttek 
létre;

Or. en

Módosítás 1607
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a termelők kezdeményezésére jöttek 
létre;

b) a termelők kezdeményezésére jöttek 
létre, a termelők birtokában vannak, és ők 
felügyelik őket;

Or. en

Módosítás 1608
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – b pont



AM\910137HU.doc 43/180 PE494.588v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a termelők kezdeményezésére jöttek 
létre;

b) a termelők kezdeményezésére jöttek 
létre, és tevékenységük végzéséhez 
elegendő emberi, anyagi és technikai 
erőforrással rendelkeznek;

Or. en

Módosítás 1609
Mariya Gabriel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) tevékenységük végzéséhez elegendő 
emberi, anyagi és technikai erőforrással 
rendelkeznek;

Or. en

Módosítás 1610
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) meghatározott céllal működnek, 
amelyek legalább egyike az alábbiakra 
vonatkozhat:

c) az alábbi meghatározott célokkal 
működnek:

Or. es

Módosítás 1611
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) meghatározott céllal működnek,
amelyek legalább egyike az alábbiakra 
vonatkozhat:

c) azzal a meghatározott céllal működnek,
hogy a következő lista i., ii. vagy iii. 
pontjai közül legalább kettőt, illetve egyéb 
célkitűzései közül önkéntes jelleggel 
bármelyiket teljesítik:

Or. es

Indokolás

Annak érdekében, hogy ne vesszen el szem elől az az alapvető cél, amelyért a gyümölcs- és 
zöldségágazati termelői szervezetek évek óta küzdenek, nevezetesen a közös forgalmazás 
érdekében a kínálati oldal koncentrációja, e szervezeteknek ugyanazt az alapvető célt kitűző 
működési programokat kell megvalósítaniuk.

Módosítás 1612
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a termelés megtervezésének és a 
kereslethez való hozzáigazításának 
biztosítása, különösen a minőség és a 
mennyiség tekintetében,

törölve

Or. en

Módosítás 1613
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a termelés megtervezésének és a i) a mennyiség kiigazítására szolgáló 
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kereslethez való hozzáigazításának 
biztosítása, különösen a minőség és a 
mennyiség tekintetében,

eszközök segítségével a termelés 
megtervezésének és a kereslethez való 
hozzáigazításának biztosítása, különösen a 
minőség és a mennyiség tekintetében,

Or. fr

Indokolás

A kínálat kiigazítását a termelői szervezetek rendelkezésére bocsátott, a termelés kiigazítására 
szolgáló eszközöknek kell követniük.

Módosítás 1614
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) a kínálati oldal koncentrációja és a tagok 
által előállított termékek forgalomba 
hozatala,

ii) a kínálati oldal koncentrációja és a tagok 
által előállított termékek forgalomba 
hozatala, ideértve a tagjai nevében 
folytatott ártárgyalásokat közös 
termelésük egy részét vagy teljes egészét 
tekintve,

Or. en

Módosítás 1615
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) a kínálati oldal koncentrációja és a tagok 
által előállított termékek forgalomba 
hozatala,

ii) a kínálati oldal koncentrációja és a tagok 
által előállított termékek forgalomba 
hozatala, ideértve az e szervezetekhez 
tartozó gazdálkodók nevében folytatott 
ártárgyalásokat, tekintettel közös 
termelésük egy részét vagy teljes egészét,
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Or. fr

Módosítás 1616
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) a kínálati oldal koncentrációja és a tagok 
által előállított termékek forgalomba 
hozatala,

ii) a kínálati oldal koncentrációja és a tagok 
által előállított termékek közvetlen
forgalomba hozatala,

Or. it

Módosítás 1617
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii) a termelési költségek optimalizálása és 
a termelői árak stabilizálása,

iii) ezenkívül esetleg a 106a. cikk c) 
pontjában felsorolt konkrét célkitűzések 
közül egy vagy több elérésére való 
törekvés,

Or. es

Módosítás 1618
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii) a termelési költségek optimalizálása és 
a termelői árak stabilizálása,

iii) a termelési költségek minimalizálása és 
a termelői árak stabilizálása,

Or. en

Módosítás 1619
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii) a termelési költségek optimalizálása és 
a termelői árak stabilizálása,

iii) a termelési költségek optimalizálása és 
a termelői árak stabilizálása, például 
kockázatkezelési eszközök rendelkezésre 
bocsátásával, 

Or. en

Módosítás 1620
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii) a termelési költségek optimalizálása és 
a termelői árak stabilizálása,

iii) a termelési költségek optimalizálása és 
a termelői árak stabilizálása, például a
[...]/EU rendelet [a vidékfejlesztésről szóló 
rendelet] 38–40. cikkeiben említett 
intézkedések révén;

Or. fr

Módosítás 1621
Maria do Céu Patrão Neves
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Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii) a termelési költségek optimalizálása és 
a termelői árak stabilizálása,

iii) a termelési költségek optimalizálása és 
a termelői árak stabilizálása, valamint a 
termelői árakhoz képest méltányos 
fogyasztói árak garantálása,

Or. pt

Módosítás 1622
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia) a szerződéses feltételek 
megtárgyalása;

Or. en

Módosítás 1623
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv) kutatások folytatása a fenntartható 
termelési módszerekkel és a piac 
alakulásával kapcsolatban,

törölve

Or. es

Módosítás 1624
Anthea McIntyre



AM\910137HU.doc 49/180 PE494.588v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv) kutatások folytatása a fenntartható 
termelési módszerekkel és a piac 
alakulásával kapcsolatban,

iv) kutatások folytatása a gazdasági 
szempontból fenntartható termelési 
módszerekkel, innovatív gyakorlatokkal, a 
gazdasági versenyképességgel és a piac 
alakulásával kapcsolatban,

Or. en

Módosítás 1625
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – v alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v) a környezetkímélő termesztési 
gyakorlatok és termelési technikák 
használatának előmozdítása, valamint 
technikai segítségnyújtás az ilyen 
gyakorlatok és technikák alkalmazásához,

törölve

Or. es

Módosítás 1626
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – v alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v) a környezetkímélő termesztési 
gyakorlatok és termelési technikák
használatának előmozdítása, valamint 
technikai segítségnyújtás az ilyen 
gyakorlatok és technikák alkalmazásához,

v) a gazdasági versenyképesség és a
termelési technikák javításának
előmozdítása, valamint technikai 
segítségnyújtás ehhez,



PE494.588v01-00 50/180 AM\910137HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 1627
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – v alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v) a környezetkímélő termesztési 
gyakorlatok és termelési technikák 
használatának előmozdítása, valamint 
technikai segítségnyújtás az ilyen 
gyakorlatok és technikák alkalmazásához,

v) a környezetkímélő termesztési 
gyakorlatok és termelési technikák, illetve 
megfelelő állatjóléti gyakorlatok és 
technikák használatának előmozdítása, 
valamint technikai segítségnyújtás az ilyen 
gyakorlatok és technikák alkalmazásához,

Or. en

Módosítás 1628
Rareş-Lucian Niculescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

va) a termelési normák használatának 
előmozdítása és az ehhez biztosított 
technikai segítségnyújtás, a 
termékminőség javítása, valamint oltalom 
alatt álló eredetmegjelöléssel, oltalom 
alatt álló földrajzi jelzéssel vagy nemzeti 
minőségigazoló címkével ellátott termékek 
fejlesztése,

Or. en

Módosítás 1629
Mariya Gabriel
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Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – v a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

va) a termelési normák használatának 
előmozdítása és az ehhez biztosított 
technikai segítségnyújtás, a 
termékminőség javítása, valamint oltalom 
alatt álló eredetmegjelöléssel, oltalom 
alatt álló földrajzi jelzéssel vagy nemzeti 
minőségigazoló címkével ellátott termékek 
fejlesztése,

Or. en

Módosítás 1630
Britta Reimers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

va) az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel ellátott termékek 
kifejlesztésének előmozdítása, valamint az 
ehhez biztosított segítségnyújtás,

Or. en

Indokolás

Kívánatosnak tűnik, hogy a termelői szervezetek segítsenek a gazdálkodóknak abban, hogy ki 
tudják használni az oltalom alatt álló eredetmegjelölésben vagy oltalom alatt álló földrajzi 
jelzésben rejlő lehetőségeket.

Módosítás 1631
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

va) az uniós vagy nemzeti szinten 
megállapítottaknál szigorúbb termelési és 
forgalmazási szabályok megállapítása a 
termékek első forgalomba hozatalakor,

Or. fr

Módosítás 1632
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

va) az uniós vagy nemzeti szinten 
megállapítottaknál szigorúbb termelési és 
forgalmazási szabályok megállapítása,

Or. es

Módosítás 1633
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – v b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vb) az élelmiszer-termékek minőségének 
javítását és az innovációt lehetővé tévő 
kezdeményezések kidolgozása,

Or. en

Módosítás 1634
Britta Reimers
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Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – vi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi) a melléktermékek és a hulladékok 
kezelése, különösen a víz, a talaj és a táj 
minőségvédelme tekintetében, valamint a 
biológiai sokféleség megőrzése vagy 
előmozdítása, valamint

törölve

Or. en

Módosítás 1635
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – vi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi) a melléktermékek és a hulladékok 
kezelése, különösen a víz, a talaj és a táj 
minőségvédelme tekintetében, valamint a 
biológiai sokféleség megőrzése vagy 
előmozdítása, valamint

törölve

Or. en

Módosítás 1636
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – vi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi) a melléktermékek és a hulladékok 
kezelése, különösen a víz, a talaj és a táj 
minőségvédelme tekintetében, valamint a 
biológiai sokféleség megőrzése vagy 
előmozdítása, valamint

törölve
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Or. es

Módosítás 1637
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – vii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii) hozzájárulás a természeti 
erőforrásokkal való fenntartható 
gazdálkodáshoz és az éghajlatváltozás 
elleni fellépéshez;

törölve

Or. en

Módosítás 1638
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – vii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii) hozzájárulás a természeti 
erőforrásokkal való fenntartható 
gazdálkodáshoz és az éghajlatváltozás 
elleni fellépéshez;

törölve

Or. es

Módosítás 1639
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – vii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii) hozzájárulás a természeti
erőforrásokkal való fenntartható 
gazdálkodáshoz és az éghajlatváltozás
elleni fellépéshez;

vii) hozzájárulás a természeti erőforrások 
megőrzésére, többek között az 
éghajlatváltozás leküzdésére irányuló 
fejlett, fenntartható termelési rendszerek 
használatához,

Or. fr

Módosítás 1640
Anthea McIntyre

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viia) a termelők gazdasági 
fenntarthatóságának és gazdasági 
versenyképességének megszilárdítására, 
valamint az innováció erősítésére irányuló 
kezdeményezések kidolgozása;

Or. en

Módosítás 1641
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viia) a mezőgazdasági élelmiszerek 
minőségének és innovatív jellegének 
javítására irányuló kezdeményezések 
kidolgozása;

Or. es
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Módosítás 1642
Izaskun Bilbao Barandica

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viia) a mezőgazdasági élelmiszerek 
minőségének javítására és az innováció 
előmozdítására irányuló kezdeményezések 
kidolgozása;

Or. es

Módosítás 1643
Esther de Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viia) annak biztosítása, hogy az elismert 
termelői szervezetek megfelelő összegű 
ellentételezést kapjanak a például a 
környezetvédelemmel vagy az állatjóléttel 
kapcsolatos beruházások költségeiért,

Or. en

Módosítás 1644
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viia) a gazdasági kockázatok 
előrejelzésére és kezelésére irányuló közös 
intézkedések végrehajtása, különösen a 
109c. cikkben említett kiegyenlítési alapok 
alkalmazása,
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Or. fr

Módosítás 1645
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viia) fellépések a minőség javításáért, 
különösen a piacra dobási szakaszban,

Or. it

Módosítás 1646
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viia) a termelés piaci értékének emelése, 
például feldolgozás útján,

Or. es

Indokolás

Határozottan ki kell jelenteni, és ki kell emelni, hogy a termelés értékének növelését többek 
között feldolgozással lehet emelni.

Módosítás 1647
Bastiaan Belder

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

viia) méltányos és ésszerű árak biztosítása 
a termelők számára, amelyek figyelembe 
veszik a termelők fenntarthatósággal és 
állatjóléttel kapcsolatos kiadásait,

Or. en

Módosítás 1648
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – vii b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viib) kezdeményezések kidolgozása a 
promóció és a forgalmazás terén,

Or. en

Módosítás 1649
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – vii b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viib) a tagok általi termelés 
optimalizálása, ideértve a feldolgozást is,

Or. es

Módosítás 1650
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi
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Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – vii b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viib) a termelői szervezetek és azok 
társulásai szervezeti, kereskedelmi és 
pénzügyi szempontból történő 
megerősítésére irányuló politikák 
végrehajtása,

Or. it

Módosítás 1651
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – vii b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viib) a mezőgazdasági élelmiszerek 
minőségének és innovatív jellegének 
javítására irányuló kezdeményezések 
kidolgozása;

Or. es

Indokolás

Úgy véljük, hogy a termelői szervezetek megfelelő keretet biztosítanak a minőség javítására és 
az innovációra, így ezeket a célkitűzéseket is be kell vonni konkrét célkitűzéseik közé.

Módosítás 1652
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – c pont – vii c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viic) saját nevükben, vagy adott esetben 
tagjaik nevében a mezőgazdasági 
termékek szállítására irányuló szerződések 
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megtárgyalása a felvásárlókkal;

Or. en

Módosítás 1653
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) egy adott piacon nincsenek gazdasági 
erőfölényben, kivéve ha a Szerződés 39. 
cikkében megfogalmazott célkitűzések 
elérése ezt szükségessé teszi.

törölve

Or. en

Módosítás 1654
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) egy adott piacon nincsenek gazdasági 
erőfölényben, kivéve ha a Szerződés 39. 
cikkében megfogalmazott célkitűzések 
elérése ezt szükségessé teszi.

törölve

Or. es

Módosítás 1655
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

d) egy adott piacon nincsenek gazdasági 
erőfölényben, kivéve ha a Szerződés 39. 
cikkében megfogalmazott célkitűzések 
elérése ezt szükségessé teszi.

törölve

Or. fr

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az európai versenyjog csak az erőfölénnyel való visszaélést tiltja, 
valamint arra, hogy az élelmiszerlánc szereplői közül a termelők vannak a leggyengébb 
helyzetben, a kínálati oldal koncentrációjának és a termelők alkupozíciójának biztosítása 
érdekében a 106. cikk (1) bekezdésének d) pontját törölni kell.  

Módosítás 1656
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) egy adott piacon nincsenek gazdasági 
erőfölényben, kivéve ha a Szerződés 39. 
cikkében megfogalmazott célkitűzések 
elérése ezt szükségessé teszi.

törölve

Or. it

Módosítás 1657
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) egy adott piacon nincsenek gazdasági 
erőfölényben, kivéve ha a Szerződés 39. 

d) nem zárják ki a versenyt.
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cikkében megfogalmazott célkitűzések 
elérése ezt szükségessé teszi.

Or. en

Indokolás

A Szerződés 102. cikke tiltja az erőfölénnyel való visszaélést. Az erőfölényt önmagát azonban 
nem szankcionálja. Ezért hátrányos megkülönböztetésnek számítana, ha a termelői 
szervezetek egyáltalán nem rendelkezhetnének erőfölénnyel. Ehelyett azt javasoljuk, hogy a 
termelői szervezetek ne „zárhassák ki a versenyt”.

Módosítás 1658
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) egy adott piacon nincsenek gazdasági 
erőfölényben, kivéve ha a Szerződés 39. 
cikkében megfogalmazott célkitűzések 
elérése ezt szükségessé teszi.

d) nem zárják ki a versenyt.

Or. en

Módosítás 1659
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) egy adott piacon nincsenek gazdasági 
erőfölényben, kivéve ha a Szerződés 39. 
cikkében megfogalmazott célkitűzések 
elérése ezt szükségessé teszi.

d) egy adott piacon nincsenek gazdasági 
erőfölényben, kivéve ha a Szerződés 39. 
cikkében megfogalmazott célkitűzések 
elérése ezt szükségessé teszi. Egy termelői 
szervezet vagy azok társulása 
tevékenységeivel kapcsolatban akkor áll 
fenn az erőfölény megcáfolható vélelme, 
ha az érintett termék részesedése 
meghaladja a teljes nemzeti termelés 33%-
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át vagy a teljes uniós termelés 3,5%-át.

Or. en

Módosítás 1660
Christa Klaß, Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a Szerződés I. mellékletében nem 
szereplő termékeket forgalmaznak, feltéve, 
ha az I. mellékletben nem szereplő, eladott 
termékek aránya nem haladja meg a teljes 
forgalmazott mennyiség 49%-át, és ez 
nem vezet a hivatalos termelői szervezeti 
státusz elvesztéséhez az elismert 
mezőgazdasági ágazatban.

Or. de

Indokolás

Azon mezőgazdasági termékek versenyképességének javítása érdekében, amelyek magasabb 
termelési költségekkel rendelkeznek mint a harmadik országokból importált hasonló termékek, 
megfontolandó lehet egy elismert termelői szervezet számára, hogy a Szerződés I. 
mellékletében nem szereplő terméket forgalmazzon (például egy elismert, mezőgazdasági 
alkohollal foglalkozó termelői szervezet forgalmazhat olyan szeszes italokat is, amelyek nem 
szerepelnek a Szerződés I. mellékletében).

Módosítás 1661
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a Szerződés I. mellékletében nem 
szereplő termékeket forgalmaznak, feltéve, 
ha az I. mellékletben nem szereplő, eladott 
termékek aránya nem haladja meg a teljes 
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forgalmazott mennyiség 49%-át, és ez 
nem vezet a hivatalos termelői szervezeti 
státusz elvesztéséhez az elismert 
mezőgazdasági ágazatban.

Or. de

Módosítás 1662
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) rendelkeznek a tevékenységük 
elvégzéséhez szükséges technikai 
feltételekkel.

Or. es

Módosítás 1663
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) valamennyi terméküket a termelői 
szervezeten keresztül értékesítik;

Or. es

Indokolás

Ki kell térni a jelenlegi jogszabályokban lefektetett azon rendelkezésekre is, amelyek előírják 
a termelői szervezetek tagjai számára, hogy az összes terméküket e szervezeteken keresztül 
kell értékesíteniük, valamint ki kell térni az összes esetlegesen előforduló kivételre.
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Módosítás 1664
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) kifizetik az alapszabály által 
meghatározott pénzügyi hozzájárulásokat 
a 30. cikkben előírt működési alap
létrehozása és feltöltése érdekében.

Or. es

Indokolás

Ez a termelői szervezetek egyértelmű kötelezettsége, amire ki kell térni.

Módosítás 1665
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tekintet nélkül a fentiekre a gyümölcs- és 
zöldség-, az olívaolaj- és a borágazatban 
tevékenykedő termelők termelői 
szervezetei az i., a ii. és a iii. célkitűzések 
közül legalább egyet teljesítenek.

Or. es

Indokolás

A gyümölcs- és zöldségágazati termelői szervezetek évek óta azzal a közösségi jogalkotásban 
lefektetett alapvető célkitűzéssel működnek, mely szerint a közös forgalmazás érdekében 
törekedni kell a kínálat koncentrálására (az 1234/2007/EK rendelet 122. cikkének c) pontja, 
amely megfelel a c) pont i., ii. és iii. alpontjának).

Módosítás 1666
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tekintet nélkül a fentiekre a gyümölcs- és 
zöldség-, az olívaolaj- és a borágazatban 
tevékenykedő termelők termelői 
szervezetei az i., a ii. és a iii. célkitűzések 
közül legalább egyet teljesítenek.

Or. es

Módosítás 1667
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyümölcs- és zöldségágazatban 
tevékenykedő termelői szervezetek a 106. 
cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
szereplő i., ii. és iii. célkitűzés közül 
legalább egyet teljesítenek.

Or. en

Módosítás 1668
Patrick Le Hyaric

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyümölcs- és zöldségágazatban 
tevékenykedő termelői szervezeteknek a 
106. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
szereplő i., ii. és iii. célkitűzés közül 
legalább egyet teljesíteniük kell.
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Or. fr

Módosítás 1669
Jens Rohde, Anne E. Jensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a cikk a szövetkezetekre nem 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Co-operatives and producer organisations are different entities and it should be stated clearly 
in the regulation that the same set of rules should thus not apply to both. Cooperatives consist 
of vertical integration of farmers together with processing facilities; the farmers own the 
cooperative and cooperatives can vary considerably in size. Furthermore, there are 
significant differences in cooperative structures across Europe. Strengthening of farmers’ 
role in the food value chain is important. However, the Commission’s proposal already has 
the appropriate scope for producer organisations’ activities.

Módosítás 1670
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
kérésre elismerik azokat a gyümölcs- és 
zöldségágazatban, valamint az olívaolaj 
vagy az étkezési olajbogyó ágazatában 
tevékenykedő termelői szervezeteket, 
amelyek teljesítik az (1) bekezdés 
előírásait, és amelyek a zöldség- és 
gyümölcságazatban működő termelői 
szervezetek esetén az (1) bekezdés c) 
pontjában szereplő i., ii. és iii. célkitűzés 
közül legalább egyet teljesítenek.
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Or. en

Módosítás 1671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés e) pontja ellenére 
amennyiben a termelői szervezet 
engedélyezi, és amennyiben az 
összhangban áll a termelői szervezet által 
lefektetett feltételekkel, a termelő tagok:
a) közvetlenül a gazdaságukban és/vagy 
azon kívül a fogyasztók személyes 
szükségleteinek kielégítésére termésük 
és/vagy termékeik egy meghatározott 
százalékot meg nem haladó részét 
értékesíthetik, mely százalékot a 
tagállamok legalább 10%-os szinten 
rögzítik;
b) akár saját maguk, akár a saját termelői 
szervezetük által kijelölt másik termelői 
szervezeten keresztül értékesíthetnek a
szervezetük által forgalmazható termelési 
mennyiséghez képest csekély jelentőségű 
termékmennyiségeket;
c) akár saját maguk, akár a saját termelői 
szervezetük által kijelölt másik termelői 
szervezeten keresztül értékesíthetnek 
olyan termékeket, amelyek tulajdonságaik 
révén rendszerint nem tartoznak az 
érintett termelői szervezet kereskedelmi 
tevékenységébe.

Or. es

Indokolás

Ki kell térni a jelenlegi jogszabályokban lefektetett azon rendelkezésekre is, amelyek előírják 
a termelői szervezetek tagjai számára, hogy az összes terméküket e szervezeteken keresztül 
kell értékesíteniük, valaint ki kell térni az összes esetlegesen előforduló kivételre.
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Módosítás 1672
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
106 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

106a. cikk
A termelői szervezetek alapszabálya

(1) A termelői szervezet alapszabálya 
különösen a következőket követeli meg 
tagjaitól:
a) a termelői szervezet által a termelési 
jelentéstétellel, a termeléssel, a 
forgalmazással és a környezetvédelemmel 
kapcsolatban elfogadott szabályok 
alkalmazása;
b) a gazdaság egy adott terméke 
tekintetében egyetlen termelői 
szervezethez való tartozás, azon esetleges 
eltérés sérelme nélkül, amelyet az érintett 
tagállam kellően indokolt esetben 
engedélyez akkor, ha a társult 
mezőgazdasági termelők két különálló 
termelői egysége különböző földrajzi 
területen helyezkedik el;
c) a termelői szervezet által statisztikai 
célokra igényelt adatok biztosítása, 
különösen a termőterületet, a betakarított 
mennyiségeket, a hozamokat és a 
közvetlen eladásokat illetően;
(2) A termelői szervezet alapszabálya az 
alábbiakról is rendelkezik:
a) az (1) bekezdésben említett szabályok 
meghatározására, elfogadására és 
módosítására szolgáló eljárások;
b) a termelői szervezet finanszírozásához 
szükséges pénzügyi hozzájárulásnak a 
tagokra történő kiszabása;
c) olyan szabályok, amelyek a termelő 
tagok számára lehetővé teszik a termelői 
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szervezet tevékenységének és döntéseinek 
demokratikus módon történő, alapos 
vizsgálatát;
d) az alapszabályban meghatározott 
kötelezettségek megszegéséért – különösen 
a pénzügyi hozzájárulások be nem 
fizetéséért – vagy a termelői szervezet által 
megállapított szabályok megsértéséért 
kiróható szankciók;
e) az új tagok belépésére vonatkozó 
szabályok, különös tekintettel a minimális 
tagsági időtartamra, amely nem lehet 
kevesebb egy évnél; 
f) a szervezet működéséhez szükséges 
könyvelési és költségvetési szabályok.
(3) A termelői szervezetekre úgy kell 
tekinteni, mint amelyek tagjaik nevében és 
megbízásából járnak el gazdasági 
ügyekben saját hatáskörükön belül, 
függetlenül attól, hogy az érintett 
termékek feletti tulajdonjog átkerült-e a 
mezőgazdasági termelőtől a termelői 
szervezethez vagy sem. 

Or. fr

Módosítás 1673
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
106 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

106a. cikk
A termelői szervezetek alapszabálya

(1) A termelői szervezet alapszabálya 
különösen a következőket követeli meg 
tagjaitól:
a) a termelői szervezet által a termelési 
jelentéstétellel, a termeléssel, a 
forgalmazással és a környezetvédelemmel 
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kapcsolatban elfogadott szabályok 
betartása;
b) egyetlen olyan termelői szervezethez 
való tartozás, amely a gazdaság adott 
terméke tekintetében árakról tárgyal, azon 
esetleges eltérés sérelme nélkül, amelyet 
az érintett tagállam kellően indokolt 
esetben engedélyez akkor, ha a társult 
mezőgazdasági termelők két különálló 
termelői egysége különböző földrajzi 
területen helyezkedik el;
c) a termelői szervezet által statisztikai 
célokra igényelt adatok biztosítása, 
különösen a termőterületet, a betakarított 
mennyiségeket, a hozamokat és a 
közvetlen eladásokat illetően;
(2) A termelői szervezet alapszabálya az 
alábbiakról is rendelkezik:
a) az (1) bekezdésben említett szabályok 
meghatározására, elfogadására és 
módosítására szolgáló eljárások;
b) a termelői szervezet finanszírozásához 
szükséges pénzügyi hozzájárulásnak a 
tagokra történő kiszabása;
c) olyan szabályok, amelyek a termelő 
tagok számára lehetővé teszik a termelői 
szervezet tevékenységének és döntéseinek 
demokratikus módon történő, alapos 
vizsgálatát;
d) az alapszabályban meghatározott 
kötelezettségek megszegéséért – különösen 
a pénzügyi hozzájárulások be nem 
fizetéséért – vagy a termelői szervezet által 
megállapított szabályok megsértéséért 
kiróható szankciók;
e) az új tagok belépésére vonatkozó 
szabályok, különös tekintettel a minimális 
tagsági időtartamra, amely nem lehet 
kevesebb egy évnél;
f) a szervezet működéséhez szükséges 
könyvelési és költségvetési szabályok.
(3) A termelői szervezetekre úgy kell 
tekinteni, mint amelyek tagjaik nevében és
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megbízásából járnak el gazdasági 
ügyekben.

Or. de

Módosítás 1674
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
106 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

106a. cikk
A termelői szervezetek elismerése

(1) A tagállamok termelői szervezetként 
ismernek el minden olyan, elismerést 
kérelmező jogi személyt vagy jogi 
személyek egyértelműen meghatározott 
részét, amely teljesíti az alábbi feltételeket:
а) megfelel a 106. cikk első bekezdésének 
b) és c) pontjában meghatározott 
követelményeknek;
b) a működési területén rendelkezik egy, 
az érintett tagállam által meghatározott 
minimális taglétszámmal és/vagy 
minimális forgalmazható termelési 
mennyiséggel;
c) elegendő bizonyítékot szolgáltat arra 
vonatkozóan, hogy megfelelően végzi 
tevékenységét, mind a ráfordított idő, 
mind a hatékonyság, mind pedig a 
ténylegesen a tagok rendelkezésre 
bocsátott emberi, anyagi és technikai 
segítségnyújtási eszközök és a kínálat 
koncentrációja tekintetében;
d) alapszabálya összhangban áll e 
bekezdés a), b) és c) pontjával.
(2) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
2014. január 1-jét megelőzően, a nemzeti 
jog alapján elismert és az e cikk (1) 
bekezdésében megállapított feltételeknek 
megfelelő termelői szervezeteket a 106. 
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cikk alapján elismert termelői 
szervezeteknek kell tekinteni.
(3) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
azok a termelői szervezetek, amelyeket 
2014. január 1-jét megelőzően, a nemzeti 
jog alapján ismertek el, és amelyek nem 
felelnek meg az e cikk (1) bekezdésében 
megállapított feltételeknek, 2015. január 
1-jéig a nemzeti jog szerint folytathatják 
tevékenységüket.
(4) A tagállamok:
а) a kérelem és valamennyi vonatkozó 
bizonyíték benyújtásától számított négy 
hónapon belül határoznak a termelői 
szervezet elismeréséről; a kérelmet abban 
a tagállamban kell benyújtani, ahol a 
szervezet székhelye található;
b) általuk meghatározott időközönként 
ellenőrzik, hogy az elismert termelői 
szervezetek megfelelnek-e az e fejezetben 
található feltételeknek;
c) az e fejezetben előírt intézkedések be 
nem tartása vagy a végrehajtás során 
fellépő szabálytalanságok esetén kivetik az 
általuk meghatározott megfelelő 
büntetéseket az érintett szervezetekre és 
társulásaikra, és adott esetben eldöntik, 
hogy vissza kell-e vonni az elismerést;
d) minden évben legkésőbb március 31-ig 
tájékoztatják a Bizottságot az előző 
naptári évben hozott, elismerések 
megadására, megtagadására vagy 
visszavonására vonatkozó összes 
határozatukról.

Or. bg

Módosítás 1675
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

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

106a. cikk
Termelői társulások 

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerik azokat a termelői társulásokat, 
amelyek:
a) az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt 
ágazatok valamelyikében működő 
termelőkből állnak;
b) a termelők kezdeményezésére jöttek 
létre;
c) meghatározott céllal működnek, 
amelyek legalább egyike az alábbiakra 
vonatkozhat:
i) a termelési költségek optimalizálása és a 
termelői árak stabilizálása,
ii) kutatások folytatása a fenntartható 
termelési módszerekkel és a piac 
alakulásával kapcsolatban,
iii) a környezetkímélő termesztési 
gyakorlatok és termelési technikák 
használatának előmozdítása, valamint 
technikai segítségnyújtás az ilyen 
gyakorlatok és technikák alkalmazásához,
iv) a melléktermékek és a hulladékok 
kezelése, különösen a víz, a talaj és a táj 
minőségvédelme tekintetében, valamint a 
biológiai sokféleség megőrzése vagy 
előmozdítása, valamint
v) hozzájárulás a természeti 
erőforrásokkal való fenntartható 
gazdálkodáshoz és az éghajlatváltozás 
elleni fellépéshez;
d) egy adott piacon nincsenek gazdasági 
erőfölényben, kivéve ha a Szerződés 39. 
cikkében megfogalmazott célkitűzések 
elérése ezt szükségessé teszi.

Or. es
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Indokolás

A KAP-nak támogatnia kell a termelői kínálat koncentrációját oly módon, hogy a gyümölcs-
és zöldségágazat termelői szervezeteinek jelenlegi modellje alapján fellendíti a termelői 
szervezeteket. Ugyanakkor lehetővé kellene tennie a termelők számára, hogy más célkitűzések 
elérése érdekében csoportokat alkossanak. Meg kell különböztetni azonban a „termelői 
szervezeteket” (melyek célja a kínálat koncentrálása) a „termelői társulásoktól” (melyek 
egyéb célokkal rendelkeznek), hogy különbséget lehessen tenni a nekik járó pénzügyi 
támogatás között.

Módosítás 1676
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
106 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

106a. cikk
A gyümölcs- és zöldségágazatban működő 

termelői szervezetek alapszabálya 
A gyümölcs- és zöldségágazatban működő 
termelői szervezet alapszabálya különösen 
a következőket követeli meg tagjaitól:
a) valamennyi érintett terméküket a 
termelői szervezeten keresztül 
értékesítsék;
b) fizessék ki az alapszabály által 
meghatározott pénzügyi hozzájárulásokat 
a 30. cikkben előírt működési alap 
létrehozása és feltöltése érdekében.
(2) Az (4) bekezdés a) pontja ellenére 
amennyiben a termelői szervezet 
engedélyezi, és amennyiben az 
összhangban áll a termelői szervezet által 
lefektetett feltételekkel, a termelő tagok:
a) közvetlenül a gazdaságukban és/vagy 
azon kívül a fogyasztók személyes 
szükségleteinek kielégítésére termésük 
és/vagy termékeik egy meghatározott 
százalékot meg nem haladó részét 
értékesíthetik, mely százalékot a 
tagállamok legalább 10%-os szinten 
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rögzítik;
b) akár saját maguk, akár a saját termelői 
szervezetük által kijelölt másik termelői 
szervezeten keresztül értékesíthetnek a 
szervezetük által forgalmazható termelési 
mennyiséghez képest csekély jelentőségű 
termékmennyiségeket;
c) akár saját maguk, akár a saját termelői 
szervezetük által kijelölt másik termelői 
szervezeten keresztül értékesíthetnek 
olyan termékeket, amelyek tulajdonságaik 
révén rendszerint nem tartoznak az 
érintett termelői szervezet kereskedelmi 
tevékenységébe.

Or. es

Indokolás

A módosítás tükrözi a gyümölcs- és zöldségágazat sajátos jellegét. Összhangban áll az előadó 
301. számú módosításával, és új (4) bekezdéseként be lehetne illeszteni e módosításba.

Módosítás 1677
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
106 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

106a. cikk
A feldolgozottgyümölcs- és 

feldolgozottzöldség-ágazatban működő 
termelői szervezetekre vonatkozó 

előírások, szabályok, valamint azok 
elismerése

(1) A tagállamok termelői szervezetként 
ismernek el a gyümölcs- és 
zöldségágazatban, valamint a 
feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazatban minden 
olyan, elismerést kérelmező jogi személyt 
vagy jogi személyek egyértelműen 
meghatározott részét, amelyet az XX. és az 
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XX. mellékletben felsorolt valamely 
termék vagy termékek termelőinek 
kezdeményezésére hoztak létre, és amely 
teljesíti az alábbi feltételeket:
a) környezetkímélő termesztési 
gyakorlatok, termelési technikák és 
hulladékkezelési gyakorlatok kidolgozása 
különösen a víz, a talaj és a táj 
minőségvédelme tekintetében, valamint a 
biológiai sokféleség megőrzése vagy 
ösztönzése, illetve a kínálati oldal 
koncentrációja és a tagok által előállított 
termékek forgalomba hozatala 
célkitűzésének előmozdítása érdekében,
b) a termelés megtervezésének és a 
kereslethez való hozzáigazításának 
biztosítása, különösen a minőség és a 
mennyiség tekintetében,
c) a termelési költségek optimalizálása és 
a termelői árak stabilizálása,
d) a termelés kereskedelmi értékének 
növelése, adott esetben feldolgozás révén.
(2) A tagállamok elismerik a gyülömcs- és 
zöldségágazat termelői szervezeteit, 
feltéve, ha azok a következő feltétleket is 
teljesítik:
a) tagjaik száma, valamint értékesíthető 
termékeik mennyisége vagy értéke elér 
egy, a tagállamok által meghatározandó 
alsó határt, és ezt megfelelően bizonyítja;
b) elegendő bizonyíték áll rendelkezésre 
arra vonatkozóan, hogy megfelelően 
tudják végezni tevékenységüket mind a 
ráfordított idő, mind pedig a hatékonyság 
és a kínálat koncentrációja tekintetében, 
mely célból a tagállamok eldönthetik, 
hogy a …. cikkben  említett termékek vagy 
termékcsoportok közül melyek tartozzanak 
a termelői szervezet kereskedelmi 
tevékenységébe;
c) biztosítják tagjaik számára, hogy azok 
technikai segítséget kapjanak a 
környezetkímélő termesztési gyakorlatok 
alkalmazásához;
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d) szükség esetén hatékonyan biztosítják 
tagjaik terméséhez a begyűjtés, tárolás, 
csomagolás és forgalmazás technikai 
eszközeit;
e) biztosítják tevékenységeik megfelelő 
kereskedelmi és számviteli irányítását; 
valamint
f) egy adott piacon nincsenek gazdasági 
erőfölényben, kivéve ha a Szerződés 33. 
cikkében megfogalmazott célkitűzések 
elérése ezt szükségessé teszi.
(3) A gyümölcs- és zöldségágazatban 
működő termelői szervezet alapszabálya 
különösen a következőket követeli meg 
tagjaitól:
a) a termelői szervezet által a termelési 
jelentéstétellel, a termeléssel, a 
forgalmazással és a környezetvédelemmel 
kapcsolatban elfogadott szabályok 
alkalmazása;
b) a 122. cikk a) pontjának iii. 
alpontjában említett bármely terméknek 
az adott gazdaságban való termelése 
tekintetében egyetlen termelői 
szervezethez való tartozás;
c) az érintett teljes termésüknek a termelői 
szervezeten keresztül történő 
forgalmazása;
d) a termelői szervezet által statisztikai 
célokra igényelt adatok biztosítása, 
különösen a termőterületet, a betakarított 
mennyiségeket, a hozamokat és a 
közvetlen eladásokat illetően;
e) az alapszabály által meghatározott 
pénzügyi hozzájárulások befizetése a 
103b. cikkben előírt működési alap 
létrehozása és feltöltése érdekében.
(4) Az (1) bekezdés c) pontja ellenére 
amennyiben a termelői szervezet 
engedélyezi, és amennyiben az 
összhangban áll a termelői szervezet által 
lefektetett feltételekkel, a termelő tagok:
a) közvetlenül a gazdaságukban és/vagy 
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azon kívül a fogyasztók személyes 
szükségleteinek kielégítésére termésük 
és/vagy termékeik egy meghatározott 
százalékot meg nem haladó részét 
értékesíthetik, mely százalékot a 
tagállamok legalább 10%-os szinten 
rögzítik;
b) akár saját maguk, akár a saját termelői 
szervezetük által kijelölt másik termelői 
szervezeten keresztül értékesíthetnek a 
szervezetük által forgalmazható termelési 
mennyiséghez képest csekély jelentőségű 
termékmennyiségeket;
c) akár saját maguk, akár a saját termelői 
szervezetük által kijelölt másik termelői 
szervezeten keresztül értékesíthetnek 
olyan termékeket, amelyek tulajdonságaik 
révén rendszerint nem tartoznak az 
érintett termelői szervezet kereskedelmi 
tevékenységébe.
(5) A termelői szervezet alapszabálya az 
alábbiakról is rendelkezik:
a) az (1) bekezdésben említett szabályok 
meghatározására, elfogadására és 
módosítására szolgáló eljárások;
b) a termelői szervezet finanszírozásához 
szükséges pénzügyi hozzájárulásnak a 
tagokra történő kiszabása;
c) olyan szabályok, amelyek a termelő 
tagok számára lehetővé teszik a termelői 
szervezet tevékenységének és döntéseinek 
demokratikus módon történő, alapos 
vizsgálatát;
d) az alapszabályban meghatározott 
kötelezettségek megszegéséért – különösen 
a pénzügyi hozzájárulások be nem 
fizetéséért – vagy a termelői szervezet által 
megállapított szabályok megsértéséért 
kiróható szankciók;
e) az új tagok belépésére vonatkozó 
szabályok, különös tekintettel a minimális 
tagsági időtartamra;
f) a szervezet működéséhez szükséges 
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könyvelési és költségvetési szabályok.
(6) A gyümölcs- és zöldségágazatban 
működő termelői szervezetekre úgy kell 
tekinteni, mint amelyek tagjaik nevében és 
megbízásából járnak el gazdasági 
ügyekben.
(7) A gyümölcs- és zöldségágazatban 
működő termelői szervezetek elismerése 
céljából a tagállamok: 
a) a kérelem és valamennyi vonatkozó 
bizonyíték benyújtásától számított három 
hónapon belül határoznak a termelői 
szervezet elismeréséről;
b) rendszeres időközönként ellenőrzik, 
hogy a termelői szervezetek betartják-e az 
e fejezetben foglaltakat, e rendelet 
rendelkezéseinek be nem tartása vagy az 
azokat érintő szabálytalanságok esetén 
alkalmazzák az ezekre a szervezetekre 
vonatkozó szankciókat, és – amennyiben 
szükséges – döntenek az elismerés 
visszavonásáról;
c) évente egyszer értesítik a Bizottságot 
minden, az elismerés megadására, 
megtagadására vagy visszavonására 
vonatkozó döntésről.

Or. es

Indokolás

A gyömölcs- és zöldségágazatra vonatkozó alapvető rendelkezések kihagyásának elkerülése 
érdekében.

Módosítás 1678
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
106 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

106b. cikk
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A gyümölcs- és zöldségágazatban működő 
termelői szervezetek elismerése

A tagállamok a gyümölcs- és 
zöldségágazatban működő termelői 
szervezetként ismernek el minden olyan, 
elismerést kérelmező jogi személyt vagy 
jogi személyek egyértelműen 
meghatározott részét, amely teljesíti az 
alábbi feltételeket:
a) célja a környezetbarát termesztési 
gyakorlatok, termesztési technológiák és 
hulladékkezelési módszerek használata, 
különös tekintettel a vízminőség-, a talaj-
és a tájvédelemre, valamint a biológiai 
sokféleség megőrzésére vagy ösztönzésére, 
valamint megfelel a 106., a 106c. és a 
106d. cikkben meghatározott 
követelményeknek, és ezt megfelelően 
bizonyítja;
b) biztosítja tagjai számára, hogy azok 
technikai segítséget kapjanak a 
környezetkímélő termesztési gyakorlatok 
alkalmazásához;
c) szükség esetén hatékonyan biztosítja 
tagjai terméséhez a begyűjtés, tárolás, 
csomagolás és forgalmazás technikai 
eszközeit;
d) biztosítja tevékenységeik megfelelő 
kereskedelmi és számviteli irányítását;

Or. es

Indokolás

A módosítás összhangban áll az előadó 302. számú módosításával, és új (5) bekezdéseként be 
lehetne illeszteni. 

Módosítás 1679
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

107. cikk törölve
Termelői szervezetek társulásai
A tagállamok – kérelem alapján –
elismerik a termelői szervezetek azon 
társulásait, amelyek az 1. cikk (2) 
bekezdésében felsorolt ágazatok 
valamelyikében működnek és elismert 
termelői szervezetek kezdeményezésére 
jöttek létre.
A termelői szervezetek társulásai – a 114. 
cikk alapján elfogadott szabályok szerint –
a termelői szervezetek bármely 
tevékenységét végezhetik, illetve szerepét 
betölthetik.

Or. en

Indokolás

A termelői szervezetek társulásai által nyújtott hozzáadott érték meglehetősen korlátozott. 
Ugyanakkor nagy a kockázata annak, hogy fennállásuk túl nagy piaci koncentrációt 
eredményez. Ezért javasoljuk a termelői szervezetek társulásaira vonatkozó lehetőség törlését.

Módosítás 1680
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerik a termelői szervezetek azon 
társulásait, amelyek az 1. cikk (2) 
bekezdésében felsorolt ágazatok
valamelyikében működnek és elismert 
termelői szervezetek kezdeményezésére 
jöttek létre.

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerhetik a termelői szervezetek azon 
társulásait, amelyek az 1. cikk (2) 
bekezdésében felsorolt konkrét ágazatok 
működnek és elismert termelői szervezetek 
kezdeményezésére jöttek létre.

Or. en
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Módosítás 1681
George Lyon, Marit Paulsen

Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerik a termelői szervezetek azon 
társulásait, amelyek az 1. cikk (2) 
bekezdésében felsorolt ágazatok 
valamelyikében működnek és elismert 
termelői szervezetek kezdeményezésére 
jöttek létre.

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerhetik a termelői szervezetek azon 
társulásait, amelyek az 1. cikk (2) 
bekezdésében felsorolt ágazatok 
valamelyikében működnek és elismert 
termelői szervezetek kezdeményezésére 
jöttek létre.

Or. en

Indokolás

A tagállamok belátására kell bízni, hogy elismerik-e a termelői szervezetek társulásait, vagy 
sem.

Módosítás 1682
Alfreds Rubiks

Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerik a termelői szervezetek azon 
társulásait, amelyek az 1. cikk (2) 
bekezdésében felsorolt ágazatok 
valamelyikében működnek és elismert 
termelői szervezetek kezdeményezésére 
jöttek létre.

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerhetik a termelői szervezetek azon 
társulásait, amelyek az 1. cikk (2) 
bekezdésében felsorolt ágazatok 
valamelyikében működnek és elismert 
termelői szervezetek kezdeményezésére 
jöttek létre.

Or. lv

Módosítás 1683
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu
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Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerik a termelői szervezetek azon 
társulásait, amelyek az 1. cikk (2) 
bekezdésében felsorolt ágazatok 
valamelyikében működnek és elismert 
termelői szervezetek kezdeményezésére 
jöttek létre.

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerhetik a termelői szervezetek azon 
társulásait, amelyek az 1. cikk (2) 
bekezdésében felsorolt ágazatok 
valamelyikében működnek és elismert 
termelői szervezetek kezdeményezésére 
jöttek létre.

Or. en

Módosítás 1684
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerik a termelői szervezetek azon 
társulásait, amelyek az 1. cikk (2) 
bekezdésében felsorolt ágazatok 
valamelyikében működnek és elismert 
termelői szervezetek kezdeményezésére 
jöttek létre.

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerhetik a termelői szervezetek azon 
társulásait, amelyek az 1. cikk (2) 
bekezdésében felsorolt ágazatok 
valamelyikében működnek és elismert 
termelői szervezetek kezdeményezésére 
jöttek létre.

Or. en

Indokolás

A termelői szervezetek társulásainak elismerését nem lehet kötelezővé tenni, az egyes 
tagállamokra kell bízni ezt a döntést. Ez a megközelítés összhangban áll a szubszidiaritás 
elvével, és lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy ezeket a társulásokat a konkrét nemzeti 
körülmények fényében értékeljék.

Módosítás 1685
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – kérelem alapján –
elismerik a termelői szervezetek azon 
társulásait, amelyek az 1. cikk (2) 
bekezdésében felsorolt ágazatok 
valamelyikében működnek és elismert 
termelői szervezetek kezdeményezésére 
jöttek létre.

Tekintettel a (2) bekezdésre, a tagállamok 
– kérelem alapján – elismerhetik a termelői 
szervezetek azon társulásait, amelyek az 1. 
cikk (2) bekezdésében felsorolt ágazatok 
valamelyikében működnek és elismert 
termelői szervezetek kezdeményezésére 
jöttek létre.

A tagállamok nem ismerhetik el a 
termelői szervezetek olyan társulását, 
amely egy adott piacon gazdasági 
erőfölénnyel bír, kivéve ha a Szerződés 39. 
cikkében megfogalmazott célkitűzések 
elérése ezt szükségessé teszi.

Or. en

Módosítás 1686
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – kérelem alapján – elismerik 
a termelői szervezetek azon társulásait, 
amelyek az 1. cikk (2) bekezdésében 
felsorolt ágazatok valamelyikében 
működnek és elismert termelői szervezetek 
kezdeményezésére jöttek létre.

(1) Tekintettel a (2) bekezdésre, a
tagállamok – kérelem alapján – elismerik a
gyümölcs- és zöldségágazatban működő
termelői szervezetek társulásait, valamint 
– kérelem alapján – elismerhetik az egyéb 
ágazatokban működő termelői szervezetek
azon társulásait, amelyek elismert termelői 
szervezetek kezdeményezésére jöttek létre.

Or. en

Módosítás 1687
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre
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Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok engedélyezhetik, hogy 
elismert termelői szervezetek vagy elismert 
termelői szervezetek társulásai 
kiszervezhessék (a termeléstől eltérő) 
tevékenységeiket – többek között 
leányvállalatokhoz –, feltéve hogy 
elegendő bizonyítékot szolgáltatnak a 
tagállam részére arra vonatkozóan, hogy 
ez a kiszervezés az érintett termelői 
szervezet vagy a termelői szervezetek 
érintett társulása célkitűzései 
megvalósításának megfelelő módját 
jelenti, valamint hogy a termelői szervezet 
vagy a termelői szervezetek társulása 
továbbra is felelős marad a kiszervezett 
tevékenység elvégzésének biztosításáért, az 
igazgatás általános ellenőrzéséért és 
tevékenység elvégzésére vonatkozó 
kereskedelmi szerződés felügyeletéért. A 
szervezetnek vagy társulásnak meg kell 
őriznie azt a hatáskörét, hogy kötelező 
érvényű utasításokat adhasson 
megbízottjának a rábízott tevékenységgel 
kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

A termelői szervezeteknek a tevékenységek kiszervezésére irányuló lehetősége olyan fontos 
alapelv, amelyet rögzíteni kell az alap-jogiaktusban. A kiszervezés egy olyan terület, ami 
jelentős nehézségeket okozott a gyakorlatban, és ezért az alap-jogiaktusban le kell fektetni azt 
az elvet, hogy a termelői szervezeteknek felelősnek kell maradniuk a kiszervezett művletek 
tényleges elvégzéséért, és felügyelniük kell azt. Ezeket az elveket ágazattól függetlenül 
valamennyi termelői szervezet általi kiszervezés esetén alkalmazni kell.

Módosítás 1688
Albert Deß

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

A termelői szervezetek társulásai – a 114. 
cikk alapján elfogadott szabályok szerint –
a termelői szervezetek bármely
tevékenységét végezhetik, illetve szerepét 
betölthetik.

A termelői szervezetek társulásai a 
termelői szervezetek 106. cikkben felsorolt
bármely célkitűzésének megvalósítására 
törekedhetnek.

Or. en

Módosítás 1689
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termelői szervezetek társulásai – a 114. 
cikk (1) bekezdése alapján elfogadott 
szabályok szerint – a termelői szervezetek 
bármely tevékenységét végezhetik, illetve 
szerepét betölthetik.

A termelői szervezetek társulásai – a 114. 
cikk (1) bekezdése alapján elfogadott 
szabályok szerint – a termelői szervezetek 
bármely tevékenységét végezhetik, illetve 
szerepét betölthetik, ideértve a működési 
alap finanszírozására és a tagjai közé 
tartozó termelői szervezetek működési 
programjainak irányítására nyíló 
lehetőséget is.

Or. it

Módosítás 1690
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termelői szervezetek társulásai – a 114. 
cikk (1) bekezdése alapján elfogadott 
szabályok szerint – a termelői szervezetek 
bármely tevékenységét végezhetik, illetve 
szerepét betölthetik.

A termelői szervezetek társulásai – a 114. 
cikk (1) bekezdése alapján elfogadott 
szabályok szerint – a termelői szervezetek 
bármely tevékenységét végezhetik, illetve 
szerepét betölthetik, ideértve a működési 
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alap finanszírozására és a működési 
program irányítására nyíló lehetőséget is.

Or. it

Módosítás 1691
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termelői szervezetek társulásai – a 114. 
cikk (1) bekezdése alapján elfogadott 
szabályok szerint – a termelői szervezetek 
bármely tevékenységét végezhetik, illetve 
szerepét betölthetik.

A termelői szervezetek társulásai – a 114. 
cikk (1) bekezdése alapján elfogadott 
szabályok szerint – a termelői szervezetek 
bármely tevékenységét végezhetik, illetve 
szerepét betölthetik, ideértve a valamely 
működési alap finanszírozására és 
működési program irányítására nyíló 
lehetőséget is.

Or. pt

Módosítás 1692
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termelői szervezetek társulásainak a 
17a. cikk értelmében jogukban áll egyéni 
ellátásrányítás alkalmazására.

Or. es

Indokolás

A létező piaci intervenciós és piacirányítási mechanizmusokat fejleszteni klell, és piaci zavar 
ellen ható eszközökkel és konkrét kínálatszabályozási eszközökkel kell kiegészíteni őket, 
melyek együttesen olyan védőhálót kell hogy képezzenek, amely megvédi a gazdálkodókat a 
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túlzott áringadozástól, és lehetővé teszi a KAP legfontosabb stratégiai célkitűzésének, azaz az 
élelmezésbiztonságnak, valamint a gazdálkodói bevételek fenntartásának elérését.

Módosítás 1693
Izaskun Bilbao Barandica

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termelői szervezetek társulásainak a 
17a. cikk értelmében jogukban áll egyéni 
ellátásrányítás alkalmazására.

Or. es

Módosítás 1694
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termelői szervezetek társulásai a 
termelői szervezetek bármely 
tevékenységét végezhetik, illetve szerepét 
betölthetik. Irányíthatják saját működési 
programjaikat, valamint szükség esetén 
saját működési alapjaikat. Ezek lehetnek 
teljes vagy részleges működési programok, 
és a Bizottság által meghatározandó 
végrehajtási szabályok vonatkoznak rájuk.

Or. es

Indokolás

Tekintettel arra, hogy mennyire fontos a termelés kereslet igényeihez történő igazítása, 
valamint a közös forgalmazási rendszerek megvalósítása érdekében az ellátási oldal 
koncentrációja, a termeléstől függő támogatást az egységes közös piacszervezésbe kellene 
beépíteni, nem pedig a Bizottság által javasolt vidékfejlesztésbe, feltéve, ha elegendő 
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költségvetés áll rendelkezésre. Akárhogyan legyen is, a javasolt ösztönzők nem elegendőek 
ahhoz, hogy a termelésnek jobb alkupozíciót biztosítsanak az értékláncban.

Módosítás 1695
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
107 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

107a. cikk
A termelői szervezetek alapszabálya
(1) A gyümölcs- és zöldségágazatban 
működő termelői szervezet alapszabálya 
különösen a következőket követeli meg 
tagjaitól:
a) a termelői szervezet által a termelési 
jelentéstétellel, a termeléssel, a 
forgalmazással és a környezetvédelemmel 
kapcsolatban elfogadott szabályok 
alkalmazása;
b) a 122. cikk a) pontjának iii. 
alpontjában említett bármely terméknek 
az adott gazdaságban való termelése 
tekintetében egyetlen termelői 
szervezethez való tartozás;
c) az érintett teljes termésüknek a termelői 
szervezeten keresztül történő 
forgalmazása;
d) a termelői szervezet által statisztikai 
célokra igényelt adatok biztosítása, 
különösen a termőterületet, a betakarított 
mennyiségeket, a hozamokat és a 
közvetlen eladásokat illetően;
e) az alapszabály által meghatározott 
pénzügyi hozzájárulások befizetése a 
103b. cikkben előírt működési alap 
létrehozása és feltöltése érdekében.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja ellenére 
amennyiben a termelői szervezet 
engedélyezi, és amennyiben az 
összhangban áll a termelői szervezet által 
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lefektetett feltételekkel, a termelő tagok:
a) közvetlenül a gazdaságukban és/vagy 
azon kívül a fogyasztók személyes 
szükségleteinek kielégítésére termésük 
és/vagy termékeik egy meghatározott 
százalékot meg nem haladó részét 
értékesíthetik, mely százalékot a 
tagállamok legalább 10%-os szinten 
rögzítik;
b) akár saját maguk, akár a saját termelői 
szervezetük által kijelölt másik termelői 
szervezeten keresztül értékesíthetnek a 
szervezetük által forgalmazható termelési 
mennyiséghez képest csekély jelentőségű 
termékmennyiségeket;
c) akár saját maguk, akár a saját termelői 
szervezetük által kijelölt másik termelői 
szervezeten keresztül értékesíthetnek 
olyan termékeket, amelyek tulajdonságaik 
révén rendszerint nem tartoznak az 
érintett termelői szervezet kereskedelmi 
tevékenységébe.
(3) A termelői szervezet alapszabálya az 
alábbiakról is rendelkezik:
a) az (1) bekezdésben említett szabályok 
meghatározására, elfogadására és 
módosítására szolgáló eljárások;
b) a termelői szervezet finanszírozásához 
szükséges pénzügyi hozzájárulásnak a 
tagokra történő kiszabása;
c) olyan szabályok, amelyek a termelő 
tagok számára lehetővé teszik a termelői 
szervezet tevékenységének és döntéseinek 
demokratikus módon történő, alapos 
vizsgálatát;
d) az alapszabályban meghatározott 
kötelezettségek megszegéséért – különösen 
a pénzügyi hozzájárulások be nem 
fizetéséért – vagy a termelői szervezet által 
megállapított szabályok megsértéséért 
kiróható szankciók;
e) az új tagok belépésére vonatkozó 
szabályok, különös tekintettel a minimális 
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tagsági időtartamra;
f) a szervezet működéséhez szükséges 
könyvelési és költségvetési szabályok.
(4) A gyümölcs- és zöldségágazatban 
működő termelői szervezetekre úgy kell 
tekinteni, mint amelyek tagjaik nevében és 
megbízásából járnak el gazdasági 
ügyekben.

107b. cikk
Elismerés

(1)A tagállamok a gyümölcs- és 
zöldségágazatban működő termelői 
szervezetként ismernek el minden olyan, 
elismerést kérelmező jogi személyt vagy 
jogi személyek egyértelműen 
meghatározott részét, amely teljesíti az 
alábbi feltételeket:
a) célja a környezetbarát termesztési 
gyakorlatok, termesztési technológiák és 
hulladékkezelési módszerek használata, 
különös tekintettel a vízminőség-, a talaj-
és a tájvédelemre, valamint a biológiai 
sokféleség megőrzésére vagy ösztönzésére, 
valamint megfelel a 122. és a 125a. 
cikkben meghatározott követelményeknek, 
és ezt megfelelően bizonyítja;
b) tagjai száma, valamint értékesíthető 
termékei mennyisége vagy értéke elér egy, 
a tagállamok által meghatározandó alsó 
határt, és ezt megfelelően bizonyítja;
c) elegendő bizonyíték áll rendelkezésre 
arra vonatkozóan, hogy megfelelően tudja 
végezni tevékenységét mind a ráfordított 
idő, mind pedig a hatékonyság és a 
kínálat koncentrációja tekintetében, mely 
célból a tagállamok eldönthetik, hogy a 
122. cikk a) pontjának iii. alpontjában 
említett termékek vagy termékcsoportok 
közül melyek tartozzanak a termelői 
szervezet kereskedelmi tevékenységébe;
d) biztosítja tagjai számára, hogy azok 
technikai segítséget kapjanak a 
környezetkímélő termesztési gyakorlatok 
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alkalmazásához;
e) szükség esetén hatékonyan biztosítja 
tagjai terméséhez a begyűjtés, tárolás, 
csomagolás és forgalmazás technikai 
eszközeit;
f) biztosítja tevékenységeik megfelelő 
kereskedelmi és számviteli irányítását; 
valamint
g) egy adott piacon nincsen gazdasági 
erőfölényben, kivéve ha a Szerződés 33. 
cikkében megfogalmazott célkitűzések 
elérése ezt szükségessé teszi.
(2) A tagállamok:
a) a kérelem és valamennyi vonatkozó 
bizonyíték benyújtásától számított három 
hónapon belül határoznak a termelői 
szervezet elismeréséről;
b) rendszeres időközönként ellenőrzik, 
hogy a termelői szervezetek betartják-e az 
e fejezetben foglaltakat, e rendelet 
rendelkezéseinek be nem tartása vagy az 
azokat érintő szabálytalanságok esetén 
alkalmazzák az ezekre a szervezetekre 
vonatkozó szankciókat, és – amennyiben 
szükséges – döntenek az elismerés 
visszavonásáról;
c) évente egyszer értesítik a Bizottságot 
minden, az elismerés megadására, 
megtagadására vagy visszavonására 
vonatkozó döntésről.
Termelői szervezetek társulása a 
gyümölcs- és zöldségágazatban
A gyümölcs- és zöldségágazatban a 
termelői szervezetek társulásai elismert 
termelői szervezetek kezdeményezésére 
jönnek létre, és azok a termelői 
szervezetek bármely e rendeletben említett 
tevékenységét végezhetik. E célból a 
tagállamok kérelemre elismerhetik a 
termelői szervezetek társulásait, 
amennyiben:
a)  tagállam úgy véli, hogy a társulás 
képes az említett tevékenységek hatékony 
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elvégzésére; valamint
b) a társulás egy adott piacon nincs 
gazdasági erőfölényben, kivéve ha a 
Szerződés 33. cikkében megfogalmazott 
célkitűzések elérése ezt szükségessé teszi.
A 125a. cikk (4) bekezdése értelemszerűen 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 1696
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok – kérelem alapján – az 1. 
cikk (2) bekezdésében felsorolt
valamennyi ágazatban elismerik azokat a 
szakmaközi szervezeteket, amelyek:

(1) A tagállamok – kérelem alapján – az 1. 
cikk (2) bekezdésében felsorolt ágazatok 
valamelyikében elismerhetik azokat a 
szakmaközi szervezeteket, amelyek:

Or. en

Módosítás 1697
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok – kérelem alapján – az 1. 
cikk (2) bekezdésében felsorolt valamennyi 
ágazatban elismerik azokat a szakmaközi 
szervezeteket, amelyek:

(1) A tagállamok – kérelem alapján – az 1. 
cikk (2) bekezdésében felsorolt valamennyi 
ágazatban elismerhetik azokat a 
szakmaközi szervezeteket, amelyek:

Or. en

Indokolás

A tagállamok belátására kell bízni, hogy elismerik-e a szakmaközi szervezeteket, vagy sem. 
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Nem lehet őket erre kötelezni, még akkor sem, ha bizonyos kritériumok teljesülnek.

Módosítás 1698
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok – kérelem alapján – az 1. 
cikk (2) bekezdésében felsorolt valamennyi 
ágazatban elismerik azokat a szakmaközi 
szervezeteket, amelyek:

(1) A tagállamok – kérelem alapján – az 1. 
cikk (2) bekezdésében felsorolt valamennyi 
ágazatban elismerhetik azokat a 
szakmaközi szervezeteket, amelyek:

Or. en

Módosítás 1699
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok – kérelem alapján – az 1. 
cikk (2) bekezdésében felsorolt valamennyi 
ágazatban elismerik azokat a szakmaközi 
szervezeteket, amelyek:

(1) A tagállamok – kérelem alapján – az 1. 
cikk (2) bekezdésében felsorolt valamennyi 
ágazatban elismerhetik azokat a 
szakmaközi szervezeteket, amelyek:

Or. en

Indokolás

A szakmaközi szervezetek elismerését nem lehet kötelezővé tenni, az egyes tagállamokra kell 
bízni ezt a döntést. Ez a megközelítés összhangban áll a szubszidiaritás elvével, és lehetővé 
teszi a tagállamok számára, hogy ezeket a szervezeteket a konkrét nemzeti körülmények 
fényében értékeljék.

Módosítás 1700
Jens Rohde, Anne E. Jensen
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Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok – kérelem alapján – az 1. 
cikk (2) bekezdésében felsorolt valamennyi 
ágazatban elismerik azokat a szakmaközi 
szervezeteket, amelyek:

(1) A tagállamok – kérelem alapján – az 1. 
cikk (2) bekezdésében felsorolt valamennyi 
ágazatban elismerhetik azokat a 
szakmaközi szervezeteket, amelyek:

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára nem lehet kötelezően előírni a szakmaközi szervezetek elismerését. Az 
elismerés kötelezővé tételének célja nem világos, következményei pedig beláthatatlanok. Az 
élelmiszerlánchoz kapcsolódó valamennyi politikai kezdeményezést önkéntes alapokra kell 
helyezni.

Módosítás 1701
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok – kérelem alapján – az 1. 
cikk (2) bekezdésében felsorolt valamennyi 
ágazatban elismerik azokat a szakmaközi 
szervezeteket, amelyek:

(1) A tagállamok – kérelem alapján – az 1. 
cikk (2) bekezdésében felsorolt valamennyi 
ágazatban elismerhetik azokat a 
szakmaközi szervezeteket, amelyek:

Or. en

Módosítás 1702
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok – kérelem alapján – az 1. 
cikk (2) bekezdésében felsorolt 

(1) A tagállamok – kérelem alapján –
elismerik a gyülömcs- és zöldségágazat
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valamennyi ágazatban elismerik azokat a 
szakmaközi szervezeteket, amelyek:

szakmaközi szervezeteit, és – kérelem 
alapján – elismerhetik az egyéb ágazatok 
azon szakmaközi szervezeteit, amelyek:

Or. en

Módosítás 1703
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy vagy több ágazat termékeinek 
előállításához, forgalmazásához és/vagy
feldolgozásához kapcsolódó gazdasági 
tevékenységek képviselőiből állnak;

a) egy konkrét ágazat termékeinek 
előállításához, és legalább az ellátási lánc 
azt követő szakaszainak valamelyikéhez, 
például feldolgozásához vagy – a 
terjesztést is beleértve – forgalmazásához
kapcsolódó gazdasági tevékenységek 
képviselőiből állnak;

Or. en

Módosítás 1704
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy vagy több ágazat termékeinek 
előállításához, forgalmazásához és/vagy 
feldolgozásához kapcsolódó gazdasági 
tevékenységek képviselőiből állnak;

a) az előállításhoz és legalább az ellátási 
lánc valamelyik alábbi láncszeméhez, 
például a feldolgozáshoz vagy – a
terjesztést is beleértve – a forgalmazáshoz 
kapcsolódó gazdasági tevékenységek 
képviselőiből állnak,

Or. es
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Módosítás 1705
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy vagy több ágazat termékeinek 
előállításához, forgalmazásához és/vagy
feldolgozásához kapcsolódó gazdasági 
tevékenységek képviselőiből állnak;

a) egy vagy több ágazat vagy a
termékeinek előállításához, és legalább az 
élemiszer-ellátási lánc azt követő 
szakaszainak egyikéhez, például
feldolgozásához vagy – a terjesztést is 
beleértve – forgalmazásához kapcsolódó 
gazdasági tevékenységek képviselőiből, 
valamint az állami hatóságok 
képviselőiből állnak;

Or. fr

Indokolás

A kínáltot csak akkor lehet a kereslethez igazítani, és a mezőgazdasági nyersanyagok 
áringadozását csak akkor lehet hatéknyan kordában tartani, ha az állami hatóság mint 
szabályozó szerv lép fel, ezzel lehetővé téve a különböző mezőgazdasági ágazatok 
megmentését a fenyegető csődtől.

Módosítás 1706
Britta Reimers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az Unió valamely régióját vagy régióit 
lefedik, és így az ágazat gazdasági 
tevékenységeinek jelentős arányát 
képviselik;

Or. en

Indokolás

Rendelkezni kell arról, hogy a szakmaközi szervezetek akár több mint egy uniós régiót is 
lefedhetnek, hogy az egységes piacszervezést össze lehessen egyeztetni a tejtermékcsomaggal.
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Módosítás 1707
Albert Deß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az Unió valamely régióját vagy régióit 
lefedik, és így az ágazat gazdasági 
tevékenységeinek jelentős arányát 
képviselik;

Or. en

Módosítás 1708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az őket alkotó szervezetek vagy 
egyesületek összességének vagy egy 
részének a kezdeményezésére jöttek létre;

b) az a) pontban említett képviselők
összességének vagy egy részének a 
kezdeményezésére jöttek létre;

Or. es

Módosítás 1709
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) meghatározott céllal működnek, 
amelyek legalább egyike az alábbiakra 
vonatkozhat:

c) meghatározott céllal működnek, 
amelyek egyike az alábbiakra vonatkozhat:

Or. en
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Módosítás 1710
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a termelés és a piac ismeretének és 
átláthatóságának növelése, többek között 
a már megkötött szerződések tekintetében
az árakra, a mennyiségekre és a
szerződéses időtartamra vonatkozó 
statisztikai adatok közzététele és a
potenciális jövőbeli regionális, valamint 
nemzeti szintű piaci fejlemények elemzése
révén,

i) az árakra és a mennyiségekre vonatkozó
piackutatások és statisztikai adatok 
közzététele és a piaci fejlemények 
elemzése,

Or. en

Módosítás 1711
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a termelés és a piac ismeretének és 
átláthatóságának növelése, többek között a 
már megkötött szerződések tekintetében az 
árakra, a mennyiségekre és a szerződéses 
időtartamra vonatkozó statisztikai adatok 
közzététele és a potenciális jövőbeli 
regionális, valamint nemzeti szintű piaci 
fejlemények elemzése révén,

i) a termelés és a piac ismeretének és 
átláthatóságának növelése és a potenciális 
jövőbeli regionális, valamint nemzeti 
szintű piaci fejlemények elemzése,

Or. en

Indokolás

A piaci adatok közzététele nehéz kérdés a versenyszabályok szempontjából. Eseti alapon 
kellene arról dönteni, hogy bizonyos adatok közzététele engedélyezett-e vagy sem.
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Módosítás 1712
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a termelés és a piac ismeretének és 
átláthatóságának növelése, többek között a 
már megkötött szerződések tekintetében az 
árakra, a mennyiségekre és a szerződéses 
időtartamra vonatkozó statisztikai adatok 
közzététele és a potenciális jövőbeli 
regionális, valamint nemzeti szintű piaci 
fejlemények elemzése révén,

i) a termelés és a piac ismeretének és 
átláthatóságának növelése és a potenciális 
jövőbeli regionális, valamint nemzeti 
szintű piaci fejlemények elemzése,

Or. en

Módosítás 1713
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a termelés és a piac ismeretének és 
átláthatóságának növelése, többek között a 
már megkötött szerződések tekintetében az 
árakra, a mennyiségekre és a szerződéses 
időtartamra vonatkozó statisztikai adatok 
közzététele és a potenciális jövőbeli 
regionális, valamint nemzeti szintű piaci 
fejlemények elemzése révén,

i) a termelés és a piac ismeretének és 
átláthatóságának növelése, többek között a 
már megkötött szerződések tekintetében az 
árakra, a mennyiségekre és a szerződéses 
időtartamra vonatkozó statisztikai adatok 
közzététele és a potenciális jövőbeli 
regionális, nemzeti, valamint nemzetközi
szintű piaci fejlemények elemzése révén,
referenciaértékek megállapításával, hogy 
valamennyi tagjuk legalább a termelési 
költséget fedezni tudja, ezzel garantálva a 
szervezetben érintett valamennyi fél 
számára a jövedelmezőséget vagy a 
veszteséges értékesítés elkerülését, 

Or. es
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Módosítás 1714
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a termelés és a piac ismeretének és 
átláthatóságának növelése, többek között a 
már megkötött szerződések tekintetében az 
árakra, a mennyiségekre és a szerződéses 
időtartamra vonatkozó statisztikai adatok 
közzététele és a potenciális jövőbeli
regionális, valamint nemzeti szintű piaci 
fejlemények elemzése révén,

i) a termelés és a piac ismeretének és 
átláthatóságának növelése, többek között a 
már megkötött szerződések tekintetében az 
árakra, a mennyiségekre és a szerződéses 
időtartamra vonatkozó statisztikai adatok 
közzététele és a potenciális jövőbeli belső
piaci és harmadik országokbeli
fejlemények elemzése révén,

Or. fr

Módosítás 1715
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) a termékek forgalomba hozatalának
jobb koordinációja, különösen piackutatás 
és piaci tanulmányok révén,

ii) a forgalomba hozatal jobb 
koordinációja, például a következők révén:

Or. en

Módosítás 1716
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) a termékek forgalomba hozatalának jobb 
koordinációja, különösen piackutatás és 

ii) a termékek forgalomba hozatalának jobb 
koordinációja piackutatás és piaci 
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piaci tanulmányok révén, tanulmányok révén,

Or. en

Indokolás

A szakmaközi szervezeteknek hatásköreinek kibővítése révén újra bevezetésre kerülhet a 
piacirányítás, mivel olyan szervek alakulnának ki, amelyek korlátozhatják a termelést, árakat 
szabhatnak meg és tilthatják a versenyt. Ez ellentétben állna a mezőgazdasági ágazatra 
vonatkozó piacorientáltabb politika kidolgozására irányuló törekvésekkel, potenciálisan a 
szakpolitika nemzeti hatáskörbe való visszahelyezésével járna, és ami ennél is rosszabb, 
sértené a Szerződésnek az egységes piacra vonatkozó rendelkezéseit. Ezért rendkívül fontos a 
szakmaközi szervezetek tevékenységeinek és működésének korlátozása és egyértelmű 
meghatározása.

Módosítás 1717
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) a termékek forgalomba hozatalának jobb 
koordinációja, különösen piackutatás és 
piaci tanulmányok révén,

ii) a termékek forgalomba hozatalának jobb 
koordinációja, különösen piackutatás és 
piaci tanulmányok révén, ideértve egyrészt 
a költségeket, különösen az ellátási lánc 
nem megfelelő működéséért részben 
felelős termelési költségeket, másrészt a 
piaci tendenciákat és a piac fejlődését is 
magában foglaló mutatók kidolgozását,

Or. fr

Indokolás

Elengedhetetlen, hogy a piacra vonatkozóan legyen egy több tényezőt magában foglaló 
referenciaár, még akkor is, ha azt nem feltétlenül kell kötelező jelleggel alkalmazni.

Módosítás 1718
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii) az uniós szabályoknak megfelelő 
szabványos szerződésminták kidolgozása,

törölve

Or. en

Módosítás 1719
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii) az uniós szabályoknak megfelelő 
szabványos szerződésminták kidolgozása,

törölve

Or. en

Indokolás

A szakmaközi szervezeteknek hatásköreinek kibővítése révén újra bevezetésre kerülhet a 
piacirányítás, mivel olyan szervek alakulnának ki, amelyek korlátozhatják a termelést, árakat 
szabhatnak meg és tilthatják a versenyt. Ez ellentétben állna a mezőgazdasági ágazatra 
vonatkozó piacorientáltabb politika kidolgozására irányuló törekvésekkel, potenciálisan a 
szakpolitika nemzeti hatáskörbe való visszahelyezésével járna, és ami ennél is rosszabb, 
sértené a Szerződésnek az egységes piacra vonatkozó rendelkezéseit. Ezért rendkívül fontos a 
szakmaközi szervezetek tevékenységeinek és működésének korlátozása és egyértelmű 
meghatározása.

Módosítás 1720
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv) a termékekben rejlő lehetőségek 
teljesebb körű kiaknázása,

törölve

Or. en
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Módosítás 1721
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv) a termékekben rejlő lehetőségek 
teljesebb körű kiaknázása,

iv) a termékekben rejlő lehetőségek 
teljesebb körű kiaknázása és a gazdasági 
versenyképesség és az innováció 
megerősítésére irányuló kezdeményezések 
kidolgozása,

Or. en

Módosítás 1722
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv) a termékekben rejlő lehetőségek 
teljesebb körű kiaknázása,

iv) a termékekben és a melléktermékekben
rejlő lehetőségek teljesebb körű 
kiaknázása, ideértve a nem mezőgazdasági 
vagy élelmiszeripari piacok szempontját is,

Or. fr

Módosítás 1723
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – v alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v) azon információk biztosítása és 
kutatások elvégzése, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy a termelés ésszerűbbé 

törölve
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és hatékonyabbá váljon, illetve a piaci 
igényeknek, valamint a fogyasztói ízlésnek 
és elvárásoknak jobban megfelelő 
termékek előállítására irányuljon, 
különös tekintettel a termékminőségre, és 
ezen belül is az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel ellátott termékek 
sajátosságainak megőrzésére, valamint a 
környezetvédelemre,

Or. en

Módosítás 1724
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – v alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v) azon információk biztosítása és 
kutatások elvégzése, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy a termelés ésszerűbbé 
és hatékonyabbá váljon, illetve a piaci 
igényeknek, valamint a fogyasztói ízlésnek 
és elvárásoknak jobban megfelelő 
termékek előállítására irányuljon, különös
tekintettel a termékminőségre, és ezen 
belül is az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel ellátott termékek 
sajátosságainak megőrzésére, valamint a 
környezetvédelemre,

v) azon információk biztosítása és 
kutatások elvégzése, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy a termelés ésszerűbbé 
és hatékonyabbá váljon, illetve a piaci 
igényeknek, valamint a fogyasztói ízlésnek 
és elvárásoknak jobban megfelelő 
termékek előállítására irányuljon, 
tekintettel a termékminőségre és a 
környezetvédelemre,

Or. en

Indokolás

A szakmaközi szervezeteknek hatásköreinek kibővítése révén újra bevezetésre kerülhet a 
piacirányítás, mivel olyan szervek alakulnának ki, amelyek korlátozhatják a termelést, árakat 
szabhatnak meg és tilthatják a versenyt. Ez ellentétben állna a mezőgazdasági ágazatra 
vonatkozó piacorientáltabb politika kidolgozására irányuló törekvésekkel, potenciálisan a 
szakpolitika nemzeti hatáskörbe való visszahelyezésével járna, és ami ennél is rosszabb, 
sértené a Szerződésnek az egységes piacra vonatkozó rendelkezéseit. Ezért rendkívül fontos a 
szakmaközi szervezetek tevékenységeinek és működésének korlátozása és egyértelmű 
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meghatározása.

Módosítás 1725
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – vi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi) az állatgyógyászati készítmények, 
növényvédő szerek és egyéb adalékok 
használatának csökkentését célzó 
lehetőségek felkutatása, a termékek 
minőségének, valamint a talaj- és 
vízvédelemnek a biztosítása,

törölve

Or. en

Módosítás 1726
Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – vi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi) az állatgyógyászati készítmények, 
növényvédő szerek és egyéb adalékok 
használatának csökkentését célzó 
lehetőségek felkutatása, a termékek 
minőségének, valamint a talaj- és 
vízvédelemnek a biztosítása,

törölve

Or. en

Módosítás 1727
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – vi alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi) az állatgyógyászati készítmények, 
növényvédő szerek és egyéb adalékok 
használatának csökkentését célzó 
lehetőségek felkutatása, a termékek 
minőségének, valamint a talaj- és 
vízvédelemnek a biztosítása,

vi) az állatgyógyászati készítmények, 
növényvédő szerek és egyéb adalékok 
használatának csökkentése, a termékek 
minőségének, valamint a talaj- és 
vízvédelemnek a biztosítása,

Or. fr

Módosítás 1728
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – vii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii) olyan módszerek és eszközök 
kidolgozása, amelyek segítségével a 
termék minősége a termelés és a 
forgalomba hozatal összes szakaszában 
javítható,

törölve

Or. en

Módosítás 1729
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
Article 108 – paragraph 1 – point c – point vii

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii) olyan módszerek és eszközök 
kidolgozása, amelyek segítségével a 
termék minősége a termelés és a 
forgalomba hozatal összes szakaszában 
javítható,

vii) olyan módszerek és eszközök 
kidolgozása, amelyek segítségével a 
termék minősége a termelés és a 
forgalomba hozatal összes szakaszában 
javítható, különösen a borágazat 
tekintetében a borkészítés során,

Or. fr
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Módosítás 1730
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – viii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viii) az ökológiai termelésben rejlő 
lehetőségek kiaknázása, az ilyen típusú 
termelés, valamint az eredetmegjelölések, 
minőségi védjegyek és földrajzi árujelzők 
védelme és előmozdítása,

viii) az ökológiai termelésben rejlő 
lehetőségek növelése, az ilyen típusú 
termelés, valamint az eredetmegjelölések, 
minőségi védjegyek és földrajzi árujelzők 
védelme és előmozdítása,

Or. fr

Módosítás 1731
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – ix alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ix) kutatások ösztönzése és folytatása az 
integrált termesztés, a fenntartható 
termelés vagy egyéb környezetbarát 
termesztési módszerek terén,

ix) kutatások ösztönzése és folytatása a
környezetbarát termesztési módszerek 
terén,

Or. en

Módosítás 1732
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – ix a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ixa) a környezeti, gazdasági és társadalmi 
szempontból fenntartható termelési 
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rendszerek meghatározásának és 
terjesztésének előmozdítása,

Or. it

Módosítás 1733
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – x alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

x) egészséges fogyasztási minták 
előmozdítása, és a veszélyes fogyasztási 
mintákhoz kapcsolódó ártalmakról szóló 
tájékoztatás,

törölve

Or. en

Indokolás

Az egyes termékek fogyasztásának előmozdítása nem lehet a szakmaközi szervezetek kifejezett 
célkitűzése.

Módosítás 1734
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – x alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

x) egészséges fogyasztási minták 
előmozdítása, és a veszélyes fogyasztási 
mintákhoz kapcsolódó ártalmakról szóló 
tájékoztatás,

törölve

Or. en

Módosítás 1735
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – x alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

x) egészséges fogyasztási minták 
előmozdítása, és a veszélyes fogyasztási 
mintákhoz kapcsolódó ártalmakról szóló
tájékoztatás,

x) felelősségteljes fogyasztási minták 
előmozdítása, és az egészséges veszélyes 
fogyasztási mintákhoz kapcsolódó 
tájékoztatás,

Or. es

Módosítás 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – x alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

x) egészséges fogyasztási minták 
előmozdítása, és a veszélyes fogyasztási 
mintákhoz kapcsolódó ártalmakról szóló 
tájékoztatás,

x) egészséges fogyasztási minták 
előmozdítása a belső piacon és/vagy a
veszélyes fogyasztási mintákhoz 
kapcsolódó ártalmakról szóló tájékoztatás,
valamint a fogyasztás előmozdítása 
és/vagy a belső és külső piacokon a 
termékekkel kapcsolatos információk 
nyújtása, tekintettel a borágazatra, 
ösztönözve a mértéktartó és 
felelősségteljes borfogyasztást, 

Or. fr

Módosítás 1737
Sylvie Goulard

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – x alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

x) egészséges fogyasztási minták x) egészséges fogyasztási minták, valamint 
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előmozdítása, és a veszélyes fogyasztási 
mintákhoz kapcsolódó ártalmakról szóló 
tájékoztatás,

a mértéktartó és felelősségteljes bor- és 
alkoholfogyasztás előmozdítása, és a 
veszélyes fogyasztási mintákhoz 
kapcsolódó ártalmakról szóló tájékoztatás,

Or. fr

Módosítás 1738
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – x alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

x) egészséges fogyasztási minták 
előmozdítása, és a veszélyes fogyasztási 
mintákhoz kapcsolódó ártalmakról szóló 
tájékoztatás,

x) egészséges, mértéktartó vagy 
felelősségteljes fogyasztási minták 
előmozdítása, és a veszélyes fogyasztási 
mintákhoz kapcsolódó ártalmakról szóló 
tájékoztatás,

Or. en

Módosítás 1739
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – x alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

x) egészséges fogyasztási minták 
előmozdítása, és a veszélyes fogyasztási 
mintákhoz kapcsolódó ártalmakról szóló 
tájékoztatás,

x) egészséges, mértéktartó vagy 
felelősségteljes fogyasztási minták 
előmozdítása, és a veszélyes fogyasztási 
mintákhoz kapcsolódó ártalmakról szóló 
tájékoztatás,

Or. en

Módosítás 1740
Elisabeth Jeggle
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Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – x alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

x) egészséges fogyasztási minták 
előmozdítása, és a veszélyes fogyasztási 
mintákhoz kapcsolódó ártalmakról szóló 
tájékoztatás,

x) egészséges, mértéktartó és 
felelősségteljes fogyasztási minták 
előmozdítása, és a veszélyes fogyasztási 
mintákhoz kapcsolódó ártalmakról szóló 
tájékoztatás,

Or. de

Módosítás 1741
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – xi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xi) promóciós tevékenységek végrehajtása, 
mindenekelőtt harmadik országokban.

xi) promóciós tevékenységek végrehajtása
az Unióban, valamint a harmadik
országok igényeinek kielégítése.

Or. fr

Indokolás

Fontosak ugyan az uniós piac promóciós kezdeményezései, de nem szabad figyelmen kívül 
hagynunk a külső piacokat sem, amelyeknek a segítségünkre van szükségük a termelési 
hiányosságaik enyhítésére.

Módosítás 1742
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – xi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xi) promóciós tevékenységek végrehajtása, 
mindenekelőtt harmadik országokban.

xi) promóciós tevékenységek végrehajtása.
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Or. en

Módosítás 1743
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – xi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xi) promóciós tevékenységek végrehajtása, 
mindenekelőtt harmadik országokban.

xi) promóciós tevékenységek végrehajtása, 
mindenekelőtt a minőségi termékek 
esetében.

Or. fr

Módosítás 1744
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – xi a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xia) a gazdasági kockázatok megelőzésére 
és kezelésére irányuló közös intézkedések 
végrehajtása, különösen a 109c. cikkben 
említett kiegyenlítési alapok alkalmazása;

Or. fr

Módosítás 1745
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – xi a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xia) egy gazdasági évben egyértelmű piaci 
egyensúlyhiány esetén a termék 
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menetrendszerinti visszavonása vagy 
összehangolt feldolgozása a piac rendes 
működésének helyreállítása céljából,

Or. es

Módosítás 1746
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – xi a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xia) egy gazdasági évben egyértelmű piaci 
egyensúlyhiány esetén a termék 
menetrendszerinti visszavonása vagy 
összehangolt feldolgozása a piac rendes 
működésének helyreállítása céljából.

Or. es

Indokolás

A cél az, hogy – a Bizottság által alkalmazott logikát követve – valamennyi szakmaközi 
szervezet számára megadjuk a három különböző ágazat (az olívaolaj, az étkezési olajbogyó és 
a dohány ágazata) számára már adott hatáskört, hogy valamennyi ágazat számára lehetőség 
nyíljon szakmaközi szervezetek létrehozására.

Módosítás 1747
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – xi a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xia) a kínálat, valamint a tagok termékei 
forgalmazásának koncentrálása és 
koordinálása,

Or. es
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Indokolás

At (1) bekezdés c) pontja kiegészítésének célja az, hogy – a Bizottság által alkalmazott logikát 
követve – valamennyi szakmaközi szervezet számára megadjuk a három különböző ágazat (az 
olívaolaj, az étkezési olajbogyó és a dohány ágazata) számára már adott hatáskört, hogy 
valamennyi ágazat számára lehetőség nyíljon szakmaközi szervezetek létrehozására.

Módosítás 1748
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – xi a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xia) a kínálat, valamint a tagok termékei 
forgalmazásának koncentrálása és 
koordinálása,

Or. es

Módosítás 1749
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – xi a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xia) a tagok termékei kezelésének és 
forgalmazásának koordinálása,

Or. fr

Módosítás 1750
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

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

xia) a melléktermékek és a hulladék 
kezeléséhez történő hozzájárulás,

Or. fr

Módosítás 1751
Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – xi a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xia) a melléktermékek és a hulladék 
kezeléséhez történő hozzájárulás,

Or. fr

Indokolás

Számos szakmaközi szervezet hozzájárul a gazdaságban elhullott állatok összegyűjtésével és 
megsemmisítésével járó műveletek irányításához és finanszírozásához. E módosítás célja 
annak biztosítása, hogy a szóban forgó szervezetek képesek legyenek elvégezni feladataikat, 
többek között általánosságban a hulladékkezeléshez kapcsolódó feladatokat, amellyel 
kapcsolatban a lánc valamennyi eleme felelősséggel tartozik.

Módosítás 1752
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – xi a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xia) az [...]/EU rendelet [a 
vidékfejlesztésről szóló rendelet] 38–40. 
cikkeiben említett intézkedésekhez való 
hozzájárulás.

Or. fr
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Indokolás

A termelői és szakmaközi szervezetek fontos szerepet játszhatnak a kockázat, többek között az 
árkockázat fedezésében, és végre engedélyezni kell számukra, hogy használhassák a 
vidékfejlesztési politika eszközeit.

Módosítás 1753
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – xi a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xia) a termelés és a feldolgozás együttes 
hozzáigazítása a piaci követelményekhez, 
valamint a termék javítása;

Or. fr

Módosítás 1754
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – xi a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xia) a termelés és a feldolgozás együttes 
hozzáigazítása a piaci követelményekhez, 
valamint a termék javítása;

Or. es

Indokolás

A cél az, hogy – a Bizottság által alkalmazott logikát követve – valamennyi szakmaközi 
szervezet számára megadjuk a három különböző ágazat (az olívaolaj, az étkezési olajbogyó és 
a dohány ágazata) számára már adott hatáskört, hogy valamennyi ágazat számára lehetőség 
nyíljon szakmaközi szervezetek létrehozására.
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Módosítás 1755
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – xi a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xia) a termelés és a feldolgozás együttes 
hozzáigazítása a piaci követelményekhez, 
valamint a termék javítása;

Or. es

Módosítás 1756
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – xi a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xia) a termelés és a feldolgozás 
ésszerűsítésének és fejlesztésének 
ösztönzése.

Or. es

Indokolás

A cél az, hogy – a Bizottság által alkalmazott logikát követve – valamennyi szakmaközi 
szervezet számára megadjuk a három különböző ágazat (az olívaolaj, az étkezési olajbogyó és 
a dohány ágazata) számára már adott hatáskört, hogy valamennyi ágazat számára lehetőség 
nyíljon szakmaközi szervezetek létrehozására.

Módosítás 1757
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

xia) a termelés és a feldolgozás 
ésszerűsítésének és fejlesztésének
ösztönzése,

Or. es

Módosítás 1758
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés – c pont – xi a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xia) a termelés és a feldolgozás 
fejlesztésének ösztönzése,

Or. fr

Módosítás 1759
Agnès Le Brun

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) olyan termékekkel vagy 
termékcsoportokkal foglalkoznak, 
amelyekkel korábban elismert szakmaközi 
szervezet nem foglalkozik.

Or. fr

Indokolás

Annak érdekében, hogy megőrizzük az egyes ágazatok stabilitását, valamint kellően 
figyelembe vegyük az olyan tagállamokban korábban fennálló helyzetet, amelyekben már 
létezik elismert szakmaközi szervezet, le kell szögezni, hogy nem lehet új szakmaközi 



AM\910137HU.doc 121/180 PE494.588v01-00

HU

szervezetet elismerni olyan termék vagy termékcsoport esetében, amelyre vonatkozóan már 
létezik ilyen szervezet.

Módosítás 1760
Jens Rohde, Anne E. Jensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) a szakmaközi szervezetek 
tevékenysége nem vezethet a különböző 
tagállamok termelői közötti verseny 
torzulásához, és össze kell azokat 
hangolni a 145. cikkben lefektetett 
alapelvekkel.

Or. en

Indokolás

Competition rules should be clarified and the scope of interbranch organisation clearly 
defined. To give extended powers to interbranch organisations is to reintroduce market 
management by creating bodies that can limit production, set prizes and keep competition out. 
This would be counterproductive to the efforts of creating a more market oriented policy in 
the agricultural sector, potentially a renationalisation of the policy and – even worse –
potentially in breach of the Treaty’s provisions concerning the single market. It is important 
to ensure that measures to strengthen the functioning of the supply chain do not threaten the 
single market.

Módosítás 1761
Patrick Le Hyaric

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 106–108. cikkektől eltérve a 
tagállamok kérésre elismerik a következő 
ágazatokban tevékenykedő termelői 
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szervezeteket:
i) a gyümölcs- és zöldségágazat,
ii) az olívaolaj és az étkezési olajbogyó 
ágazata,
iii) a selyemhernyó-ágazat,
iv) a komlóágazat.

Or. fr

Módosítás 1762
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 106–108. cikkektől eltérve a 
tagállamok kérésre elismerik a következő 
ágazatokban tevékenykedő termelői 
szervezeteket:
i) a gyümölcs- és zöldségágazat

Or. en

Módosítás 1763
Alfreds Rubiks

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) (A 106., 107. és 108. cikkektől 
eltérve) a tagállamok kérésre elismerik a 
következő ágazatokban tevékenykedő 
szakmaközi szervezeteket:
i) a gyümölcs- és zöldségágazat,
ii) az olívaolaj és az étkezési olajbogyó 
ágazata,
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iii) a selyemágazat,
iv) a méhészeti ágazat.
A gyümölcs- és zöldségágazatban 
tevékenykedő szakmaközi szervezetek a 
106. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
szereplő i., ii. és iii. célkitűzés közül 
legalább egyet teljesítenek.

Or. lv

Módosítás 1764
Liam Aylward, Mairead McGuinness

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben a tagállamok élnek 
azzal a lehetőséggel, hogy elismerjenek 
egy szakmaközi szervezetet, a tagállamok: 
a) a kérelem és valamennyi vonatkozó 
bizonyíték benyújtásától számított négy 
hónapon belül határoznak az ilyen 
szervezet elismeréséről;
b) általuk meghatározott időközönként 
ellenőrzik, hogy az ilyen szervezetek 
megfelelnek-e az elismerésükre vonatkozó 
feltételeknek;
c) a rendelkezések be nem tartása vagy 
szabálytalanságok esetén kivetik az 
általuk meghatározott megfelelő 
büntetéseket az érintett szervezetekre, és 
adott esetben eldöntik, hogy vissza kell-e 
vonni az elismerést;
d) visszavonják az elismerést, amennyiben 
az elismerés feltételei már nem 
teljesülnek, illetve a szakmaközi szervezet 
olyan tevékenységbe kezd vagy olyan 
összehangolt gyakorlatot folytat, amely 
nagy valószínűséggel a Szerződésekkel 
vagy e rendeletekkel összeegyeztethetetlen 
módon a piac torzulásához vezet.
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Or. en

Módosítás 1765
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az olívaolaj és az étkezési olajbogyó 
ágazatában, valamint a dohányágazatban 
működő szakmaközi szervezetek esetében 
az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
meghatározott célok között a következők 
közül legalább az egyik is szerepelhet:

törölve

a) a kínálat koncentrálása és 
koordinálása, valamint a tagok 
termékeinek forgalmazása;
b) a termelés és a feldolgozás együttes 
hozzáigazítása a piaci követelményekhez, 
valamint a termék javítása;
c) a termelés és a feldolgozás 
ésszerűsítésének és fejlesztésének 
ösztönzése.

Or. es

Módosítás 1766
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2)Az olívaolaj és az étkezési olajbogyó 
ágazatában, valamint a dohányágazatban 
működő szakmaközi szervezetek esetében 
az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
meghatározott célok között a következők 
közül legalább az egyik is szerepelhet:

törölve
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a) a kínálat koncentrálása és 
koordinálása, valamint a tagok 
termékeinek forgalmazása;
b) a termelés és a feldolgozás együttes 
hozzáigazítása a piaci követelményekhez, 
valamint a termék javítása;
c) a termelés és a feldolgozás 
ésszerűsítésének és fejlesztésének
ösztönzése.

Or. en

Indokolás

A szakmaközi szervezetek lehetséges célkitűzéseinek valamennyi ágazatban ugyanazoknak kell 
lenniük. Nem lehet bizonyos ágazatok (például az olívaolaj-ágazat) esetében kivételt tenni.

Módosítás 1767
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az olívaolaj és az étkezési olajbogyó 
ágazatában, valamint a dohányágazatban 
működő szakmaközi szervezetek esetében 
az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
meghatározott célok között a következők 
közül legalább az egyik is szerepelhet:

törölve

a) a kínálat koncentrálása és 
koordinálása, valamint a tagok 
termékeinek forgalmazása;
b) a termelés és a feldolgozás együttes 
hozzáigazítása a piaci követelményekhez, 
valamint a termék javítása;
c) a termelés és a feldolgozás 
ésszerűsítésének és fejlesztésének 
ösztönzése.

Or. fr
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Indokolás

Tekintettel arra, hogy az a), b) és c) pontokban részletezett, kizárólag az olívaolaj, az étkezési 
olajbogyó és a dohány ágazataira vonatkozó célkitűzéseket ki lehet terjeszteni egyéb 
ágazatokra is, mivel valamennyi szakmaközi szervezet esetében alapvetőnek tekinthetők, 
javasoljuk a 108. cikk átfogalmazását, (2) bekezdésének törlését és a c) pontban szereplő 
szöveg beillesztését.

Módosítás 1768
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az olívaolaj és az étkezési olajbogyó 
ágazatában, valamint a dohányágazatban 
működő szakmaközi szervezetek esetében 
az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
meghatározott célok között a következők 
közül legalább az egyik is szerepelhet:

törölve

a) a kínálat koncentrálása és 
koordinálása, valamint a tagok 
termékeinek forgalmazása;
b) a termelés és a feldolgozás együttes 
hozzáigazítása a piaci követelményekhez, 
valamint a termék javítása;
c) a termelés és a feldolgozás 
ésszerűsítésének és fejlesztésének 
ösztönzése.

Or. en

Módosítás 1769
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az olívaolaj és az étkezési olajbogyó törölve
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ágazatában, valamint a dohányágazatban 
működő szakmaközi szervezetek esetében 
az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
meghatározott célok között a következők 
közül legalább az egyik is szerepelhet:
a) a kínálat koncentrálása és 
koordinálása, valamint a tagok 
termékeinek forgalmazása;
b) a termelés és a feldolgozás együttes 
hozzáigazítása a piaci követelményekhez, 
valamint a termék javítása;
c) a termelés és a feldolgozás 
ésszerűsítésének és fejlesztésének 
ösztönzése.

Or. en

Módosítás 1770
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az olívaolaj és az étkezési olajbogyó 
ágazatában, valamint a dohányágazatban 
működő szakmaközi szervezetek esetében 
az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
meghatározott célok között a következők 
közül legalább az egyik is szerepelhet:

törölve

a) a kínálat koncentrálása és 
koordinálása, valamint a tagok 
termékeinek forgalmazása;
b) a termelés és a feldolgozás együttes 
hozzáigazítása a piaci követelményekhez, 
valamint a termék javítása;
c) a termelés és a feldolgozás 
ésszerűsítésének és fejlesztésének 
ösztönzése.

Or. es
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Módosítás 1771
Marit Paulsen, George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az olívaolaj és az étkezési olajbogyó 
ágazatában, valamint a dohányágazatban
működő szakmaközi szervezetek esetében 
az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
meghatározott célok között a következők 
közül legalább az egyik is szerepelhet:

(2) Az olívaolaj és az étkezési olajbogyó 
ágazatában működő szakmaközi 
szervezetek esetében az (1) bekezdés c) 
pontja szerinti meghatározott célok között 
a következők közül legalább az egyik is 
szerepelhet:

Or. en

Módosítás 1772
Albert Deß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) ők maguk nem vesznek részt az adott 
ágazat termékeinek termelésében, 
feldolgozásában vagy forgalmazásában.

Or. en

Módosítás 1773
George Lyon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A borágazatban működő szakmaközi 
szervezetek esetében az (1) bekezdés c) 
pontja szerinti meghatározott célok között 
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a következők közül legalább az egyik is 
szerepelhet:
a) a terelési potenciál kezelésének 
összeghangolása,
b) a termelés és a feldolgozás 
hozzáigazítása a piaci követelményekhez, 
valamint a termék javítása;
c) a termelés és a feldolgozás 
ésszerűsítésének és fejlesztésének 
ösztönzése.

Or. en

Indokolás

Mivel a szőlőtelepítési jogok lejárnak, a termelők és a forgalmazók számára a szakmaközi 
szervezetek jelenthetik a legmegfefelőbb fórumot arra, hogy a piaci sajátosságokat és a 
fogyasztói igények változását figyelembe véve meghatározzák a termeléssel kapcsolatban 
rövid és középtávon rendelkezésre álló előírásokat.

Módosítás 1774
Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
108 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

108a. cikk
A szakmaközi szervezetek elismerése

(1) A tagállamok – kérelem alapján –
elismerik azokat a szakmaközi 
szervezeteket, amelyek:
a) megfelelnek a 108. cikkben 
meghatározott követelményeknek;
b) az érintett terület egy vagy több 
régiójában folytatják tevékenységeiket;
c) a 108. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett gazdasági 
tevékenységek jelentős részét végzik;
d) a 108. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott esetek, valamint a 
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kísérletezéshez, kutatáshoz és fejlesztéshez 
kapcsolódó tevékenységek kivételével saját 
maguk nem vesznek részt a termelésben, a 
feldolgozásban és/vagy a forgalmazásban.
(2) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
2014. január 1-jét megelőzően, a nemzeti 
jog alapján elismert és az e cikk (1) 
bekezdésében megállapított feltételeknek 
megfelelő szakmaközi szervezeteket a 108. 
cikk alapján elismert szakmaközi 
szervezeteknek kell tekinteni.
(3) Azok a szakmaközi szervezetek, 
amelyeket 2014. január 1-jét megelőzően, 
a nemzeti jog alapján ismertek el, és 
amelyek nem felelnek meg az e cikk (1) 
bekezdésében megállapított feltételeknek, 
2015. január 1-jéig a nemzeti jog szerint 
folytathatják tevékenységüket. 
(4) Amikor valamely szakmaközi 
szervezetet az (1) és/vagy a (2) 
bekezdésnek megfelelően elismerik, a 
tagállamok:
a) a kérelem és valamennyi vonatkozó 
bizonyíték benyújtásától számított négy 
hónapon belül határoznak a szervezet 
elismeréséről; a kérelmet abban a 
tagállamban kell benyújtani, ahol a 
szervezet székhelye található;
b) általuk meghatározott időközönként 
ellenőrzik, hogy az elismert ágazatközi 
szervezetek megfelelnek-e az 
elismerésükre vonatkozó feltételeknek;
c) az e rendeletben előírt intézkedések be 
nem tartása vagy a végrehajtás során 
fellépő szabálytalanságok esetén kivetik az 
általuk meghatározott megfelelő 
büntetéseket az érintett szervezetekre, és 
adott esetben eldöntik, hogy vissza kell-e 
vonni az elismerést;
d) visszavonják az elismerést, amennyiben 
az elismerés tekintetében az e cikkben 
meghatározott feltételek és követelmények 
már nem teljesülnek;
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e) minden évben legkésőbb március 31-ig 
tájékoztatják a Bizottságot az előző 
naptári évben hozott, elismerések 
megadására, megtagadására vagy 
visszavonására vonatkozó összes 
határozatukról. 

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás az előadó 319. számú módosítását egészíti ki. Az elismerés versenyellenes 
gyakorlatok miatti visszavonása, valamint a 145. cikk (2) bekezdése szerinti éretsítés 
elmulasztása kétszeres büntetést jelent. Az első esetben a versenyhatóságok visszatartó erejű 
szankciókat jelenthetnek be, a másodikban pedig az értesítés elmulasztása megfosztja a 
szakmaközi szervezetet attól, hogy éljen a trösztellenes jog alóli, 145. cikk szerinti 
mentességgel, és ezzel kiteszi magát annak, hogy esetlegesen versenyellenes gyakorlatokkal 
vádolják.

Módosítás 1775
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
109 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

109. cikk törölve
A piaci szereplők szervezetei

E rendelet alkalmazásában az olívaolaj és 
az étkezési olajbogyó ágazatában működő 
piaci szereplői szervezetek magukban 
foglalják az elismert termelői 
szervezeteket, az elismert szakmaközi 
szervezeteket vagy egyéb piaci szereplők 
elismert szervezeteit, vagy ezek 
bármelyikének társulásait.

Or. en

Indokolás

Nem szabad különleges elbánásban részesíteni egyes ágazatokat.
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Módosítás 1776
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
109 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

109. cikk törölve
A piaci szereplők szervezetei

E rendelet alkalmazásában az olívaolaj és 
az étkezési olajbogyó ágazatában működő 
piaci szereplői szervezetek magukban 
foglalják az elismert termelői 
szervezeteket, az elismert szakmaközi 
szervezeteket vagy egyéb piaci szereplők 
elismert szervezeteit, vagy ezek 
bármelyikének társulásait.

Or. it

Módosítás 1777
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
109 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazásában az olívaolaj és 
az étkezési olajbogyó ágazatában működő 
piaci szereplői szervezetek magukban 
foglalják az elismert termelői 
szervezeteket, az elismert szakmaközi 
szervezeteket vagy egyéb piaci szereplők 
elismert szervezeteit, vagy ezek 
bármelyikének társulásait.

törölve

Or. en

Módosítás 1778
Albert Deß
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Rendeletre irányuló javaslat
109 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

109a. cikk
Elismerés

(1) A tagállamok kizárólag azokat a 
termelői szervezeteket, a termelői 
szervezetek azon társulásait, valamint 
azon szakmaközi szervezeteket ismerik el, 
amelyek:
a) megfelelnek az e fejezetben foglalt
feltételeknek,
b) jogi személyek vagy azok pontosan 
meghatározott részei,
c) olyan alapszabállyal rendelkeznek, 
amely összhangban áll az e fejezetben 
foglalt feltételekkel, valamint
d) termelői szervezetek vagy azok 
társulásai esetén:
i) a szervezet vagy társulás tevékenységét 
képező ágazatban rendelkeznek egy, az 
érintett tagállam által meghatározandó 
minimális taglétszámmal és/vagy 
minimális forgalmazható termelési 
mennyiséggel;
ii) tevékenységüket mind az idő, mind 
pedig a hatékonyság és az ellátás 
koncentrálása tekintetében megfelelően 
hajtják végre.
(2) Annak érdekében, hogy a 
szervezetekre és a társulásokra 
vonatkozóan ebben a fejezetben rögzített 
elismerési kritériumokat a tagállamok 
sajátos struktúráihoz lehessen igazítani, a 
tagállamok kiegészítő kritériumokat 
fogadhatnak el valamennyi ágazatban 
vagy egy konkrét ágazatban, így nem 
befolyásolva a piacszervezés megfelelő 
működését.
(3) A tagállamok által [x] előtt elismert, az 
e fejezetben rögzített feltételeknek 
megfelelő szervezeteket vagy társulásokat 
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e fejezet alapján elismertnek lehet 
tekinteni.
(4) A tagállamok által [x] előtt elismert, az 
e fejezetben rögzített feltételeknek 
megfelelő szervezetek vagy társulások 
tevékenységük gyakorlását [x + egy évig] 
folytathatják.

Or. en

Módosítás 1779
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

109a. cikk
A csoportosulások szerepe

(1) A mezőgazdasági termékek 
minőségrendszereiről szóló [2010/0353 
(COD)] uniós rendelet értelmében oltalom 
alatt álló eredetmegnevezéssel vagy 
oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott 
termékek piaca működésének javítása és 
stabilizálása érdekében a termelő 
tagállamok – különösen a termelői és 
szakmaközi szervezetek, valamint a 
mezőgazdasági termékek 
minőségrendszereiről szóló [2010/0353 
(COD)] uniós rendelet 42. cikkében 
foglalt csoportosulások által hozott 
végrehajtási határozatok útján –
forgalmazási szabályokat állapíthatnak 
meg a kínálat szabályozására.  
(2) E szabályoknak a kitűzött céllal 
arányosnak kell lenniük, valamint:
a) csak a kínálat szabályozására 
terjedhetnek ki, és a termék kínálatának a 
kereslettel való összehangolását kell 
célozniuk;
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b) nem lehet őket kötelezővé tenni ötévnyi 
forgalmazási időt meghaladó, megújítható 
időtartamra;
c) nem vonatkoznak az érintett termék 
első forgalomba hozatala utáni 
ügyletekre;
d) nem tehetnek lehetővé árrögzítést, 
ideértve az árak tájékoztató vagy ajánlás 
általi rögzítését is;
e) nem tarthatják vissza az adott termék 
egyébként rendelkezésre álló 
mennyiségének túlságosan nagy részét;
f) nem akadályozhatják meg a piaci 
szereplőket az adott termék előállításának 
elkezdésében;
(3) Az (1) bekezdésben említett 
szabályokat teljes terjedelmükben a 
gazdasági szereplők tudomására kell 
hozni oly módon, hogy azokat az érintett 
tagállam közzéteszi valamely hivatalos 
kiadványában.
(4) A tagállamok által az n. évben e cikk 
értelmében hozott határozatokról és 
intézkedésekről az n+1. év március 1-jéig 
tájékoztatni kell a Bizottságot.
(5) Amennyiben a Bizottság úgy találja, 
hogy az adott határozat a belső piac 
jelentős részén kizárja a versenyt, 
veszélyezteti az áruk szabad mozgását, 
vagy ellentétes az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 39. cikkében 
kitűzött célokkal, felkérheti a tagállamot 
határozatának visszavonására.

Or. fr

Módosítás 1780
Agnès Le Brun

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

109a. cikk
A csoportosulások szerepe

(1) A mezőgazdasági termékek 
minőségrendszereiről szóló [2010/0353 
(COD)] uniós rendelet értelmében oltalom 
alatt álló eredetmegnevezéssel vagy 
oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott 
termékek piaca működésének javítása és 
stabilizálása érdekében a termelő 
tagállamok a tej- és tejtermékágazat, 
valamint a borágazat kivételével –
különösen a mezőgazdasági termékek 
minőségrendszereiről szóló [2010/0353 
(COD)] uniós rendelet 42. cikkében 
foglalt csoportosulások által hozott 
végrehajtási határozatok útján –
forgalmazási szabályokat állapíthatnak 
meg a kínálat szabályozására.
(2) E szabályoknak a kitűzött céllal 
arányosnak kell lenniük, valamint:
a) csak a kínálat szabályozására 
terjedhetnek ki, és a termék kínálatának a 
kereslettel való összehangolását kell 
célozniuk;
b) nem lehet őket kötelezővé tenni ötévnyi 
forgalmazási időt meghaladó, megújítható 
időtartamra;
c) nem vonatkoznak az érintett termék 
első forgalomba hozatala utáni 
ügyletekre;
d) nem tehetnek lehetővé árrögzítést, 
ideértve az árak tájékoztató vagy ajánlás 
általi rögzítését is;
e) nem tarthatják vissza az adott termék 
egyébként rendelkezésre álló 
mennyiségének túlságosan nagy részét;

Or. fr
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Indokolás

E módosítás célja az előadó által javasolt, a 119b. cikk beillesztésére irányuló 321. számú 
módosítás kiegészítése. A borágazatban és a tejtermékágazatban tevékenykedő szakmaközi 
szervezetek esetében már létezik olyan rendelkezés, amelynek célja az oltalom alatt álló 
eredetmegnevezéssel ellátott termékek piaca működésének javítása és stabilizálása. Ezeket a 
termékeket ezért kifejezetten ki kell zárni e cikk hatálya alól.

Módosítás 1781
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

109a. cikk
Kiegyenlítési alapok

(1) A termelői szervezetek, a termelői 
szervezetek társulásai és a szakmaközi 
szervezetek kiegyenlítési alapokat 
hozhatnak létre a gazdasági kockázatok 
tekintetében. A tagok hozzájárulása 
önkéntes, nem tehető kötelezővé.
(2) A kiegyenlítési alapok kártérítést 
fizethetnek a szereplőknek az első 
bekezdésben említett szervezetek által 
lefedett gazdálkodói tevékenységekkel 
kapcsolatos pénzügyi veszteségek esetén.
A veszteséget az alap által meghatározott 
és a tevékenység jövedelmezőségét 
tükröző gazdasági mutató alapján kell 
kiszámítani. Megállapításához össze kell 
hasonlítani az említett mutató értékét 
annak az elmúlt három évre vonatkozó 
éves átlagával vagy az elmúlt öt év 
legmagasabb és legalacsonyabb 
értékeinek kivételével kiszámított 
hároméves átlaggal.
(3) A kiegyenlítési alapokból a tagok 
számára folyósított kifizetéseket a 
tagállamnak előzetesen engedélyeznie 
kell, és azoknak arányban kell állniuk az 
elszenvedett veszteséggel. A kiegyenlítési 
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alapok működési szabályait és különösen 
a referenciaindex alsó kifizetési 
küszöbértékét a tagállamok állapítják 
meg.

Or. fr

Módosítás 1782
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
109 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

109a. cikk
Termelői csoportok a gyümölcs- és 

zöldségágazatban
(1) Azokban a tagállamokban, ahol kevés 
termelői szervezet működik, a gyümölcs-
vagy zöldségágazatban egy vagy több 
terméket és/vagy kizárólag feldolgozás 
céljaira szánt ilyen terméket termesztő 
gazdálkodók kezdeményezésére jogi 
személyként vagy annak meghatározott 
részeként termelői csoportokat lehet 
létrehozni annak érdekében, hogy azokat 
termelői szervezetnek ismerjék el.
Az ilyen termelői csoportok számára 
átmeneti időszak engedélyezhető annak 
érdekében, hogy a 106. cikknek 
megfelelően teljesítsék a termelői 
szervezetként való elismeréshez szükséges 
feltételeket.
Az elismerés megszerzése céljából az 
említett termelői csoportok az érintett 
tagállam részére benyújtanak egy 
ütemezett elismerési tervet, amelynek 
elfogadásával megkezdődik a második 
albekezdésben említett átmeneti időszak, 
valamint megtörténik az előzetes 
elismerés. Az átmeneti időszak nem lehet 
hosszabb öt évnél.
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(2) Az elismerési terv elfogadását 
megelőzően a tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot szándékaikról és azok várható 
pénzügyi hatásairól.

Or. bg

Módosítás 1783
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

A szabályoknak a tagokon kívülre történő kiterjesztése elfogadhatatlan. Ellentétben áll a 
szabad gazdaság alapelveivel.

Módosítás 1784
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

Ez a cikk lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy valamely termelői vagy szakmaközi 
szervezet szabályait kötelezővé tegyék a szervezethez nem tartozók számára, és pénzügyi 
hozzájárulást írjanak elő a számukra. Ez a szereplők tevékenységeinek korlátozása révén 
korlátozza a piaci versenyt.
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Módosítás 1785
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 1786
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 1787
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 1788
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

Nincsen arra semmilyen bizonyíték, hogy a piacok jobban működnének a termelői szervezet 
vagy szakmaközi szervezet szabályainak a szervezethez nem tartozók számára történő 
kötelezővé tétele és ezzel az egyes szereplők szabadságának korlátozása esetében.

Módosítás 1789
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Abban az esetben, ha egy tagállam 
adott gazdasági térségében vagy több 
gazdasági térségében működő, elismert 
termelői szervezet, termelői szervezetek 
elismert társulása vagy elismert 
szakmaközi szervezet egy adott termék 
előállításának, kereskedelmének vagy 
feldolgozásának tekintetében 
reprezentatívnak minősül, az érintett 
tagállam a szervezet kérésére – korlátozott 
időtartamra – kötelezővé teheti a szóban 
forgó gazdasági térségben vagy 
térségekben működő egyéb, a szervezethez 
nem tartozó piaci szereplők – egyének 
vagy csoportok – számára az említett 
szervezeten belüli egyes 
megállapodásokat, döntéseket vagy 
összehangolt magatartásokat.

törölve

Or. en

Indokolás

Valamely termelői szervezet, azok társulása vagy szakmaközi szervezet szabályait nem lehet 
kötelező jelleggel kiterjeszteni a szervezethez nem tartozókra. A kötelező jellegű szabályok 
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szervezethez nem tartozókra történő kiterjesztése ellentétes a szabad piac elveivel. A kötelező 
jellegű szabályok ilyen kiterjesztése teljes mértékben elzárhatja a piacot a termelői vagy 
szakmaközi szervezeteken kívüli szereplők elől. Biztosítani kell, hogy az ellátási lánc 
működésének megerősítését célzó intézkedések ne veszélyeztessék a szabad piacot.

Módosítás 1790
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Abban az esetben, ha egy tagállam 
adott gazdasági térségében vagy több 
gazdasági térségében működő, elismert 
termelői szervezet, termelői szervezetek 
elismert társulása vagy elismert 
szakmaközi szervezet egy adott termék 
előállításának, kereskedelmének vagy 
feldolgozásának tekintetében 
reprezentatívnak minősül, az érintett 
tagállam a szervezet kérésére – korlátozott 
időtartamra – kötelezővé teheti a szóban 
forgó gazdasági térségben vagy 
térségekben működő egyéb, a szervezethez 
nem tartozó piaci szereplők – egyének 
vagy csoportok – számára az említett 
szervezeten belüli egyes megállapodásokat, 
döntéseket vagy összehangolt 
magatartásokat.

(1) Abban az esetben, ha egy tagállam 
adott gazdasági térségében vagy több 
gazdasági térségében, a gyümölcs- és 
zöldségágazatban működő elismert 
termelői szervezet, termelői szervezetek 
elismert társulása vagy elismert 
szakmaközi szervezet, vagy a 
dohányágazatban és a gyümölcs- és 
zöldségágazatban működő szakmaközi 
szervezet egy adott termék előállításának, 
kereskedelmének vagy feldolgozásának 
tekintetében reprezentatívnak minősül, az 
érintett tagállam a szervezet kérésére –
korlátozott időtartamra – kötelezővé teheti 
a szóban forgó gazdasági térségben vagy 
térségekben működő egyéb, a szervezethez 
nem tartozó piaci szereplők – egyének 
vagy csoportok – számára az említett 
szervezeten belüli egyes megállapodásokat, 
döntéseket vagy összehangolt 
magatartásokat.

Or. en

Módosítás 1791
Jens Rohde, Anne E. Jensen

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

(2) A „gazdasági térség” olyan határos 
vagy szomszédos termelési régiókból álló 
földrajzi zónát jelent, amelyekben a 
termelési és a forgalmazási körülmények 
azonosak.

törölve

Or. en

Indokolás

Valamely termelői szervezet, azok társulása vagy szakmaközi szervezet szabályait nem lehet 
kötelező jelleggel kiterjeszteni a szervezethez nem tartozókra. A kötelező jellegű szabályok 
szervezethez nem tartozókra történő kiterjesztése ellentétes a szabad piac elveivel. A kötelező 
jellegű szabályok ilyen kiterjesztése teljes mértékben elzárhatja a piacot a termelői vagy 
szakmaközi szervezeteken kívüli szereplők elől. Biztosítani kell, hogy az ellátási lánc 
működésének megerősítését célzó intézkedések ne veszélyeztessék a szabad piacot.

Módosítás 1792
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy szervezet vagy társulás akkor minősül 
reprezentatívnak, ha az adott tagállam 
érintett gazdasági térségében vagy 
térségeiben:

törölve

a) az érintett termék vagy termékek 
előállításának, kereskedelmének vagy 
feldolgozásának alábbi részét lefedi:
i) a gyümölcs- és zöldségágazati termelői 
szervezetek esetében a 60%-ot, illetve
ii) más esetekben legalább kétharmadot; 
és
b) a termelői szervezetek esetében az 
érintett termelők legalább 50 %-a a 
termelői szervezetek tagjai közé tartozik.

Or. en
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Indokolás

Valamely termelői szervezet, azok társulása vagy szakmaközi szervezet szabályait nem lehet 
kötelező jelleggel kiterjeszteni a szervezethez nem tartozókra. A kötelező jellegű szabályok 
szervezethez nem tartozókra történő kiterjesztése ellentétes a szabad piac elveivel. A kötelező 
jellegű szabályok ilyen kiterjesztése teljes mértékben elzárhatja a piacot a termelői vagy 
szakmaközi szervezeteken kívüli szereplők elől. Biztosítani kell, hogy az ellátási lánc 
működésének megerősítését célzó intézkedések ne veszélyeztessék a szabad piacot.

Módosítás 1793
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) szakmaközi szervezet esetén a 108. 
cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett gazdasági tevékenységek jelentős 
részét végzik, a tagállam által rögzített 
feltételek mellett. 

Or. fr

Módosítás 1794
Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) szakmaközi szervezet esetén a 108. 
cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett gazdasági tevékenységek jelentős 
részét végzik, a tagállam által rögzített 
feltételek mellett. 

Or. fr

Indokolás

A mennyiségen alapuló gazdasági kritrium a szakmaközi szervezetekre nem alkalmazható, 
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mivel nem veszi figyelembe az olyan objektív tényezőket, mint a mezőgazdasági szereplők 
rendkívüli sokfélesége. Annak mértéke, hogy egy szervezet mennyire reprezentatív, számos 
kritérium alapján felmérhető, és ezen kritériumok megállapítását a tagállamra kell bízni.

Módosítás 1795
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a szervezet vagy a társulás 
szabályainak az egyéb gazdasági 
szereplőkre történő kiterjesztése iránti 
kérelem egynél több gazdasági térséget 
érint, a szervezetnek vagy társulásnak az 
összes általa összefogott ágazatban, és az 
érintett gazdasági térségek mindegyikében 
igazolnia kell a reprezentativitás első 
albekezdésben meghatározott minimális 
szintjét.

törölve

Or. en

Indokolás

Valamely termelői szervezet, azok társulása vagy szakmaközi szervezet szabályait nem lehet 
kötelező jelleggel kiterjeszteni a szervezethez nem tartozókra. A kötelező jellegű szabályok 
szervezethez nem tartozókra történő kiterjesztése ellentétes a szabad piac elveivel. A kötelező 
jellegű szabályok ilyen kiterjesztése teljes mértékben elzárhatja a piacot a termelői vagy 
szakmaközi szervezeteken kívüli szereplők elől. Biztosítani kell, hogy az ellátási lánc 
működésének megerősítését célzó intézkedések ne veszélyeztessék a szabad piacot.

Módosítás 1796
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azon szabályoknak, amelyek 
kiterjesztése az (1) bekezdés szerint 
kérhető az egyéb piaci szereplőkre, az 

törölve
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alábbi célok egyikére kell irányulniuk:
a) a termelésre és a piacra vonatkozó 
jelentéstétel;
b) a termelésre vonatkozóan az uniós vagy 
nemzeti szabályokban meghatározottaknál 
szigorúbb szabályok;
c) az uniós szabályoknak megfelelő 
szabványos szerződésminták kidolgozása;
d) forgalmazási szabályok;
e) környezetvédelmi szabályok;
f) a termékekben rejlő lehetőségek 
előmozdítását és kiaknázását szolgáló 
intézkedések;
g) az ökológiai gazdálkodás, valamint az 
eredetmegjelölések, a minőséget igazoló 
címkék és a földrajzi árujelzők védelmét 
szolgáló intézkedések;
h) a termékek értékének különösen a 
közegészségügyet nem veszélyeztető új 
felhasználási módok által történő 
növelésére irányuló kutatások;
i) a termékek minőségének javítását célzó 
tanulmányok;
j) kutatás, különösen az olyan művelési 
módszerek területén, amelyek lehetővé 
teszik a növényvédő szerek és az 
állatgyógyászati készítmények 
használatának csökkentését, és biztosítják 
a talaj és a környezet védelmét;
k) a minőségi minimumkövetelmények, 
valamint a csomagolásra és a kiszerelésre 
vonatkozó minimumszabályok 
meghatározása;
l) minősített vetőmag használata és a 
termékminőség ellenőrzése.
A szóban forgó szabályok nem 
okozhatnak kárt más piaci szereplőknek 
az érintett tagállamban vagy az Unióban, 
nem eredményezhetik a 145. cikk (4) 
bekezdésében felsorolt hatásokat, és nem 
lehetnek egyéb módon 
összeegyeztethetetlenek a hatályban lévő 
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uniós és nemzeti szabályokkal.

Or. en

Indokolás

Valamely termelői szervezet, azok társulása vagy szakmaközi szervezet szabályait nem lehet 
kötelező jelleggel kiterjeszteni a szervezethez nem tartozókra. A kötelező jellegű szabályok 
szervezethez nem tartozókra történő kiterjesztése ellentétes a szabad piac elveivel. A kötelező 
jellegű szabályok ilyen kiterjesztése teljes mértékben elzárhatja a piacot a termelői vagy 
szakmaközi szervezeteken kívüli szereplők elől. Biztosítani kell, hogy az ellátási lánc 
működésének megerősítését célzó intézkedések ne veszélyeztessék a szabad piacot.

Módosítás 1797
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon szabályoknak, amelyek kiterjesztése 
az (1) bekezdés szerint kérhető az egyéb 
piaci szereplőkre, az alábbi célok egyikére
kell irányulniuk:

Azon szabályoknak, amelyek kiterjesztése 
az (1) bekezdés szerint kérhető az egyéb 
piaci szereplőkre, a 106. cikk c) pontjában 
– kivéve az új viia. alpontjában – vagy a 
108. cikk (1) bekezdésének c) pontjában –
kivéve az új xia. alpontjában –
meghatározott célokat teljesítő 
tevékenységek egyikéhez kell
kapcsolódniuk.

Or. fr

Módosítás 1798
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon szabályoknak, amelyek kiterjesztése 
az (1) bekezdés szerint kérhető az egyéb 
piaci szereplőkre, az alábbi célok egyikére

Azon szabályoknak, amelyek kiterjesztése 
az (1) bekezdés szerint kérhető az egyéb 
piaci szereplőkre, meg kell felelniük a 
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kell irányulniuk: szervezet vagy társulás e fejezetben 
megállapított célkitűzéseinek.

Or. en

Módosítás 1799
Albert Deß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a termelésre és a piacra vonatkozó 
jelentéstétel;

törölve

Or. en

Módosítás 1800
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a termelésre vonatkozóan az uniós vagy 
nemzeti szabályokban meghatározottaknál 
szigorúbb szabályok;

törölve

Or. en

Módosítás 1801
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az uniós szabályoknak megfelelő 
szabványos szerződésminták kidolgozása;

törölve
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Or. en

Módosítás 1802
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) forgalmazási szabályok; törölve

Or. en

Módosítás 1803
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) környezetvédelmi szabályok; törölve

Or. en

Módosítás 1804
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a termékekben rejlő lehetőségek 
előmozdítását és kiaknázását szolgáló 
intézkedések;

törölve

Or. en
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Módosítás 1805
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az ökológiai gazdálkodás, valamint az 
eredetmegjelölések, a minőséget igazoló 
címkék és a földrajzi árujelzők védelmét 
szolgáló intézkedések;

törölve

Or. en

Módosítás 1806
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a termékek értékének különösen a 
közegészségügyet nem veszélyeztető új 
felhasználási módok által történő 
növelésére irányuló kutatások;

törölve

Or. en

Módosítás 1807
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a termékek minőségének javítását célzó 
tanulmányok;

törölve

Or. en
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Módosítás 1808
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) kutatás, különösen az olyan művelési 
módszerek területén, amelyek lehetővé 
teszik a növényvédő szerek és az 
állatgyógyászati készítmények 
használatának csökkentését, és biztosítják 
a talaj és a környezet védelmét;

törölve

Or. en

Módosítás 1809
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) kutatás, különösen az olyan művelési 
módszerek területén, amelyek lehetővé 
teszik a növényvédő szerek és az 
állatgyógyászati készítmények 
használatának csökkentését, és biztosítják a 
talaj és a környezet védelmét;

j) kutatás, különösen az olyan művelési 
módszerek területén, amelyek lehetővé 
teszik a növényvédő szerek és az 
állatgyógyászati készítmények 
használatának csökkentését, és biztosítják a 
talaj, a víz és a környezet védelmét;

Or. fr

Módosítás 1810
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) kutatás, különösen az olyan művelési j) kutatás, különösen az olyan művelési 
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módszerek területén, amelyek lehetővé 
teszik a növényvédő szerek és az 
állatgyógyászati készítmények 
használatának csökkentését, és biztosítják a 
talaj és a környezet védelmét;

módszerek területén, amelyek lehetővé 
teszik a növényvédő szerek és az 
állatgyógyászati készítmények 
használatának csökkentését, és biztosítják a 
talaj és a környezet védelmét. Kismértékű 
használat esetén engedélyezni kell az ilyen 
termékeket célzó speciális molekulák vagy 
gyógykészítmények engedélyezésére 
irányuló tanulmányok kidolgozását, 
különösen akkor, ha nem létezik 
engedélyezett kezelés;

Or. es

Módosítás 1811
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) a minőségi minimumkövetelmények, 
valamint a csomagolásra és a kiszerelésre 
vonatkozó minimumszabályok 
meghatározása;

törölve

Or. en

Módosítás 1812
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) minősített vetőmag használata és a 
termékminőség ellenőrzése.

törölve

Or. en
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Módosítás 1813
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) minősített vetőmag használata és a 
termékminőség ellenőrzése.

l) a fenntartható termelési rendszerek 
szükségleteihez igazított vetőmag 
használata és a termékminőség ellenőrzése.

Or. fr

Módosítás 1814
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – l a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) egy gazdasági évben egyértelmű piaci 
egyensúlyhiány esetén a termék 
visszavonása vagy összehangolt 
feldolgozása a piac rendes működésének 
helyreállítása céljából.

Or. es

Módosítás 1815
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – l a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) az [...]/EU rendelet [a 
vidékfejlesztésről szóló rendelet] 38–40. 
cikkeiben említett intézkedésekhez való 
hozzájárulás.
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Or. fr

Indokolás

A termelői és szakmaközi szervezetek fontos szerepet játszhatnak a kockázat, többek között az 
árkockázat fedezésében. Engedélyezni kell számukra, hogy használhassák a vidékfejlesztési 
politika eszközeit. 

Módosítás 1816
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – l b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

lb) minden egyes termékre speciális 
referenciaérték megállapítása, hogy a 
szakmaközi szervezet valamennyi tagja 
legalább a termelési költségeit fedezni 
tudja. 

Or. es

Módosítás 1817
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – l c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

lc) azon termékek kizárása, amelyek nem 
érik el a piac által megkövetelt minőséget.

Or. es

Módosítás 1818
Albert Deß
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Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szóban forgó szabályok nem okozhatnak 
kárt más piaci szereplőknek az érintett 
tagállamban vagy az Unióban, nem 
eredményezhetik a 145. cikk (4) 
bekezdésében felsorolt hatásokat, és nem 
lehetnek egyéb módon 
összeegyeztethetetlenek a hatályban lévő 
uniós és nemzeti szabályokkal.

A kiterjesztett szabályok nem okozhatnak 
kárt más piaci szereplőknek az érintett 
tagállamban vagy az Unióban, nem 
eredményezhetik a 145. cikk (4) 
bekezdésében felsorolt hatásokat, és nem 
lehetnek egyéb módon 
összeegyeztethetetlenek a hatályban lévő 
uniós és nemzeti szabályokkal.

Or. en

Módosítás 1819
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

111. cikk törölve
A tagsági viszonnyal nem rendelkezők 
által fizetendő pénzügyi hozzájárulás

Abban az esetben, amikor egy elismert 
termelői szervezet, termelői szervezetek 
elismert társulása vagy elismert 
szakmaközi szervezet szabályai a 110. cikk 
értelmében kiterjesztésre kerülnek, és 
amennyiben az említett szabályok által 
érintett tevékenységek azoknak a 
személyeknek az általános gazdasági 
érdekét szolgálja, akiknek a tevékenysége 
az érintett termékekkel kapcsolatos, akkor 
az elismerést megadó tagállam úgy 
határozhat, hogy azoknak az egyéneknek 
vagy csoportoknak, akik vagy amelyek 
nem tagjai a szervezetnek, de akik vagy 
amelyek élvezik az említett 
tevékenységekből fakadó előnyöket, be 
kell fizetniük a szervezet számára az 
annak tagjai által fizetett pénzügyi 
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hozzájárulás egészét vagy annak egy 
részét, amennyiben e hozzájárulás a 
szóban forgó tevékenységek végzésének 
következtében közvetlenül felmerülő 
költségek fedezésére szolgál.

Or. en

Indokolás

Mivel ellenezzük a szabályoknak a szervezethez nem tartozókra történő kiterjesztését, azon 
rendelkezésekkel sem értünk egyet, amelyek lehetővé teszik, hogy a szervezethez nem 
tartozókat pénzügyi hozzájárulásra kényszerítsék egy olyan szervezet által meghozott egyes 
intézkedések költségeinek fedezésére, amelynek nem is tagjai.

Módosítás 1820
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

111. cikk törölve
A tagsági viszonnyal nem rendelkezők 
által fizetendő pénzügyi hozzájárulás

Abban az esetben, amikor egy elismert 
termelői szervezet, termelői szervezetek 
elismert társulása vagy elismert 
szakmaközi szervezet szabályai a 110. cikk 
értelmében kiterjesztésre kerülnek, és 
amennyiben az említett szabályok által 
érintett tevékenységek azoknak a 
személyeknek az általános gazdasági 
érdekét szolgálja, akiknek a tevékenysége 
az érintett termékekkel kapcsolatos, akkor 
az elismerést megadó tagállam úgy 
határozhat, hogy azoknak az egyéneknek 
vagy csoportoknak, akik vagy amelyek 
nem tagjai a szervezetnek, de akik vagy 
amelyek élvezik az említett 
tevékenységekből fakadó előnyöket, be 
kell fizetniük a szervezet számára az 
annak tagjai által fizetett pénzügyi 
hozzájárulás egészét vagy annak egy 
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részét, amennyiben e hozzájárulás a 
szóban forgó tevékenységek végzésének 
következtében közvetlenül felmerülő 
költségek fedezésére szolgál.

Or. en

Módosítás 1821
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

111. cikk törölve
A tagsági viszonnyal nem rendelkezők 
által fizetendő pénzügyi hozzájárulás

Abban az esetben, amikor egy elismert 
termelői szervezet, termelői szervezetek 
elismert társulása vagy elismert 
szakmaközi szervezet szabályai a 110. cikk 
értelmében kiterjesztésre kerülnek, és 
amennyiben az említett szabályok által 
érintett tevékenységek azoknak a 
személyeknek az általános gazdasági 
érdekét szolgálja, akiknek a tevékenysége 
az érintett termékekkel kapcsolatos, akkor 
az elismerést megadó tagállam úgy 
határozhat, hogy azoknak az egyéneknek 
vagy csoportoknak, akik vagy amelyek 
nem tagjai a szervezetnek, de akik vagy 
amelyek élvezik az említett 
tevékenységekből fakadó előnyöket, be 
kell fizetniük a szervezet számára az 
annak tagjai által fizetett pénzügyi 
hozzájárulás egészét vagy annak egy 
részét, amennyiben e hozzájárulás a 
szóban forgó tevékenységek végzésének 
következtében közvetlenül felmerülő 
költségek fedezésére szolgál.

Or. en
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Módosítás 1822
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

111. cikk törölve
A tagsági viszonnyal nem rendelkezők 
által fizetendő pénzügyi hozzájárulás

Abban az esetben, amikor egy elismert 
termelői szervezet, termelői szervezetek 
elismert társulása vagy elismert 
szakmaközi szervezet szabályai a 110. cikk 
értelmében kiterjesztésre kerülnek, és 
amennyiben az említett szabályok által 
érintett tevékenységek azoknak a 
személyeknek az általános gazdasági 
érdekét szolgálja, akiknek a tevékenysége 
az érintett termékekkel kapcsolatos, akkor 
az elismerést megadó tagállam úgy 
határozhat, hogy azoknak az egyéneknek 
vagy csoportoknak, akik vagy amelyek 
nem tagjai a szervezetnek, de akik vagy 
amelyek élvezik az említett 
tevékenységekből fakadó előnyöket, be 
kell fizetniük a szervezet számára az 
annak tagjai által fizetett pénzügyi 
hozzájárulás egészét vagy annak egy 
részét, amennyiben e hozzájárulás a 
szóban forgó tevékenységek végzésének 
következtében közvetlenül felmerülő 
költségek fedezésére szolgál.

Or. en

Módosítás 1823
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

111. cikk törölve
A tagsági viszonnyal nem rendelkezők 
által fizetendő pénzügyi hozzájárulás

Abban az esetben, amikor egy elismert 
termelői szervezet, termelői szervezetek 
elismert társulása vagy elismert 
szakmaközi szervezet szabályai a 110. cikk 
értelmében kiterjesztésre kerülnek, és 
amennyiben az említett szabályok által 
érintett tevékenységek azoknak a 
személyeknek az általános gazdasági 
érdekét szolgálja, akiknek a tevékenysége 
az érintett termékekkel kapcsolatos, akkor 
az elismerést megadó tagállam úgy 
határozhat, hogy azoknak az egyéneknek 
vagy csoportoknak, akik vagy amelyek 
nem tagjai a szervezetnek, de akik vagy 
amelyek élvezik az említett 
tevékenységekből fakadó előnyöket, be 
kell fizetniük a szervezet számára az 
annak tagjai által fizetett pénzügyi 
hozzájárulás egészét vagy annak egy 
részét, amennyiben e hozzájárulás a 
szóban forgó tevékenységek végzésének 
következtében közvetlenül felmerülő 
költségek fedezésére szolgál.

Or. en

Indokolás

Ami a szabályoknak a szervezethez nem tartozókra történő kiterjesztését illeti (110. cikk), azt 
sem szabad lehetővé tenni, hogy a szervezethez nem tartozókra kiterjesszék a pénzügyi 
hozzájárulás megfizetésének kötelezettségét.

Módosítás 1824
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagsági viszonnyal nem rendelkezők 
által fizetendő pénzügyi hozzájárulás

törölve

Abban az esetben, amikor egy elismert 
termelői szervezet, termelői szervezetek 
elismert társulása vagy elismert 
szakmaközi szervezet szabályai a 110. cikk 
értelmében kiterjesztésre kerülnek, és 
amennyiben az említett szabályok által 
érintett tevékenységek azoknak a 
személyeknek az általános gazdasági 
érdekét szolgálja, akiknek a tevékenysége 
az érintett termékekkel kapcsolatos, akkor 
az elismerést megadó tagállam úgy 
határozhat, hogy azoknak az egyéneknek 
vagy csoportoknak, akik vagy amelyek 
nem tagjai a szervezetnek, de akik vagy 
amelyek élvezik az említett 
tevékenységekből fakadó előnyöket, be 
kell fizetniük a szervezet számára az 
annak tagjai által fizetett pénzügyi 
hozzájárulás egészét vagy annak egy 
részét, amennyiben e hozzájárulás a 
szóban forgó tevékenységek végzésének 
következtében közvetlenül felmerülő 
költségek fedezésére szolgál.

Or. en

Indokolás

Ez a cikk lehetővé tenné, hogy a termelői vagy szakmaközi szervezetekhez nem tartozó 
szereplőket pénzügyi hozzájárulás megfizetésére kötelezzék olyan ternelői szervezetek 
számára, amelynek nem is tagjai.

Módosítás 1825
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagsági viszonnyal nem rendelkezők 
által fizetendő pénzügyi hozzájárulás

törölve

Abban az esetben, amikor egy elismert 
termelői szervezet, termelői szervezetek 
elismert társulása vagy elismert 
szakmaközi szervezet szabályai a 110. cikk 
értelmében kiterjesztésre kerülnek, és 
amennyiben az említett szabályok által 
érintett tevékenységek azoknak a 
személyeknek az általános gazdasági 
érdekét szolgálja, akiknek a tevékenysége 
az érintett termékekkel kapcsolatos, akkor 
az elismerést megadó tagállam úgy 
határozhat, hogy azoknak az egyéneknek 
vagy csoportoknak, akik vagy amelyek 
nem tagjai a szervezetnek, de akik vagy 
amelyek élvezik az említett 
tevékenységekből fakadó előnyöket, be 
kell fizetniük a szervezet számára az 
annak tagjai által fizetett pénzügyi 
hozzájárulás egészét vagy annak egy 
részét, amennyiben e hozzájárulás a 
szóban forgó tevékenységek végzésének 
következtében közvetlenül felmerülő 
költségek fedezésére szolgál.

Or. en

Indokolás

A fentiekhez hasonlóan nem lehet pénzügyi hozzájárulást előírni a szervezethez nem tartozók 
számára semmilyen termelői szervezet, azok társulásai vagy szakmaközi szervezet számára.

Módosítás 1826
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Abban az esetben, amikor egy elismert 
termelői szervezet, termelői szervezetek 

Abban az esetben, amikor egy elismert 
termelői szervezet, termelői szervezetek 
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elismert társulása vagy elismert 
szakmaközi szervezet szabályai a 110. cikk 
értelmében kiterjesztésre kerülnek, és 
amennyiben az említett szabályok által 
érintett tevékenységek azoknak a
személyeknek az általános gazdasági 
érdekét szolgálja, akiknek a tevékenysége 
az érintett termékekkel kapcsolatos, akkor 
az elismerést megadó tagállam úgy 
határozhat, hogy azoknak az egyéneknek
vagy csoportoknak, akik vagy amelyek 
nem tagjai a szervezetnek, de akik vagy 
amelyek élvezik az említett 
tevékenységekből fakadó előnyöket, be 
kell fizetniük a szervezet számára az annak 
tagjai által fizetett pénzügyi hozzájárulás 
egészét vagy annak egy részét, amennyiben 
e hozzájárulás a szóban forgó 
tevékenységek végzésének következtében 
közvetlenül felmerülő költségek fedezésére 
szolgál.

elismert társulása vagy elismert 
szakmaközi szervezet szabályai a 110. cikk 
értelmében kiterjesztésre kerülnek, és 
amennyiben az említett szabályok által 
érintett tevékenységek azoknak a
gazdasági szereplőknek az általános 
gazdasági érdekét szolgálja, akiknek a 
tevékenysége az érintett termékekkel 
kapcsolatos, akkor az elismerést megadó 
tagállam úgy határozhat, hogy azoknak az
egyéni gazdasági szereplőknek vagy 
csoportoknak, akik vagy amelyek nem 
tagjai a szervezetnek, de akik vagy 
amelyek élvezik az említett 
tevékenységekből fakadó előnyöket, be 
kell fizetniük a szervezet számára az annak 
tagjai által fizetett pénzügyi hozzájárulás 
egészét vagy annak egy részét, amennyiben 
e hozzájárulás a szóban forgó 
tevékenységek végzésének következtében 
közvetlenül felmerülő költségek fedezésére 
szolgál.

Or. es

Módosítás 1827
Peter Jahr, Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Abban az esetben, amikor egy elismert 
termelői szervezet, termelői szervezetek 
elismert társulása vagy elismert 
szakmaközi szervezet szabályai a 110. cikk 
értelmében kiterjesztésre kerülnek, és 
amennyiben az említett szabályok által 
érintett tevékenységek azoknak a 
személyeknek az általános gazdasági 
érdekét szolgálja, akiknek a tevékenysége 
az érintett termékekkel kapcsolatos, akkor 
az elismerést megadó tagállam úgy 
határozhat, hogy azoknak az egyéneknek 
vagy csoportoknak, akik vagy amelyek 

Abban az esetben, amikor egy elismert 
termelői szervezet, termelői szervezetek 
elismert társulása vagy elismert 
szakmaközi szervezet szabályai a 110. cikk 
értelmében kiterjesztésre kerülnek, és 
amennyiben az említett szabályok által 
érintett tevékenységek azoknak a 
személyeknek az általános gazdasági 
érdekét szolgálja, akiknek a tevékenysége 
az érintett termékekkel kapcsolatos, akkor 
az elismerést megadó tagállam úgy 
határozhat, hogy azoknak az egyéneknek 
vagy csoportoknak, akik vagy amelyek 
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nem tagjai a szervezetnek, de akik vagy 
amelyek élvezik az említett 
tevékenységekből fakadó előnyöket, be 
kell fizetniük a szervezet számára az annak 
tagjai által fizetett pénzügyi hozzájárulás 
egészét vagy annak egy részét, amennyiben 
e hozzájárulás a szóban forgó 
tevékenységek végzésének következtében 
közvetlenül felmerülő költségek fedezésére 
szolgál.

nem tagjai a szervezetnek, de akik vagy 
amelyek élvezik az említett 
tevékenységekből fakadó előnyöket, be 
kell fizetniük a szervezet számára az annak 
tagjai által fizetett pénzügyi hozzájárulás 
egészét vagy annak egy részét, amennyiben 
e hozzájárulás a szóban forgó 
tevékenységek végzésének költségei
fedezésére szolgál.

Or. de

Módosítás 1828
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Abban az esetben, amikor egy elismert 
termelői szervezet, termelői szervezetek 
elismert társulása vagy elismert 
szakmaközi szervezet szabályai a 110. cikk 
értelmében kiterjesztésre kerülnek, és 
amennyiben az említett szabályok által 
érintett tevékenységek azoknak a 
személyeknek az általános gazdasági 
érdekét szolgálja, akiknek a tevékenysége 
az érintett termékekkel kapcsolatos, akkor 
az elismerést megadó tagállam úgy 
határozhat, hogy azoknak az egyéneknek
vagy csoportoknak, akik vagy amelyek 
nem tagjai a szervezetnek, de akik vagy 
amelyek élvezik az említett 
tevékenységekből fakadó előnyöket, be 
kell fizetniük a szervezet számára az annak 
tagjai által fizetett pénzügyi hozzájárulás 
egészét vagy annak egy részét, amennyiben 
e hozzájárulás a szóban forgó 
tevékenységek végzésének következtében 
közvetlenül felmerülő költségek fedezésére 
szolgál.

Abban az esetben, amikor egy elismert 
termelői szervezet, termelői szervezetek 
elismert társulása vagy elismert 
szakmaközi szervezet szabályai a 110. cikk 
értelmében kiterjesztésre kerülnek, és 
amennyiben az említett szabályok által 
érintett tevékenységek azoknak a 
személyeknek az általános gazdasági 
érdekét szolgálja, akiknek a tevékenysége 
az érintett termékekkel kapcsolatos, akkor 
az elismerést megadó tagállam úgy 
határozhat, hogy – a feldolgozók és a 
kereskedők mellett – azoknak az 
egyéneknek vagy csoportoknak, akik vagy 
amelyek nem tagjai a szervezetnek, de akik 
vagy amelyek élvezik az említett 
tevékenységekből fakadó előnyöket, be 
kell fizetniük a szervezet számára az annak 
tagjai által fizetett pénzügyi hozzájárulás 
egészét vagy annak egy részét, amennyiben 
e hozzájárulás a szóban forgó 
tevékenységek végzésének következtében 
közvetlenül felmerülő költségek fedezésére 
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szolgál.

Or. it

Módosítás 1829
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hasonlóképpen abban az esetben, amikor 
a dohányágazatban tevékenykedő 
valamely szakmaközi szervezet az e 
bekezdés második albekezdésében említett 
tevékenységek közül egyet vagy többet 
folytat, és amennyiben ezek a 
tevékenységek azoknak a gazdasági 
szereplőknek az általános gazdasági 
érdekét szolgálják, akiknek a tevékenysége 
az érintett termékek közül eggyel vagy 
többel kapcsolatos, akkor az elismerést 
megadó tagállam vagy – amennyiben az 
elismerést a Bizottság adta meg – a 
Bizottság úgy határozhat, azoknak az 
egyéni gazdasági szereplőknek vagy 
csoportoknak, akik vagy amelyek nem 
tagjai a szervezetnek, de akik vagy 
amelyek élvezik az említett 
tevékenységekből fakadó előnyöket, be 
kell fizetniük a szervezet számára az 
annak tagjai által fizetett pénzügyi 
hozzájárulás egészét vagy annak egy 
részét, amennyiben e hozzájárulás a 
szóban forgó tevékenységek végzésének 
következtében közvetlenül felmerülő 
költségek fedezésére szolgál.
A fenti albekezdésben említett 
tevékenységeknek a következő 
célkitűzések valamelyikéhez kell 
kapcsolódniuk:
a) a termékek értékének különösen a 
közegészségügyet nem veszélyeztető új 
felhasználási módok által történő 
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növelésére irányuló kutatások;
b) a leveles vagy bálázott dohány 
minőségének javítását célzó tanulmányok;
c) kutatás az olyan művelési módszerek 
területén, amelyek lehetővé teszik a 
növény-egészségügyi termékek 
használatának csökkentését, és biztosítják 
a talaj és a környezet védelmét.

Or. es

Módosítás 1830
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hasonlóképpen abban az esetben, amikor 
a dohányágazatban tevékenykedő 
valamely szakmaközi szervezet az e 
bekezdés második albekezdésében említett 
tevékenységek közül egyet vagy többet 
folytat, és amennyiben ezek a 
tevékenységek azoknak a gazdasági 
szereplőknek az általános gazdasági 
érdekét szolgálják, akiknek a tevékenysége 
az érintett termékek közül eggyel vagy 
többel kapcsolatos, akkor az elismerést 
megadó tagállam vagy – amennyiben az 
elismerést a Bizottság adta meg – a 
Bizottság úgy határozhat, azoknak az 
egyéni gazdasági szereplőknek vagy 
csoportoknak, akik vagy amelyek nem 
tagjai a szervezetnek, de akik vagy 
amelyek élvezik az említett 
tevékenységekből fakadó előnyöket, be 
kell fizetniük a szervezet számára az 
annak tagjai által fizetett pénzügyi 
hozzájárulás egészét vagy annak egy 
részét, amennyiben e hozzájárulás a 
szóban forgó tevékenységek végzésének 
következtében közvetlenül felmerülő 
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költségek fedezésére szolgál.
A fenti albekezdésben említett 
tevékenységeknek a következő 
célkitűzések valamelyikéhez kell 
kapcsolódniuk:
a) a termékek értékének különösen a 
közegészségügyet nem veszélyeztető új 
felhasználási módok által történő 
növelésére irányuló kutatások;
b) a leveles vagy bálázott dohány 
minőségének javítását célzó tanulmányok;
c) kutatás az olyan művelési módszerek 
területén, amelyek lehetővé teszik a 
növény-egészségügyi termékek 
használatának csökkentését, és biztosítják 
a talaj és a környezet védelmét.

Or. es

Indokolás

Új bekezdést kell beilleszteni, amely a hatályos egységes közös piacszervezés 126. cikkének 
(1) és (2) bekezdésében szereplő, a dohányágazatban tevékenykedő szakmaközi szervezetek 
esetében a szervezetekhez nem tartozók általi kvótafizetésről szóló rendelkezésekkel 
foglalkozik, ami nem a szabályok kiterjesztésével kapcsolatos, hanem azokkal a 
tevékenységekkel, amelyek a szakmaközi szervezethez nem tartozó szereplők számára 
előnyöket nyújtanak.

Módosítás 1831
Brian Simpson, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

112. cikk törölve
A kínálat piaci követelményekhez történő 

igazítását elősegítő intézkedések
A 106–108. cikkben említett szervezetek 
azon tevékenységének ösztönzése 
érdekében, amely – a piacról való 
kivonással kapcsolatos tevékenységek 
kivételével – elősegíti a kínálatnak a piaci 
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követelményekhez való igazítását, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az élő növények, a marha- és 
borjúhús, a sertéshús, a juh- és 
kecskehús, a tojás és a baromfihús 
ágazatában az alábbi célokra irányuló 
intézkedések tekintetében:
a) a minőség javítása;
b) a termelés, a feldolgozás és a 
forgalmazás jobb szervezésének 
elősegítése;
c) a piaci ártendenciák feljegyzésének 
megkönnyítése;
d) az alkalmazott termelőeszközökre 
alapozott rövid és hosszú távú 
előrejelzések készítésének lehetővé tétele.

Or. en

Indokolás

Ez a cikk lehetővé teszi, hogy a kínálatnak a piac igényeihez történő igazítása érdekében a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el egyes ágazatokban. Ezt a 
rendelkezést sohasem használták, és nem egyeztethető össze a KAP folytatódó 
piacorientáltságával.

Módosítás 1832
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

112. cikk törölve
A kínálat piaci követelményekhez történő 

igazítását elősegítő intézkedések
A 106–108. cikkben említett szervezetek 
azon tevékenységének ösztönzése 
érdekében, amely – a piacról való 
kivonással kapcsolatos tevékenységek 
kivételével – elősegíti a kínálatnak a piaci 
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követelményekhez való igazítását, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az élő növények, a marha- és 
borjúhús, a sertéshús, a juh- és 
kecskehús, a tojás és a baromfihús 
ágazatában az alábbi célokra irányuló 
intézkedések tekintetében:
a) a minőség javítása;
b) a termelés, a feldolgozás és a 
forgalmazás jobb szervezésének 
elősegítése;
c) a piaci ártendenciák feljegyzésének 
megkönnyítése;
d) az alkalmazott termelőeszközökre 
alapozott rövid és hosszú távú 
előrejelzések készítésének lehetővé tétele.

Or. en

Módosítás 1833
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

112. cikk törölve
A kínálat piaci követelményekhez történő 

igazítását elősegítő intézkedések
A 106–108. cikkben említett szervezetek 
azon tevékenységének ösztönzése 
érdekében, amely – a piacról való 
kivonással kapcsolatos tevékenységek 
kivételével – elősegíti a kínálatnak a piaci 
követelményekhez való igazítását, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az élő növények, a marha- és 
borjúhús, a sertéshús, a juh- és 
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kecskehús, a tojás és a baromfihús 
ágazatában az alábbi célokra irányuló 
intézkedések tekintetében:
a) a minőség javítása;
b) a termelés, a feldolgozás és a 
forgalmazás jobb szervezésének 
elősegítése;
c) a piaci ártendenciák feljegyzésének 
megkönnyítése;
d) az alkalmazott termelőeszközökre 
alapozott rövid és hosszú távú 
előrejelzések készítésének lehetővé tétele.

Or. en

Indokolás

Ez nem egyeztethető össze a KAP folytatódó piacorientáltságával.

Módosítás 1834
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

112. cikk törölve
A kínálat piaci követelményekhez történő 

igazítását elősegítő intézkedések
A 106–108. cikkben említett szervezetek 
azon tevékenységének ösztönzése 
érdekében, amely – a piacról való 
kivonással kapcsolatos tevékenységek 
kivételével – elősegíti a kínálatnak a piaci 
követelményekhez való igazítását, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az élő növények, a marha- és 
borjúhús, a sertéshús, a juh- és 
kecskehús, a tojás és a baromfihús 
ágazatában az alábbi célokra irányuló 
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intézkedések tekintetében:
a) a minőség javítása;
b) a termelés, a feldolgozás és a 
forgalmazás jobb szervezésének 
elősegítése;
c) a piaci ártendenciák feljegyzésének 
megkönnyítése;
d) az alkalmazott termelőeszközökre 
alapozott rövid és hosszú távú 
előrejelzések készítésének lehetővé tétele.

Or. en

Módosítás 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 106–108. cikkben említett szervezetek 
azon tevékenységének ösztönzése 
érdekében, amely – a piacról való 
kivonással kapcsolatos tevékenységek 
kivételével – elősegíti a kínálatnak a piaci 
követelményekhez való igazítását, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az élő 
növények, a marha- és borjúhús, a 
sertéshús, a juh- és kecskehús, a tojás és a 
baromfihús ágazatában az alábbi célokra 
irányuló intézkedések tekintetében:

A 106–108. cikkben említett szervezetek 
azon tevékenységének ösztönzése 
érdekében, amely – a piacról való 
kivonással kapcsolatos tevékenységek 
kivételével – elősegíti a kínálatnak a piaci 
követelményekhez való igazítását, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a
termelés korlátozására irányuló konkrét 
rendszerekkel nem rendelkező 
ágazatokban az alábbi célokra irányuló 
intézkedések tekintetében:

Or. es

Indokolás

Az e cikkben szereplő intézkedések valamennyi szektorra kiterjednek, kivéve azokat, amelyek 
már rendelkeznek a termelés korlátozására irányuló rendszerekkel.
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Módosítás 1836
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 106–108. cikkben említett szervezetek 
azon tevékenységének ösztönzése 
érdekében, amely – a piacról való 
kivonással kapcsolatos tevékenységek 
kivételével – elősegíti a kínálatnak a piaci 
követelményekhez való igazítását, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az élő 
növények, a marha- és borjúhús, a 
sertéshús, a juh- és kecskehús, a tojás és a 
baromfihús ágazatában az alábbi célokra 
irányuló intézkedések tekintetében:

A 106–108. cikkben említett szervezetek 
azon tevékenységének ösztönzése 
érdekében, amely – a piacról való 
kivonással kapcsolatos tevékenységek 
kivételével – elősegíti a kínálatnak a piaci 
követelményekhez való igazítását, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
valamennyi ágazatban az alábbi célokra 
irányuló intézkedések tekintetében:

Or. es

Indokolás

A létező piaci intervenciós és piacirányítási mechanizmusokat fejleszteni kell, és piaci zavar 
ellen ható eszközökkel és konkrét kínálatszabályozási eszközökkel kell kiegészíteni őket, 
melyek együttesen olyan védőhálót kell hogy képezzenek, amely megvédi a gazdálkodókat a 
túlzott áringadozástól, és lehetővé teszi a KAP legfontosabb stratégiai célkitűzésének, azaz az 
élelmezésbiztonságnak, valamint a gazdálkodói bevételek fenntartásának elérését.

Módosítás 1837
Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 106–108. cikkben említett szervezetek 
azon tevékenységének ösztönzése 
érdekében, amely – a piacról való 
kivonással kapcsolatos tevékenységek 
kivételével – elősegíti a kínálatnak a piaci 

A 106–108. cikkben említett szervezetek 
azon tevékenységének ösztönzése 
érdekében, amely – a piacról való 
kivonással kapcsolatos tevékenységek 
kivételével – elősegíti a kínálatnak a piaci 
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követelményekhez való igazítását, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az élő 
növények, a marha- és borjúhús, a 
sertéshús, a juh- és kecskehús, a tojás és a 
baromfihús ágazatában az alábbi célokra 
irányuló intézkedések tekintetében:

követelményekhez való igazítását, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
valamennyi ágazatban az alábbi célokra 
irányuló intézkedések tekintetében:

Or. es

Indokolás

Valamennyi ágazatnak meg kell adni a lehetőséget, hogy felhasználja ezeket az 
intézkedéseket, mert a felmerülő problémák valamennyiüket érintik.

Módosítás 1838
Mariya Gabriel

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 106–108. cikkben említett szervezetek 
azon tevékenységének ösztönzése 
érdekében, amely – a piacról való 
kivonással kapcsolatos tevékenységek 
kivételével – elősegíti a kínálatnak a piaci 
követelményekhez való igazítását, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az élő 
növények, a marha- és borjúhús, a 
sertéshús, a juh- és kecskehús, a tojás és a 
baromfihús ágazatában az alábbi célokra 
irányuló intézkedések tekintetében:

A 106–108. cikkben említett szervezetek 
azon tevékenységének ösztönzése 
érdekében, amely – a piacról való 
kivonással kapcsolatos tevékenységek 
kivételével – elősegíti a kínálatnak a piaci 
követelményekhez való igazítását, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Or. en

Módosítás 1839
Maria do Céu Patrão Neves
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Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 106–108. cikkben említett szervezetek 
azon tevékenységének ösztönzése 
érdekében, amely – a piacról való 
kivonással kapcsolatos tevékenységek 
kivételével – elősegíti a kínálatnak a piaci 
követelményekhez való igazítását, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az élő 
növények, a marha- és borjúhús, a 
sertéshús, a juh- és kecskehús, a tojás és a 
baromfihús ágazatában az alábbi célokra 
irányuló intézkedések tekintetében:

A 106–108. cikkben említett szervezetek 
azon tevékenységének ösztönzése 
érdekében, amely – a piacról való 
kivonással kapcsolatos tevékenységek 
kivételével – elősegíti a kínálatnak a piaci 
követelményekhez való igazítását, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbi 
célokra irányuló intézkedések tekintetében:

Or. pt

Módosítás 1840
Paolo De Castro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági kínálat piaci 
követelményekhez történő igazításának 
megkönnyítése érdekében a tagállamok 
birtokrendezési intézkedéseket hozhatnak, 
új gazdaságok vásárlására kizárólag fiatal 
gazdálkodóknak nyújtott kedvezményes 
feltételek biztosítása révén.

Or. it

Módosítás 1841

Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

A Bizottság által elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
hiánya nem akadályozhatja meg, hogy a 
106–108. cikkekben említett szervezetek e 
tevékenységi területekhez kapcsolódó 
intézkedéseket fogadjanak el.

Or. fr

Módosítás 1842
Brian Simpson, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

113. cikk törölve
A közös borpiac jobb működését és 
stabilizálását szolgáló forgalmazási 

szabályok
A közös borpiac – beleértve a borok 
előállításához felhasznált szőlőket, 
mustokat és borokat – működésének 
javítása és stabilizálása érdekében a 
termelő tagállamok forgalmazási 
szabályokat írhatnak elő az ellátás 
szabályozása érdekében, különösen a 108. 
cikk értelmében elismert szakmaközi 
szervezetek által hozott döntések révén.
E szabályoknak a kitűzött céllal 
arányosaknak kell lenniük, valamint:
a) nem vonatkozhatnak az érintett termék 
első forgalomba hozatala utáni 
ügyletekre;
b) nem tehetnek lehetővé árrögzítést, még 
az árak tájékoztató vagy ajánlás jellegű 
rögzítését sem;
c) nem tarthatják vissza az egyébként 
rendelkezésre álló termésmennyiség 
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túlságosan nagy részét;
d) nem adhatnak alapot a borok 
értékesítéséhez és forgalmazásához 
szükséges nemzeti és uniós igazolványok 
kiadásának megtagadására, amennyiben
az értékesítés az említett szabályoknak 
eleget tesz.

Or. en

Indokolás

Ez a cikk lehetővé teszi, hogy a tagállamok forgalmazási szabályokat állapítsanak meg a 
borpiac kínálatának szabályozására. Ez nem egyeztethető össze a KAP folytatódó 
piacorientáltságával.

Módosítás 1843
Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

113. cikk törölve
A közös borpiac jobb működését és 
stabilizálását szolgáló forgalmazási 

szabályok
A közös borpiac – beleértve a borok 
előállításához felhasznált szőlőket, 
mustokat és borokat – működésének 
javítása és stabilizálása érdekében a 
termelő tagállamok forgalmazási 
szabályokat írhatnak elő az ellátás 
szabályozása érdekében, különösen a 108. 
cikk értelmében elismert szakmaközi 
szervezetek által hozott döntések révén.
E szabályoknak a kitűzött céllal 
arányosaknak kell lenniük, valamint:
a) nem vonatkozhatnak az érintett termék 
első forgalomba hozatala utáni 
ügyletekre;
b) nem tehetnek lehetővé árrögzítést, még 
az árak tájékoztató vagy ajánlás jellegű 
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rögzítését sem;
c) nem tarthatják vissza az egyébként 
rendelkezésre álló termésmennyiség 
túlságosan nagy részét;
d) nem adhatnak alapot a borok 
értékesítéséhez és forgalmazásához 
szükséges nemzeti és uniós igazolványok 
kiadásának megtagadására, amennyiben 
az értékesítés az említett szabályoknak 
eleget tesz.

Or. en

Indokolás

Ellenezzük az egységes közös piacszervezés egyes ágazataival szembeni különleges 
bánásmódot.

Módosítás 1844
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

113. cikk törölve
A közös borpiac jobb működését és 
stabilizálását szolgáló forgalmazási 

szabályok
A közös borpiac – beleértve a borok 
előállításához felhasznált szőlőket, 
mustokat és borokat – működésének 
javítása és stabilizálása érdekében a 
termelő tagállamok forgalmazási 
szabályokat írhatnak elő az ellátás
szabályozása érdekében, különösen a 108. 
cikk értelmében elismert szakmaközi 
szervezetek által hozott döntések révén.
E szabályoknak a kitűzött céllal 
arányosaknak kell lenniük, valamint:
a) nem vonatkozhatnak az érintett termék 
első forgalomba hozatala utáni 
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ügyletekre;
b) nem tehetnek lehetővé árrögzítést, még 
az árak tájékoztató vagy ajánlás jellegű 
rögzítését sem;
c) nem tarthatják vissza az egyébként 
rendelkezésre álló termésmennyiség 
túlságosan nagy részét;
d) nem adhatnak alapot a borok 
értékesítéséhez és forgalmazásához 
szükséges nemzeti és uniós igazolványok 
kiadásának megtagadására, amennyiben 
az értékesítés az említett szabályoknak 
eleget tesz.

Or. en

Módosítás 1845
Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

113. cikk törölve
A közös borpiac jobb működését és 
stabilizálását szolgáló forgalmazási 

szabályok
A közös borpiac – beleértve a borok 
előállításához felhasznált szőlőket, 
mustokat és borokat – működésének 
javítása és stabilizálása érdekében a 
termelő tagállamok forgalmazási 
szabályokat írhatnak elő az ellátás 
szabályozása érdekében, különösen a 108. 
cikk értelmében elismert szakmaközi 
szervezetek által hozott döntések révén.
E szabályoknak a kitűzött céllal 
arányosaknak kell lenniük, valamint:
a) nem vonatkozhatnak az érintett termék 
első forgalomba hozatala utáni 
ügyletekre;
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b) nem tehetnek lehetővé árrögzítést, még 
az árak tájékoztató vagy ajánlás jellegű 
rögzítését sem;
c) nem tarthatják vissza az egyébként 
rendelkezésre álló termésmennyiség 
túlságosan nagy részét;
d) nem adhatnak alapot a borok 
értékesítéséhez és forgalmazásához 
szükséges nemzeti és uniós igazolványok 
kiadásának megtagadására, amennyiben 
az értékesítés az említett szabályoknak 
eleget tesz.

Or. en

Módosítás 1846
Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

113. cikk törölve
A közös borpiac jobb működését és 
stabilizálását szolgáló forgalmazási 

szabályok
A közös borpiac – beleértve a borok 
előállításához felhasznált szőlőket, 
mustokat és borokat – működésének 
javítása és stabilizálása érdekében a 
termelő tagállamok forgalmazási 
szabályokat írhatnak elő az ellátás 
szabályozása érdekében, különösen a 108.
cikk értelmében elismert szakmaközi 
szervezetek által hozott döntések révén.
E szabályoknak a kitűzött céllal 
arányosaknak kell lenniük, valamint:
a) nem vonatkozhatnak az érintett termék 
első forgalomba hozatala utáni 
ügyletekre;
b) nem tehetnek lehetővé árrögzítést, még 
az árak tájékoztató vagy ajánlás jellegű 
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rögzítését sem;
c) nem tarthatják vissza az egyébként 
rendelkezésre álló termésmennyiség 
túlságosan nagy részét;
d) nem adhatnak alapot a borok 
értékesítéséhez és forgalmazásához 
szükséges nemzeti és uniós igazolványok 
kiadásának megtagadására, amennyiben 
az értékesítés az említett szabályoknak 
eleget tesz.

Or. en

Módosítás 1847
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös borpiac jobb működését és 
stabilizálását szolgáló forgalmazási
szabályok

A közös borpiac jobb működését és 
stabilizálását szolgáló szabályok

Or. en

Módosítás 1848
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös borpiac – beleértve a borok 
előállításához felhasznált szőlőket, 
mustokat és borokat – működésének 
javítása és stabilizálása érdekében a 
termelő tagállamok forgalmazási
szabályokat írhatnak elő az ellátás 
szabályozása érdekében, különösen a 108. 
cikk értelmében elismert szakmaközi 

A közös borpiac – beleértve a borok 
előállításához felhasznált szőlőket, 
mustokat és borokat – működésének 
javítása és stabilizálása érdekében a 
termelő tagállamok szabályokat írhatnak 
elő az ellátás szabályozása érdekében, 
különösen a 108. cikk értelmében elismert 
szakmaközi szervezetek által hozott 
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szervezetek által hozott döntések révén. döntések révén.

Or. en

Indokolás

A termelő tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a telepítési jogok 
megszűnésére való tekintettel olyan intézkedéseket hozzanak a termelési potenciállal 
kapcsolatban, amelyek nem feltétlenül forgalmazási jellegűek.


