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Módosítás 97
Michel Dantin
A 291., 295–300., 1602., 1605., 1611., 1624., 1627 és 1628. módosítások helyébe lépő 
megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

106. cikk 106. cikk
Termelõi szervezetek Termelõi szervezetek

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

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

a) az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt 
ágazatok valamelyikében mûködõ 
termelõkbõl állnak;

a) az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt 
ágazatok valamelyikében mûködõ és az 
azokat ellenõrzõ mezõgazdasági 
termelõkbõl állnak;

b) a termelõk kezdeményezésére jöttek 
létre;

b) a mezõgazdasági termelõk 
kezdeményezésére jöttek létre;

c) meghatározott célokkal mûködnek, 
amelyek legalább egyike az alábbiakra 
vonatkozhat:

c) meghatározott célokkal mûködnek, 
amelyek az i., ii. vagy iii. pontban felsorolt 
célkitûzések legalább egyikét magukban 
foglalják, és amelyek az alábbi egyéb 
célkitûzések közül egyre vagy kettõre 
vonatkozhatnak:

i. a termelés megtervezésének és a 
kereslethez való hozzáigazításának 
biztosítása, különösen a minõség és a 
mennyiség tekintetében,

i. a termelés megtervezésének és a 
kereslethez való hozzáigazításának 
biztosítása, különösen a minõség és a 
mennyiség tekintetében,

ii. a kínálati oldal koncentrációja és a tagok 
által elõállított termékek forgalomba 
hozatala,

ii. a kínálati oldal koncentrációja és a tagok 
által elõállított termékek forgalomba 
hozatala, különösen közvetlen 
értékesítések révén,

iii. a termelési költségek optimalizálása és 
a termelõi árak stabilizálása,

iii. a termelési költségek optimalizálása és 
a termelõi árak stabilizálása, különösen 
például a környezetvédelemmel vagy az 
állatjóléttel kapcsolatos beruházások 
költségeiért járó ellentételezés 
tekintetében, és a fogyasztók 
szempontjából elfogadható árak 
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elõsegítése,
iv. kutatások folytatása a fenntartható 
termelési módszerekkel és a piac 
alakulásával kapcsolatban,

iv. kutatások folytatása és 
kezdeményezések kidolgozása a 
fenntartható termelési módszerekkel, 
innovatív gyakorlatokkal, a gazdasági 
versenyképességgel és a piac alakulásával 
kapcsolatban,

v. a környezetkímélõ termesztési 
gyakorlatok és termelési technikák 
használatának elõmozdítása, valamint 
technikai segítségnyújtás az ilyen 
gyakorlatok és technikák alkalmazásához,

v. a környezetkímélõ termesztési 
gyakorlatok és termelési technikák, illetve 
megfelelõ állatjóléti gyakorlatok és 
technikák használatának elõmozdítása, 
valamint technikai segítségnyújtás az ilyen 
gyakorlatok és technikák alkalmazásához,

va. a termelési szabványok használatának 
elõmozdítása és az ehhez biztosított 
technikai segítségnyújtás, a 
termékminõség javítása, valamint oltalom 
alatt álló eredetmegjelöléssel, oltalom 
alatt álló földrajzi jelzéssel vagy nemzeti 
minõségigazoló címkével ellátott termékek 
fejlesztése,
vb. a termelésre vonatkozóan az uniós 
vagy nemzeti szinten meghatározottaknál 
szigorúbb szabályok megállapítása,

vi. a melléktermékek és a hulladékok 
kezelése, különösen a víz, a talaj és a táj 
minõségvédelme tekintetében, valamint a 
biológiai sokféleség megõrzése vagy 
elõmozdítása, valamint 

vi. a melléktermékek és a hulladékok 
kezelése, különösen a víz, a talaj és a táj 
minõségvédelme tekintetében, valamint a 
biológiai sokféleség megõrzése vagy 
elõmozdítása, 

vii. hozzájárulás a természeti 
erõforrásokkal való fenntartható 
gazdálkodáshoz és az éghajlatváltozás 
elleni fellépéshez;

vii. hozzájárulás a természeti 
erõforrásokkal való fenntartható 
gazdálkodáshoz és az éghajlatváltozás 
elleni fellépéshez;

viia. kezdeményezések kidolgozása a 
promóció és a forgalmazás terén,
viib. az Európai Mezõgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
szóló […]/EU rendelet 37. cikkében 
említett kölcsönös kockázatviselési alapok 
kezelése,
viic. válságmegelõzési és -kezelési 
eszközök alkalmazása, különösen 
magántárolás, feldolgozás, promóció, 
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akciós értékesítések és végsõ 
megoldásként a piacról történõ 
árukivonások útján,
viid. a szükséges technikai segítségnyújtás 
biztosítása a határidõs piacok és a 
biztosítási rendszerek használatához,
viie. inputanyag-szállítási szerzõdésekre 
vonatkozóan saját nevükben, vagy adott 
esetben a tagjaik nevében tárgyalások 
folytatása az upstream ágazatok 
szereplõivel,
viif. mezõgazdaságitermék- és élelmiszer-
szállítási szerzõdésekre vonatkozóan saját 
nevükben, vagy adott esetben a tagjaik 
nevében tárgyalások folytatása a 
downstream ágazatok szereplõivel, 

d) egy adott piacon nincsenek gazdasági 
erõfölényben, kivéve ha a Szerzõdés 39. 
cikkében megfogalmazott célkitûzések 
elérése ezt szükségessé teszi.

da) a Szerzõdés I. mellékletében említett, 
az ex 22.08 KN-kód által kizárt termékeket 
forgalmaznak, feltéve hogy a nem az I. 
melléklet hatálya alá tartozó, eladott 
termékek aránya nem haladja meg a teljes 
forgalmazott mennyiség 49%-át, és ez 
nem vezet a hivatalos termelõi szervezeti 
státusz elvesztéséhez az elismert 
mezõgazdasági ágazatban.

Or. en

Módosítás 98
Britta Reimers, James Nicholson
A 294., 296., 297., 1592., 1600., 1602., 1605., 1628., 1648. és 1660. módosítás helyébe lépő 
megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

106. cikk 106. cikk
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Termelõi szervezetek Termelõi szervezetek
A tagállamok – kérelem alapján –
elismerik azokat a termelõi szervezeteket, 
amelyek:

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

a) az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt 
ágazatok valamelyikében mûködõ 
termelõkbõl állnak;

a) az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt 
valamely konkrét ágazatban mûködõ és az 
azokat ellenõrzõ mezõgazdasági 
termelõkbõl állnak;

b) a termelõk kezdeményezésére jöttek 
létre;

b) a mezõgazdasági termelõk
kezdeményezésére jöttek létre;

c) meghatározott célokkal mûködnek, 
amelyek legalább egyike az alábbiakra 
vonatkozhat:

c) meghatározott céllal mûködnek, 
amelyek az alábbiakra vonatkozhatnak:

i. a termelés megtervezésének és a 
kereslethez való hozzáigazításának 
biztosítása, különösen a minõség és a 
mennyiség tekintetében,

i. a termelés megtervezésének és a 
kereslethez való hozzáigazításának 
biztosítása, különösen a minõség és a 
mennyiség tekintetében,

ii. a kínálati oldal koncentrációja és a tagok 
által elõállított termékek forgalomba 
hozatala,

ii. a kínálati oldal koncentrációja és a tagok 
által elõállított termékek forgalomba 
hozatala,

iii. a termelési költségek optimalizálása és 
a termelõi árak stabilizálása,

iii. a termelési költségek optimalizálása és 
a termelõi árak stabilizálása,

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

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

v. a környezetkímélõ termesztési 
gyakorlatok és termelési technikák 
használatának elõmozdítása, valamint 
technikai segítségnyújtás az ilyen 
gyakorlatok és technikák alkalmazásához,

v. a környezetkímélõ termesztési 
gyakorlatok és termelési technikák 
használatának elõmozdítása, valamint 
technikai segítségnyújtás az ilyen 
gyakorlatok és technikák alkalmazásához,

va. a termelési szabványok használatának 
elõmozdítása és az ehhez biztosított 
technikai segítségnyújtás, a 
termékminõség javítása, valamint oltalom 
alatt álló eredetmegjelöléssel, oltalom 
alatt álló földrajzi jelzéssel vagy nemzeti 
minõségigazoló címkével ellátott termékek 
fejlesztése,

vi. a melléktermékek és a hulladékok 
kezelése, különösen a víz, a talaj és a táj 
minõségvédelme tekintetében, valamint a 

vi. a melléktermékek és a hulladékok 
kezelése, különösen a víz, a talaj és a táj 
minõségvédelme tekintetében, valamint a 
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biológiai sokféleség megõrzése vagy 
elõmozdítása, valamint 

biológiai sokféleség megõrzése vagy 
elõmozdítása, 

vii. hozzájárulás a természeti 
erõforrásokkal való fenntartható 
gazdálkodáshoz és az éghajlatváltozás 
elleni fellépéshez,

vii. hozzájárulás a természeti 
erõforrásokkal való fenntartható 
gazdálkodáshoz,

viia. kezdeményezések kidolgozása a 
promóció és a forgalmazás terén,
viib. az innovációt erõsítõ 
kezdeményezések kidolgozása,
viic. válságmegelõzési és -kezelési 
eszközök alkalmazása, a magántárolás, 
feldolgozás, termékpromóció és akciós 
értékesítések útján,
viid. a határidõs piacok és a biztosítási 
rendszerek tagok általi használatának 
elõmozdítása, valamint technikai 
segítségnyújtás azok használatához,

d) egy adott piacon nincsenek gazdasági 
erõfölényben, kivéve ha a Szerzõdés 39. 
cikkében megfogalmazott célkitûzések 
elérése ezt szükségessé teszi.

d) egy adott piacon nincsenek gazdasági 
erõfölényben, kivéve ha a Szerzõdés 39. 
cikkében megfogalmazott célkitûzések 
elérése ezt szükségessé teszi.

da) a Szerzõdés I. mellékletében nem 
szereplõ termékeket forgalmaznak, feltéve 
hogy a nem az I. melléklet hatálya alá 
tartozó eladott termékek aránya nem 
haladja meg a teljes forgalmazott 
mennyiség 49%-át, és ez nem vezet a 
hivatalos termelõi szervezeti státusz 
elvesztéséhez az elismert mezõgazdasági 
ágazatban.

Or. en

Módosítás 99
Michel Dantin
A 301. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
106a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

106a. cikk
A termelõi szervezetek alapszabálya

(1) A termelõi szervezet alapszabálya 
megköveteli a termelõ tagoktól különösen 
a következõket:
a) a termelõi szervezet által a termelési 
jelentéstétellel, a termeléssel, a 
forgalmazással és a környezetvédelemmel 
kapcsolatban elfogadott szabályok 
alkalmazása;
b) a gazdaság egy adott terméke 
tekintetében egyetlen termelõi 
szervezethez való tartozás, azon esetleges 
eltérés sérelme nélkül, amelyet az érintett 
tagállam kellõen indokolt esetben 
engedélyez, amennyiben a társult 
mezõgazdasági termelõk két különálló 
termelõi egysége különbözõ földrajzi 
területen helyezkedik el;
c) a termelõi szervezet által statisztikai 
célokra igényelt adatok biztosítása, 
különösen a termõterületet, a betakarított 
mennyiségeket, a hozamokat és a 
közvetlen eladásokat illetõen;
(2) A termelõi szervezet alapszabálya az 
alábbiakat is elõírja:
a) az (1) bekezdésben említett szabályok 
meghatározására, elfogadására és 
módosítására szolgáló eljárások;
b) a termelõi szervezet finanszírozásához 
szükséges pénzügyi hozzájárulásnak a 
tagokra történõ kiszabása;
c) olyan szabályok, amelyek a termelõ 
tagok számára lehetõvé teszik a termelõi 
szervezet tevékenységének és döntéseinek 
demokratikus módon történõ, alapos 
vizsgálatát;
d) az alapszabályban meghatározott 
kötelezettségek megszegéséért – különösen 
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a pénzügyi hozzájárulások be nem 
fizetéséért – vagy a termelõi szervezet által 
megállapított szabályok megsértéséért 
kiróható szankciók;
e) az új tagok belépésére vonatkozó 
szabályok, különös tekintettel a minimális 
tagsági idõtartamra, amely nem lehet 
kevesebb egy évnél; 
f) a szervezet mûködéséhez szükséges 
könyvelési és költségvetési szabályok.
(3) A termelõi szervezeteket 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 
mezõgazdasági termelõtõl a termelõi 
szervezethez vagy sem.

Or. en

Módosítás 100
Britta Reimers, James Nicholson
A 301. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
106a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

106a. cikk
A termelõi szervezetek alapszabálya

(1) A termelõi szervezet alapszabálya 
különösen a következõket követeli meg 
tagjaitól:
a) a termelõi szervezet által a termelési 
jelentéstétellel, a termeléssel, a 
forgalmazással és a környezetvédelemmel 
kapcsolatban elfogadott szabályok 
alkalmazása;
b) a gazdaság egy adott terméke 
tekintetében egyetlen termelõi 
szervezethez való tartozás, azon esetleges 
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eltérés sérelme nélkül, amelyet az érintett 
tagállam kellõen indokolt esetben 
engedélyez, amennyiben a társult 
mezõgazdasági termelõk két különálló 
termelõi egysége különbözõ földrajzi 
területen helyezkedik el;
c) a termelõi szervezet által statisztikai 
célokra igényelt adatok biztosítása, 
különösen a termõterületet, a betakarított 
mennyiségeket, a hozamokat és a 
közvetlen eladásokat illetõen;
(2) A termelõi szervezet alapszabálya az 
alábbiakat is elõírja:
a) az (1) bekezdésben említett szabályok 
meghatározására, elfogadására és 
módosítására szolgáló eljárások;
b) a termelõi szervezet finanszírozásához 
szükséges pénzügyi hozzájárulásnak a 
tagokra történõ kiszabása;
c) olyan szabályok, amelyek a termelõ 
tagok számára lehetõvé teszik a termelõi 
szervezet tevékenységének és döntéseinek 
demokratikus módon történõ, alapos 
vizsgálatát;
d) az alapszabályban meghatározott 
kötelezettségek megszegéséért – különösen 
a pénzügyi hozzájárulások be nem 
fizetéséért – vagy a termelõi szervezet által 
megállapított szabályok megsértéséért 
kiróható szankciók;
e) az új tagok belépésére vonatkozó 
szabályok, különös tekintettel a minimális 
tagsági idõtartamra, amely nem lehet 
kevesebb egy évnél; 
f) a szervezet mûködéséhez szükséges 
könyvelési és költségvetési szabályok.
(3) A termelõi szervezeteket 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 
mezõgazdasági termelõtõl a termelõi 
szervezethez vagy sem.
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Or. en

Módosítás 101
Michel Dantin
A 302. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
106 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

106b. cikk
A termelõi szervezetek elismerése

(1) A tagállamok termelõi szervezetnek 
ismernek el minden olyan, elismerést 
kérelmezõ jogi személyt vagy jogi 
személyek egyértelmûen meghatározott 
részét, amely teljesíti az alábbi feltételeket:
a) megfelel a 106. cikk elsõ bekezdésének 
b) és c) pontjában meghatározott 
követelményeknek;
b) a mûködési területén rendelkezik egy, 
az érintett tagállam által meghatározandó 
minimális taglétszámmal és/vagy 
minimális forgalmazható termelési 
mennyiséggel;
c) elegendõ bizonyítékot szolgáltat arra 
vonatkozóan, hogy megfelelõen végzi 
tevékenységét, mind a ráfordított idõ, 
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 a 
2014. január 1-jét megelõzõen, a nemzeti 
jog alapján elismert és az e cikk (1) 
bekezdésében megállapított feltételeknek 
megfelelõ termelõi szervezeteket a 106. 
cikk alapján elismert termelõi 
szervezeteknek tekintik.
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(3) Azok a termelõi szervezetek, amelyeket 
2014. január 1-jét megelõzõen, 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:
a) a kérelem és valamennyi vonatkozó 
bizonyíték benyújtásától számított négy 
hónapon belül határoznak a termelõi 
szervezet elismerésérõl; a kérelmet abban 
a tagállamban kell benyújtani, ahol a 
szervezet székhelye található;
b) általuk meghatározott idõközönként 
ellenõrzik, hogy az elismert termelõi 
szervezetek megfelelnek-e az e fejezetben 
található feltételeknek;
c) az e fejezetben elõírt intézkedések be 
nem tartása vagy a végrehajtás során 
fellépõ szabálytalanságok esetén az 
általuk megállapított megfelelõ 
szankciókat alkalmazzák az érintett 
szervezetekre és társulásaikra, és adott 
esetben eldöntik, hogy vissza kell-e vonni 
az elismerést;
d) minden évben legkésõbb március 31-ig 
tájékoztatják a Bizottságot az elõzõ 
naptári évben hozott, elismerés 
megadására, megtagadására vagy 
visszavonására vonatkozó valamennyi 
határozatukról.

Or. en

Módosítás 102
Britta Reimers, James Nicholson
A 302. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
106 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

106b. cikk
A termelõi szervezetek elismerése

(1) A tagállamok termelõi szervezetnek 
ismerhetnek el minden olyan, elismerést 
kérelmezõ jogi személyt vagy jogi 
személyek egyértelmûen meghatározott 
részét, amely teljesíti az alábbi feltételeket:
a) megfelel a 106. cikk elsõ bekezdésének 
b) és c) pontjában meghatározott 
követelményeknek;
b) a mûködési területén rendelkezik egy, 
az érintett tagállam által meghatározandó 
minimális taglétszámmal és/vagy 
minimális forgalmazható termelési 
mennyiséggel;
c) elegendõ bizonyítékot szolgáltat arra 
vonatkozóan, hogy megfelelõen végzi 
tevékenységét, mind a ráfordított idõ, 
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 a 
2014. január 1-jét megelõzõen, a nemzeti 
jog alapján elismert és az e cikk (1) 
bekezdésében megállapított feltételeknek 
megfelelõ termelõi szervezeteket a 106. 
cikk alapján elismert termelõi 
szervezeteknek tekintik.
(3) Azok a termelõi szervezetek, amelyeket 
2014. január 1-jét megelõzõen, 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.
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(4) A tagállamok:
a) a kérelem és valamennyi vonatkozó 
bizonyíték benyújtásától számított négy 
hónapon belül határoznak a termelõi 
szervezet elismerésérõl; a kérelmet abban 
a tagállamban kell benyújtani, ahol a 
szervezet székhelye található;
b) általuk meghatározott idõközönként 
ellenõrzik, hogy az elismert termelõi 
szervezetek megfelelnek-e az e fejezetben 
található feltételeknek;
c) az e fejezetben elõírt intézkedések be 
nem tartása vagy a végrehajtás során 
fellépõ szabálytalanságok esetén az 
általuk megállapított megfelelõ 
szankciókat alkalmazzák az érintett 
szervezetekre és társulásaikra, és adott 
esetben eldöntik, hogy vissza kell-e vonni 
az elismerést;
d) minden évben legkésõbb március 31-ig 
tájékoztatják a Bizottságot az elõzõ 
naptári évben hozott, elismerés 
megadására, megtagadására vagy 
visszavonására vonatkozó valamennyi 
határozatukról.

Or. en

Módosítás 103
Michel Dantin
A 303. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
106 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
106c. cikk
Kiszervezés

A tagállamok engedélyezhetik, hogy 
elismert termelõi szervezetek vagy elismert 
termelõi szervezetek társulásai – többek 
között leányvállalatokhoz – szervezhessék 
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ki a termeléstõl eltérõ tevékenységeiket, 
feltéve hogy elegendõ bizonyítékot 
szolgáltatnak az érintett tagállam részére 
arra vonatkozóan, hogy ez a kiszervezés az 
érintett termelõi szervezet vagy a termelõi 
szervezetek érintett társulása célkitûzései 
megvalósításának megfelelõ módját 
képezi, valamint hogy a termelõi szervezet 
vagy a termelõi szervezetek társulása 
továbbra is felelõs a kiszervezett 
tevékenység elvégzésének biztosításáért, az 
igazgatás általános ellenõrzéséért és 
tevékenység elvégzésére vonatkozó 
kereskedelmi szerzõdés felügyeletéért. A 
szervezetnek vagy társulásnak különösen 
meg kell õriznie azt a hatáskörét, hogy 
kötelezõ erejû utasításokat adhasson 
megbízottjának a rábízott tevékenységgel 
kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 104
Britta Reimers, James Nicholson
A 303. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
106 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

106c. cikk
Kiszervezés

A tagállamok engedélyezhetik, hogy 
elismert termelõi szervezetek vagy elismert 
termelõi szervezetek társulásai – többek 
között leányvállalatokhoz – szervezhessék 
ki a termeléstõl eltérõ tevékenységeiket, 
feltéve hogy elegendõ bizonyítékot 
szolgáltatnak az érintett tagállam részére 
arra vonatkozóan, hogy ez a kiszervezés az 
érintett termelõi szervezet vagy a termelõi 
szervezetek érintett társulása célkitûzései 
megvalósításának megfelelõ módját 
képezi, valamint hogy a termelõi szervezet 
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vagy a termelõi szervezetek társulása 
továbbra is felelõs marad a kiszervezett 
tevékenység elvégzésének biztosításáért, az 
igazgatás általános ellenõrzéséért és 
tevékenység elvégzésére vonatkozó 
kereskedelmi szerzõdés felügyeletéért. A 
szervezetnek vagy társulásnak különösen 
meg kell õriznie azt a hatáskörét, hogy 
kötelezõ erejû utasításokat adhasson 
megbízottjának a rábízott tevékenységgel 
kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 105
Michel Dantin
A 1680. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

107. cikk 107. cikk
Termelõi szervezetek társulásai Termelõi szervezetek társulásai

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

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

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

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

Or. en

Módosítás 106
Britta Reimers, James Nicholson
A 1680. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

107. cikk 107. cikk
Termelõi szervezetek társulásai Termelõi szervezetek társulásai

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

A tagállamok elismerhetik a termelõi 
szervezetek azon társulásait, amelyek az 1. 
cikk (2) bekezdésében felsorolt konkrét
ágazatokban mûködnek és elismert 
termelõi szervezetek kezdeményezésére 
jöttek létre.

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

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

Or. en

Módosítás 107
Michel Dantin
A 304-318., 1721., 1738. és 1750. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
108. cikk 108. cikk

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

(1) A tagállamok az 1. cikk (2) 
bekezdésében felsorolt valamennyi 
ágazatban elismerhetik azokat a 
szakmaközi szervezeteket, amelyek 
hivatalosan kérték elismerésüket, és 
amelyek:

a) egy vagy több ágazat termékeinek 
elõállításához, kereskedelméhez és/vagy
feldolgozásához kapcsolódó gazdasági 
tevékenységek képviselõibõl állnak;

a) az elõállításhoz és az ellátási lánc 
alábbi szakaszainak legalább egyikéhez
kapcsolódó gazdasági tevékenységek 
képviselõibõl állnak: egy vagy több ágazat 
termékeinek elõállítása vagy 
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kereskedelme, beleértve a forgalmazást;
b) az õket alkotó szervezetek vagy 
egyesületek összességének vagy egy 
részének a kezdeményezésére jöttek létre;

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

ba) olyan termékekkel vagy 
termékcsoportokkal foglalkoznak, 
amelyekkel korábban elismert szakmaközi 
szervezet nem foglalkozik;

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

c) tagjaik és a fogyasztók érdekeit 
figyelembe véve, meghatározott céllal 
mûködnek, amelyek egyike többek között
az alábbiakra vonatkozhat:

i. a termelés és a piac ismeretének és 
átláthatóságának növelése, többek között a 
már megkötött szerzõdések tekintetében az 
árakra, a mennyiségekre és a szerzõdéses 
idõtartamra vonatkozó statisztikai adatok 
közzététele és a potenciális jövõbeli 
regionális, valamint nemzeti szintû piaci 
fejlemények elemzése révén,

i. a termelés és a piac ismeretének és 
átláthatóságának növelése, többek között a 
már megkötött szerzõdések tekintetében a 
termelési költségekre, az árakra – adott 
esetben az árakra vonatkozó mutatókkal 
kiegészítve –, a mennyiségekre és a 
szerzõdéses idõtartamra vonatkozó 
statisztikai adatok közzététele és a 
potenciális jövõbeli regionális, nemzeti 
vagy nemzetközi szintû piaci fejlemények 
elemzése révén,

ia. a termelési potenciál elõzetes 
megismerésének, valamint a piaci 
ármegállapításnak a megkönnyítése,

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,

iia. a potenciális exportpiacok felkutatása,
iii. az uniós szabályoknak megfelelõ 
szabványos szerzõdésminták kidolgozása,

iii. a 104a. cikk és a 113a. cikk 
rendelkezéseinek sérelme nélkül az uniós
szabályoknak megfelelõ szabványos 
szerzõdésminták kidolgozása a 
mezõgazdasági termékek felvásárlók 
számára történõ eladása és/vagy 
feldolgozott termékek nagy- és 
kiskereskedõk számára történõ szállítása 
tekintetében, figyelembe véve a 
tisztességes versenyfeltételek 
kialakításának szükségességét, és 
elkerülve a piac torzulásait,

iv. a termékekben rejlõ lehetõségek 
teljesebb körû kiaknázása,

iv. a termékekben rejlõ lehetõségek 
teljesebb körû kiaknázása többek között az 
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értékesítési piacok szintjén és a gazdasági 
versenyképesség és az innováció 
megerõsítésére irányuló kezdeményezések 
kidolgozása,

v. azon információk biztosítása és 
kutatások elvégzése, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy a termelés ésszerûbbé 
és hatékonyabbá váljon, illetve a piaci 
igényeknek, valamint a fogyasztói ízlésnek 
és elvárásoknak jobban megfelelõ 
termékek elõállítására irányuljon, különös 
tekintettel a termékminõségre, és ezen 
belül is az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel ellátott termékek
sajátosságainak megõrzésére, valamint a 
környezetvédelemre,

v. azon információk biztosítása és 
kutatások elvégzése, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy a termelés ésszerûbbé 
és hatékonyabbá váljon, illetve a piaci 
igényeknek, valamint a fogyasztói ízlésnek 
és elvárásoknak jobban megfelelõ 
termékek elõállítására, és adott esetben 
feldolgozására és/vagy értékesítésére
irányuljon, különös tekintettel a 
termékminõségre, és ezen belül is az 
oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy 
oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott 
termékek sajátosságainak megõrzésére, 
valamint a környezetvédelemre,

vi. az állat-egészségügyi készítmények, 
növényvédõ szerek és egyéb adalékok 
használatának csökkentését célzó 
lehetõségek felkutatása, a termékek 
minõségének, valamint a talaj- és 
vízvédelemnek a biztosítása,

vi. az állat-egészségügyi készítmények, 
növényvédõ szerek használatának 
csökkentése, az egyéb adalékok jobb 
kezelése, a termékek minõségének, 
valamint a talaj- és vízvédelemnek a 
biztosítása, az élelmiszerek egészségügyi 
biztonságának – elsõsorban a termékek 
nyomon követhetõsége révén történõ –
növelését, valamint az állatok egészségnek 
és jóllétének javítása,

vii. olyan módszerek és eszközök 
kidolgozása, amelyek segítségével a 
termék minõsége a termelés és a piaci 
értékesítés összes szakaszában javítható,

vii. olyan módszerek és eszközök 
kidolgozása, amelyek segítségével a 
termék minõsége a termelés és adott 
esetben a feldolgozás és/vagy a piaci 
értékesítés összes szakaszában javítható,

viia. minõségi minimumkövetelmények, 
valamint a csomagolásra és a kiszerelésre 
vonatkozó minimumszabályok 
meghatározása,

viii. az ökológiai termelésben rejlõ 
lehetõségek kiaknázása, az ilyen típusú 
termelés, valamint az eredetmegjelölések, 
minõségi védjegyek és földrajzi árujelzõk 
védelme és elõmozdítása,

viii. az ökológiai termelés, valamint az 
eredetmegjelölések, minõségi védjegyek és 
földrajzi árujelzõk védelme, oltalma és 
elõmozdítása érdekében bármilyen 
tevékenység végzése,

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

ix. kutatások ösztönzése és folytatása az 
integrált termesztés, a fenntartható termelés 
vagy egyéb környezetbarát termesztési 
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módszerek terén, módszerek terén,
x. egészséges fogyasztási minták 
elõmozdítása, és a veszélyes fogyasztási 
mintákhoz kapcsolódó ártalmakról szóló 
tájékoztatás,

x. mértéktartó és felelõsségteljes
fogyasztási minták elõmozdítása a belsõ 
piacon, és/vagy a veszélyes fogyasztási 
mintákhoz kapcsolódó ártalmakról szóló
tájékoztatás, 

xa. a fogyasztás elõmozdítása és/vagy a 
belsõ és külsõ piacokon a termékekkel 
kapcsolatos információk nyújtása,

xi. promóciós tevékenységek végrehajtása, 
mindenekelõtt harmadik országokban.

xia. a mezõgazdasági és élelmiszeripari 
termékek elõállításához, és adott esetben 
feldolgozásához és/vagy értékesítéséhez 
és/vagy elosztásához kapcsolódó 
egészségügyi, növény-egészségügyi és 
környezetvédelmi kockázatok és 
eshetõségek megelõzésére és kezelésére 
irányuló kollektív eljárások bevezetése,
xib. a melléktermékek kezeléséhez, 
valamint a hulladék csökkentéséhez és 
kezeléséhez való hozzájárulás.

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

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

a) a kínálat koncentrálása és koordinálása, 
valamint a tagok termékeinek piaci 
értékesítése;

a) a kínálat koncentrálása és koordinálása, 
valamint a tagok termékeinek piaci 
értékesítése;

b) a termelés és a feldolgozás közös 
hozzáigazítása a piaci követelményekhez, 
valamint a termék fejlesztése;

b) a termelés és a feldolgozás közös 
hozzáigazítása a piaci követelményekhez, 
valamint a termék fejlesztése;

c) a termelés és a feldolgozás 
ésszerûsítésének és fejlesztésének 
ösztönzése.

c) a termelés és a feldolgozás 
ésszerûsítésének és fejlesztésének 
ösztönzése.

Or. en

Módosítás 108
Britta Reimers, James Nicholson
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A 304–318., 1697., 1706., 1738., 1750. és 1766. módosítás helyébe lépő megegyezéses 
módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

108. cikk 108. cikk

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

(1) A tagállamok az 1. cikk (2) 
bekezdésében felsorolt valamennyi 
ágazatban elismerhetik azokat a 
szakmaközi szervezeteket, amelyek 
hivatalosan kérték elismerésüket, és 
amelyek:

a) egy vagy több ágazat termékeinek 
elõállításához, kereskedelméhez és/vagy
feldolgozásához kapcsolódó gazdasági 
tevékenységek képviselõibõl állnak;

a) az elõállításhoz és az ellátási lánc 
alábbi szakaszainak legalább egyikéhez
kapcsolódó gazdasági tevékenységek 
képviselõibõl állnak: egy vagy több ágazat 
termékeinek elõállítása vagy 
kereskedelme, beleértve a forgalmazást;
aa) az Unió valamely régióját vagy régióit 
lefedik, és így az ágazat gazdasági 
tevékenységeinek jelentõs arányát 
képviselik;

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

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

ba) olyan termékekkel vagy 
termékcsoportokkal foglalkoznak, 
amelyekkel korábban elismert szakmaközi 
szervezet nem foglalkozik;

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

c) tagjaik és a fogyasztók érdekeit 
figyelembe véve, meghatározott céllal 
mûködnek, amelyek egyike többek között
az alábbiakra vonatkozhat:

i. a termelés és a piac ismeretének és 
átláthatóságának növelése, többek között a 
már megkötött szerzõdések tekintetében az 
árakra, a mennyiségekre és a szerzõdéses 
idõtartamra vonatkozó statisztikai adatok 
közzététele és a potenciális jövõbeli 
regionális, valamint nemzeti szintû piaci 

i. a termelés és a piac ismeretének és 
átláthatóságának növelése, többek között a 
már megkötött szerzõdések tekintetében a 
termelési költségekre, az árakra – adott 
esetben az árakra vonatkozó mutatókkal 
kiegészítve –, a mennyiségekre és a 
szerzõdéses idõtartamra vonatkozó 
statisztikai adatok közzététele és a 
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fejlemények elemzése révén, potenciális jövõbeli regionális, nemzeti 
vagy nemzetközi szintû piaci fejlemények 
elemzése révén,

ia. a termelési potenciál elõzetes 
megismerésének, valamint a piaci 
ármegállapításnak a megkönnyítése,

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,

iia. a potenciális exportpiacok felkutatása,
iii. az uniós szabályoknak megfelelõ 
szabványos szerzõdésminták kidolgozása;

iii. a 104a. cikk és a 113a. cikk 
rendelkezéseinek sérelme nélkül az uniós 
szabályoknak megfelelõ szabványos 
szerzõdésminták kidolgozása a 
mezõgazdasági termékek felvásárlók 
számára történõ eladása és/vagy 
feldolgozott termékek nagy- és 
kiskereskedõk számára történõ szállítása 
tekintetében, figyelembe véve a 
tisztességes versenyfeltételek 
kialakításának szükségességét, és 
elkerülve a piac torzulásait,

iv. a termékekben rejlõ lehetõségek 
teljesebb körû kiaknázása,

iv. a termékekben rejlõ lehetõségek 
teljesebb körû kiaknázása, beleértve az 
értékesítési piacok, és különösen a zöld 
vegyipar szintjén is,

v. azon információk biztosítása és 
kutatások elvégzése, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy a termelés ésszerûbbé 
és hatékonyabbá váljon, illetve a piaci 
igényeknek, valamint a fogyasztói ízlésnek 
és elvárásoknak jobban megfelelõ 
termékek elõállítására irányuljon, különös 
tekintettel a termékminõségre, és ezen 
belül is az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel ellátott termékek 
sajátosságainak megõrzésére, valamint a 
környezetvédelemre,

v. azon információk biztosítása és 
kutatások elvégzése, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy a termelés ésszerûbbé 
és hatékonyabbá váljon, illetve a piaci 
igényeknek, valamint a fogyasztói ízlésnek 
és elvárásoknak jobban megfelelõ 
termékek elõállítására, és adott esetben 
feldolgozására és/vagy értékesítésére
irányuljon, különös tekintettel a 
termékminõségre, és ezen belül is az 
oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy 
oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott 
termékek sajátosságainak megõrzésére, 
valamint a környezetvédelemre,

vi. az állat-egészségügyi készítmények, 
növényvédõ szerek és egyéb adalékok 
használatának csökkentését célzó 
lehetõségek felkutatása, a termékek 
minõségének, valamint a talaj- és 

vi. az állat-egészségügyi készítmények, 
növényvédõ szerek használatának 
csökkentését, az egyéb adalékok jobb 
kezelését, a termékek minõségének, 
valamint a talaj- és vízvédelemnek a 
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vízvédelemnek a biztosítása, biztosítását, az élelmiszerek egészségügyi 
biztonságának – elsõsorban a termékek 
nyomon követhetõsége révén történõ –
növelését, valamint az állatok egészségnek 
és jóllétének javítását célzó lehetõségek 
felkutatása,

vii. olyan módszerek és eszközök 
kidolgozása, amelyek segítségével a 
termék minõsége a termelés és a piaci 
értékesítés összes szakaszában javítható,

vii. olyan módszerek és eszközök 
kidolgozása, amelyek segítségével a 
termék minõsége a termelés és adott 
esetben a feldolgozás és/vagy a piaci 
értékesítés összes szakaszában javítható,

viia. minõségi minimumkövetelmények, 
valamint a csomagolásra és a kiszerelésre 
vonatkozó minimumszabályok 
meghatározása,

viii. az ökológiai termelésben rejlõ 
lehetõségek kiaknázása, az ilyen típusú 
termelés, valamint az eredetmegjelölések, 
minõségi védjegyek és földrajzi árujelzõk 
védelme és elõmozdítása,

viii. az ökológiai termelés, valamint az 
eredetmegjelölések, minõségi védjegyek és 
földrajzi árujelzõk védelme, oltalma és 
elõmozdítása érdekében bármilyen 
tevékenység végzése,

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

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

x. egészséges fogyasztási minták 
elõmozdítása, és a veszélyes fogyasztási 
mintákhoz kapcsolódó ártalmakról szóló 
tájékoztatás,

x. mértéktartó vagy felelõsségteljes
fogyasztási minták elõmozdítása a belsõ 
piacon és/vagy a veszélyes fogyasztási 
mintákhoz kapcsolódó ártalmakról szóló 
tájékoztatás, valamint a fogyasztás 
elõmozdítása és/vagy a belsõ és külsõ 
piacokon a termékekkel kapcsolatos 
információk nyújtása,

xi. promóciós tevékenységek végrehajtása, 
mindenekelõtt harmadik országokban.

xia. a mezõgazdasági és élelmiszeripari 
termékek elõállításához, és adott esetben 
feldolgozásához és/vagy értékesítéséhez 
és/vagy elosztásához kapcsolódó 
egészségügyi, növény-egészségügyi és
környezetvédelmi kockázatok és 
eshetõségek megelõzésére és kezelésére 
irányuló kollektív eljárások bevezetése,
xib. a melléktermékek és a hulladék 
kezeléséhez történõ hozzájárulás.
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(2) Az olívaolaj és az étkezési olajbogyó 
ágazatában, valamint a dohányágazatban 
mûködõ szakmaközi szervezetek esetében 
az (1) bekezdés c) pontja szerinti 
meghatározott célok között a következõk 
közül legalább az egyik is szerepelhet: 
a) a kínálat koncentrálása és 
koordinálása, valamint a tagok 
termékeinek piaci értékesítése;
b) a termelés és a feldolgozás közös 
hozzáigazítása a piaci követelményekhez, 
valamint a termék fejlesztése;
c) a termelés és a feldolgozás 
ésszerûsítésének és fejlesztésének 
ösztönzése.

Or. en

Módosítás 109
Michel Dantin
A 1774. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
108a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

108a. cikk
A szakmaközi szervezetek elismerése

(1) A tagállamok – kérelem alapján –
elismerhetik azokat a termelõi 
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 jelentõs részét végzik,
d) a 108. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott esetek kivételével saját 
maguk nem végeznek termelõ-, feldolgozó 
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és/vagy kereskedelmi tevékenységet.
(2) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
2014. január 1-jét megelõzõen, a nemzeti 
jog alapján elismert és az e cikk (1) 
bekezdésében megállapított feltételeknek 
megfelelõ szakmaközi szervezeteket a 108. 
cikk alapján elismert szakmaközi 
szervezeteknek kell tekinteni.
(3) Azok a szakmaközi szervezetek, 
amelyeket 2014. január 1-jét megelõzõen, 
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 megfelelõen elismerik, a 
tagállamok:
a) a kérelem és valamennyi vonatkozó 
bizonyíték benyújtásától számított négy 
hónapon belül határoznak a szervezet 
elismerésérõl, a kérelmet abban a 
tagállamban kell benyújtani, ahol a 
szervezet székhelye található,
b) általuk meghatározott idõközönként 
ellenõrzik, hogy az elismert szakmaközi 
szervezetek megfelelnek-e az 
elismerésükre vonatkozó feltételeknek,
c) az e rendeletben elõírt intézkedések be 
nem tartása vagy a végrehajtás során 
fellépõ szabálytalanságok esetén az 
általuk meghatározott megfelelõ 
szankciókat alkalmazzák 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,
e) minden évben legkésõbb március 31-ig 
tájékoztatják a Bizottságot az elõzõ 
naptári évben hozott, elismerés 
megadására, megtagadására vagy 
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visszavonására vonatkozó valamennyi 
határozatukról.

Or. en

Módosítás 110
Michel Dantin
A 1775. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
109 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

109. cikk törölve
A piaci szereplõk szervezetei

E rendelet alkalmazásában az olívaolaj és 
az étkezési olajbogyó ágazatában mûködõ 
piaci szereplõi szervezetek magukban 
foglalják az elismert termelõi 
szervezeteket, az elismert szakmaközi 
szervezeteket vagy egyéb piaci szereplõk 
elismert szervezeteit, vagy ezek 
bármelyikének társulásait.

Or. en

Módosítás 111
Britta Reimers, James Nicholson
A 1775. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
109 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

109. cikk törölve
A piaci szereplõk szervezetei

E rendelet alkalmazásában az olívaolaj és 
az étkezési olajbogyó ágazatában mûködõ 
piaci szereplõi szervezetek magukban 
foglalják az elismert termelõi 
szervezeteket, az elismert szakmaközi 
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szervezeteket vagy egyéb piaci szereplõk 
elismert szervezeteit, vagy ezek 
bármelyikének társulásait.

Or. en

Módosítás 112
Michel Dantin
A 321. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
109a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

109a. cikk
A csoportosulások szerepe

(1) A mezõgazdasági termékek 
minõségrendszereirõl szóló 
XXXXXXX/EK rendelet értelmében 
oltalom alatt álló eredetmegnevezéssel 
vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel 
ellátott termékek piaca mûködésének 
javítása és stabilizálása érdekében a 
termelõ tagállamok – különösen a 
mezõgazdasági termékek 
minõségrendszereirõl szóló 
XXXXXXX/EK rendelet 42. cikkében 
említett csoportosulások által hozott 
végrehajtási határozatok útján –
forgalmazási szabályokat állapíthatnak 
meg a kínálat szabályozására.
(2) E szabályoknak az elérni kívánt 
célkitûzéssel arányosnak kell lenniük, 
valamint:
a) csak a kínálat szabályozására 
terjedhetnek ki, és a termék kínálatának a 
kereslettel való összehangolását kell 
célozniuk;
b) kötelezõ erejük nem tarthat tovább 
ötéves (megújítható) forgalmazási 
idõszaknál nem tarthat tovább;
c) nem vonatkoznak az érintett termék 
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elsõ forgalomba hozatala utáni 
ügyletekre;
d) nem tehetnek lehetõvé árrögzítést, 
köztük az árak tájékoztató vagy ajánlás 
általi rögzítését sem;
e) nem tarthatják vissza az adott termék 
egyébként rendelkezésre álló 
mennyiségének túlságosan nagy részét;
f) nem akadályozhatják meg a piaci 
szereplõket az adott termék elõállításának 
elkezdésében.
(3) Az (1) bekezdésben említett 
szabályokat teljes terjedelmükben a 
gazdasági szereplõk 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 
intézkedésekrõl az n+1. év március 1-jéig 
tájékoztatni kell a Bizottságot.
(5) Amennyiben a Bizottság megállapítja, 
hogy az adott határozat a belsõ piac 
jelentõs részén kizárja a versenyt, 
veszélyezteti az áruk szabad mozgását, 
vagy ellentétes az Európai Unió 
mûködésérõl szóló szerzõdés 39. cikkében 
kitûzött célokkal, felkérheti a tagállamot 
határozatának visszavonására.

Or. en

Módosítás 113
Michel Dantin
A 322-325. és 1793. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

110. cikk 110. cikk
A szabályok kiterjesztése A szabályok kiterjesztése
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(1) Abban az esetben, ha egy tagállam 
adott gazdasági térségében vagy több 
gazdasági térségében mûködõ, elismert 
termelõi szervezet, termelõi szervezetek 
elismert társulása vagy elismert 
szakmaközi szervezet egy adott termék 
elõállításának, kereskedelmének vagy 
feldolgozásának tekintetében 
reprezentatívnak minõsül, az érintett 
tagállam a szervezet kérésére – korlátozott 
idõtartamra – kötelezõvé teheti a szóban 
forgó gazdasági térségben vagy 
térségekben mûködõ egyéb, a szervezethez 
nem tartozó piaci szereplõk – 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 mûködõ, elismert 
termelõi szervezet, termelõi szervezetek 
elismert társulása vagy elismert 
szakmaközi szervezet egy adott termék 
elõállításának, kereskedelmének vagy 
feldolgozásának tekintetében 
reprezentatívnak minõsül, az érintett 
tagállam a szervezet kérésére – korlátozott 
idõtartamra – kötelezõvé teheti a szóban 
forgó gazdasági térségben vagy 
térségekben mûködõ egyéb, a szervezethez 
nem tartozó piaci szereplõk – egyének 
vagy csoportok – számára az említett 
szervezeten belüli egyes megállapodásokat, 
döntéseket vagy összehangolt 
magatartásokat.

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

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

(3) Egy szervezet vagy társulás akkor 
minõsül reprezentatívnak, ha az adott 
tagállam érintett gazdasági térségében vagy 
térségeiben:

(3) Egy szervezet vagy társulás akkor 
minõsül reprezentatívnak, ha az adott 
tagállam érintett gazdasági térségében vagy 
térségeiben:

a) az érintett termék vagy termékek 
elõállításának, kereskedelmének vagy 
feldolgozásának alábbi részét lefedi:

a) az érintett termék vagy termékek 
elõállításának, kereskedelmének vagy 
feldolgozásának alábbi részét lefedi:

i. a gyümölcs- és zöldségágazati termelõi 
szervezetek esetében a 60 %-ot, illetve

i. a gyümölcs- és zöldségágazati termelõi 
szervezetek esetében a 60%-ot, illetve

ii. más esetekben legalább kétharmadot; és ii. más esetekben legalább kétharmadot; és 

b) a termelõi szervezetek esetében az 
érintett termelõk legalább 50 %-a a 
termelõi szervezetek tagjai közé tartozik.

b) a termelõi szervezetek esetében az 
érintett termelõk legalább 50%-a a termelõi 
szervezetek tagjai közé tartozik, és

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

Amennyiben a szervezet vagy a társulás 
szabályainak az egyéb gazdasági 
szereplõkre történõ kiterjesztése iránti 

Amennyiben a szervezet vagy a társulás 
szabályainak az egyéb gazdasági 
szereplõkre történõ kiterjesztése iránti 
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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 elsõ 
albekezdésben meghatározott minimális 
szintjét.

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 elsõ 
albekezdésben meghatározott minimális 
szintjét.

(4) Azon szabályoknak, amelyek 
kiterjesztése az (1) bekezdés szerint 
kérhetõ az egyéb piaci szereplõkre, az 
alábbi célok egyikére kell irányulniuk:

(4) Azon szabályok, amelyek kiterjesztése 
az (1) bekezdés szerint kérhetõ az egyéb 
piaci szereplõkre, a 106. cikk c) pontjában 
és a 108. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában megállapított célkitûzéseknek 
megfelelõ valamely tevékenységre 
vonatkoznak.

a) a termelésre és a piacra vonatkozó 
jelentéstétel;
b) a termelésre vonatkozóan az uniós vagy 
nemzeti szabályokban meghatározottaknál 
szigorúbb szabályok;
c) az uniós szabályoknak megfelelõ 
szabványos szerzõdésminták kidolgozása;
d) piaci értékesítési szabályok;
e) környezetvédelmi szabályok;
f) a termékekben rejlõ lehetõségek 
elõmozdítását és kiaknázását szolgáló 
intézkedések;
g) az ökológiai termelés, valamint az 
eredetmegjelölések, a minõségi védjegyek 
és a földrajzi jelzések védelmét szolgáló 
intézkedések;
h) a termékek értékének különösen a 
közegészséget nem veszélyeztetõ új 
felhasználási módok által történõ 
növelésére irányuló kutatások;
i) a termékek minõségének javítását célzó 
tanulmányok;
j) kutatás, különösen az olyan mûvelési 
módszerek területén, amelyek lehetõvé 
teszik a növényvédõ szerek és az állat-
egészségügyi készítmények használatának 
csökkentését, és biztosítják a talaj és a 
környezet védelmét;
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k) a minõségi minimumkövetelmények, 
valamint a csomagolásra és a kiszerelésre 
vonatkozó minimumszabályok 
meghatározása;
l) minõsített vetõmag használata és a 
termékminõség ellenõrzése.
A szóban forgó szabályok nem okozhatnak 
kárt más piaci szereplõknek az érintett 
tagállamban vagy az Unióban, nem 
eredményezhetik a 145. cikk (4) 
bekezdésében felsorolt hatásokat, és nem 
lehetnek egyéb módon 
összeegyeztethetetlenek a hatályban lévõ 
uniós és nemzeti szabályokkal.

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

(4a) Abban az esetben, ha van olyan 
szakmaközi szervezet, amelyet egy vagy 
több termék vonatkozásban is elismertek, 
a tagállamok nem terjeszthetik ki a szóban 
forgó szakmaközi szervezet hatálya alá
tartozó termelõi szervezetek döntéseit és 
gyakorlatait.
(4b) Az (1) bekezdésben említett szabályok 
kiterjesztését teljes terjedelmében a 
gazdasági szereplõk tudomására kell 
hozni oly módon, hogy azokat az érintett 
tagállam közzéteszi valamely hivatalos 
kiadványában.
(4c) A tagállamok évente, legkésõbb 
március 31-ig tájékoztatják a Bizottságot 
az e cikkel összhangban meghozott 
valamennyi döntésrõl.

Or. en

Módosítás 114
Britta Reimers, James Nicholson
A 1783. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás



PE501.994v01-00 32/124 AM\921910HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

110. cikk törölve
A szabályok kiterjesztése

(1) Abban az esetben, ha egy tagállam 
adott gazdasági térségében vagy több 
gazdasági térségében mûködõ, elismert 
termelõi szervezet, termelõi szervezetek 
elismert társulása vagy elismert 
szakmaközi szervezet egy adott termék 
elõállításának, kereskedelmének vagy 
feldolgozásának tekintetében 
reprezentatívnak minõsül, az érintett 
tagállam a szervezet kérésére – korlátozott 
idõtartamra – kötelezõvé teheti a szóban 
forgó gazdasági térségben vagy 
térségekben mûködõ egyéb, a szervezethez 
nem tartozó piaci szereplõk – egyének 
vagy csoportok – számára az említett 
szervezeten belüli egyes 
megállapodásokat, döntéseket vagy 
összehangolt magatartásokat.
(2) A „gazdasági térség” olyan határos 
vagy szomszédos termelési régiókból álló 
földrajzi zónát jelent, amelyekben a 
termelési és a piaci értékesítési 
körülmények azonosak.
(3) Egy szervezet vagy társulás akkor 
minõsül reprezentatívnak, ha az adott 
tagállam érintett gazdasági térségében 
vagy térségeiben:
a) az érintett termék vagy termékek 
elõállításának, kereskedelmének vagy 
feldolgozásának alábbi részét lefedi:
i. a gyümölcs- és zöldségágazati termelõi 
szervezetek esetében a 60 %-ot, illetve
ii. más esetekben legalább kétharmadot; 
és 
b) a termelõi szervezetek esetében az 
érintett termelõk legalább 50 %-a a 
termelõi szervezetek tagjai közé tartozik.
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Amennyiben a szervezet vagy a társulás 
szabályainak az egyéb gazdasági 
szereplõkre történõ 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 elsõ 
albekezdésben meghatározott minimális 
szintjét.
(4) Azon szabályoknak, amelyek 
kiterjesztése az (1) bekezdés szerint 
kérhetõ az egyéb piaci szereplõkre, az 
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 megfelelõ 
szabványos szerzõdésminták kidolgozása;
d) piaci értékesítési szabályok;
e) környezetvédelmi szabályok;
f) a termékekben rejlõ lehetõségek 
elõmozdítását és kiaknázását szolgáló 
intézkedések;
g) az ökológiai termelés, valamint az 
eredetmegjelölések, a minõségi védjegyek 
és a földrajzi jelzések védelmét szolgáló 
intézkedések;
h) a termékek értékének különösen a 
közegészséget nem veszélyeztetõ új 
felhasználási módok által történõ 
növelésére irányuló kutatások;

i) a termékek minõségének javítását célzó 
tanulmányok;
j) kutatás, különösen az olyan mûvelési 
módszerek területén, amelyek lehetõvé 
teszik a növényvédõ szerek és az állat-
egészségügyi készítmények használatának 
csökkentését, és biztosítják a talaj és a 
környezet védelmét;



PE501.994v01-00 34/124 AM\921910HU.doc

HU

k) a minõségi minimumkövetelmények, 
valamint a csomagolásra és a kiszerelésre 
vonatkozó minimumszabályok 
meghatározása;
l) minõsített vetõmag használata és a 
termékminõség ellenõrzése.
A szóban forgó szabályok nem 
okozhatnak kárt más piaci szereplõknek 
az érintett tagállamban vagy az Unióban, 
nem eredményezhetik a 145. cikk (4) 
bekezdésében felsorolt hatásokat, és nem 
lehetnek egyéb módon 
összeegyeztethetetlenek a hatályban lévõ 
uniós és nemzeti szabályokkal.

Or. en

Módosítás 115
Michel Dantin
A 1826. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

111. cikk 111. cikk

A tagsági viszonnyal nem rendelkezõk által 
fizetendõ pénzügyi hozzájárulás

A tagsági viszonnyal nem rendelkezõk által 
fizetendõ pénzügyi hozzájárulás

Abban az esetben, amikor egy elismert 
termelõi szervezet, termelõi 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 

Abban az esetben, amikor egy elismert 
termelõi szervezet, termelõi szervezetek 
elismert társulása vagy elismert 
szakmaközi szervezet szabályai a 110. cikk 
értelmében kiterjesztésre kerülnek, és 
amennyiben az említett szabályok által 
érintett tevékenységek azoknak a 
gazdasági szereplõknek az általános 
gazdasági érdekét szolgálja, akiknek a 
tevékenysége az érintett termékekkel 
kapcsolatos, akkor az elismerést megadó 
tagállam az összes érdekelt féllel folytatott 
konzultációt követõen úgy határozhat, 
hogy azoknak az egyes gazdasági 
szereplõknek vagy csoportoknak, akik 
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tevékenységekbõl fakadó elõnyöket, 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 felmerülõ költségek fedezésére 
szolgál.

vagy amelyek nem tagjai a szervezetnek, 
de akik vagy amelyek élvezik az említett 
tevékenységekbõl fakadó elõnyöket, 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. en

Módosítás 116
Britta Reimers, James Nicholson
A 1819. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

111. cikk törölve
A tagsági viszonnyal nem rendelkezõk 
által fizetendõ pénzügyi hozzájárulás

Abban az esetben, amikor egy elismert 
termelõi szervezet, termelõi 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 
tevékenységekbõl fakadó elõnyöket, 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 
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következtében közvetlenül felmerülõ 
költségek fedezésére szolgál.

Or. en

Módosítás 117
Michel Dantin
A 327. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

112. cikk 112. cikk
A kínálat piaci követelményekhez 
igazítását elõsegítõ intézkedések

A kínálat piaci követelményekhez 
igazítását elõsegítõ intézkedések

A 106–108. cikkben említett szervezetek 
azon tevékenységének ösztönzése 
érdekében, amely – a piacról való 
kivonással kapcsolatos tevékenységek 
kivételével – elõsegíti a kínálatnak a piaci 
követelményekhez való igazítását, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelõen felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az élõ 
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 – elõsegíti a kínálatnak a piaci 
követelményekhez való igazítását, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelõen felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 1. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
ágazatokban az alábbi célokra irányuló 
intézkedések tekintetében:

a) a minõség javítása; a) a minõség javítása;
b) a termelés, a feldolgozás és a 
forgalmazás jobb szervezésének 
elõsegítése;

b) a termelés, a feldolgozás és a 
forgalmazás jobb szervezésének 
elõsegítése;

c) a piaci ártendenciák feljegyzésének 
megkönnyítése;

c) a piaci ártendenciák feljegyzésének 
megkönnyítése;

d) az alkalmazott termelõeszközökre 
alapozott rövid és hosszú távú 
elõrejelzések készítésének lehetõvé tétele.

d) az alkalmazott termelõeszközökre 
alapozott rövid és hosszú távú 
elõrejelzések készítésének lehetõvé tétele.

Or. en
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Módosítás 118
Britta Reimers, James Nicholson
A 1832. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

112. cikk törölve
A kínálat piaci követelményekhez 
igazítását elõsegítõ intézkedések

A 106–108. cikkben említett szervezetek 
azon tevékenységének ösztönzése 
érdekében, amely – a piacról való 
kivonással kapcsolatos tevékenységek 
kivételével – elõsegíti a kínálatnak a piaci 
követelményekhez való igazítását, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelõen 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az élõ 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 minõség javítása;
b) a termelés, a feldolgozás és a 
forgalmazás jobb szervezésének 
elõsegítése;
c) a piaci ártendenciák feljegyzésének 
megkönnyítése;
d) az alkalmazott termelõeszközökre 
alapozott rövid és hosszú távú 
elõrejelzések készítésének lehetõvé tétele.

Or. en

Módosítás 119
Michel Dantin
A 331. és 332. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

113. cikk 113. cikk
A közös borpiac jobb mûködését és 

stabilizálását szolgáló piaci értékesítési 
szabályok

A közös borpiac jobb mûködését és 
stabilizálását szolgáló piaci értékesítési 

szabályok
(1) A közös borpiac – beleértve a borok 
elõállításához felhasznált szõlõket, 
mustokat és borokat – mûködésének 
javítása és stabilizálása érdekében a 
termelõ tagállamok forgalmazási 
szabályokat írhatnak elõ az ellátás 
szabályozása érdekében, különösen a 108. 
cikk értelmében elismert szakmaközi 
szervezetek által hozott döntések révén.

(1) A közös borpiac – beleértve a borok 
elõállításához felhasznált szõlõket, 
mustokat és borokat – mûködésének 
javítása és stabilizálása érdekében a 
termelõ tagállamok forgalmazási 
szabályokat írhatnak elõ az ellátás 
szabályozása érdekében, különösen a 108. 
cikk értelmében elismert szakmaközi 
szervezetek által hozott döntések révén.

E szabályoknak a kitûzött céllal 
arányosaknak kell lenniük, valamint:

E szabályoknak a kitûzött céllal 
arányosaknak kell lenniük, valamint:

a) nem vonatkozhatnak az érintett termék 
elsõ piaci értékesítése utáni ügyletekre;

a) nem vonatkozhatnak az érintett termék 
elsõ piaci értékesítése utáni ügyletekre;

b) nem tehetnek lehetõvé árrögzítést, még 
az árak tájékoztató vagy ajánlás jellegû 
rögzítését sem;

b) nem tehetnek lehetõvé árrögzítést, még 
az árak tájékoztató vagy ajánlás jellegû 
rögzítését sem;

c) nem tarthatják vissza az egyébként 
rendelkezésre álló termésmennyiség 
túlságosan nagy részét;

c) nem tarthatják vissza az egyébként 
rendelkezésre álló termésmennyiség 
túlságosan nagy részét;

d) nem adhatnak alapot a borok 
forgalomba hozatalához és piaci 
értékesítéséhez szükséges nemzeti és uniós 
igazolványok kiadásának megtagadására, 
amennyiben a piaci értékesítés az említett 
szabályoknak eleget tesz.

d) nem adhatnak alapot a borok 
forgalomba hozatalához és piaci 
értékesítéséhez szükséges nemzeti és uniós 
igazolványok kiadásának megtagadására, 
amennyiben a piaci értékesítés az említett 
szabályoknak eleget tesz.

(1a) Az (1) bekezdésben említett 
szabályokat teljes terjedelmükben a 
gazdasági szereplõk tudomására kell 
hozni oly módon, hogy azokat az érintett 
tagállam közzéteszi valamely hivatalos 
kiadványában.
(1b) A tagállamok évente, legkésõbb 
március 31-ig tájékoztatják a Bizottságot 
az e cikkel összhangban meghozott 
valamennyi döntésrõl.
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Or. en

Módosítás 120
Britta Reimers, James Nicholson
A 1843. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

113. cikk törölve
A közös borpiac jobb mûködését és 

stabilizálását szolgáló piaci értékesítési 
szabályok

A közös borpiac – beleértve a borok 
elõállításához felhasznált szõlõket, 
mustokat és borokat – mûködésének 
javítása és stabilizálása érdekében a 
termelõ tagállamok forgalmazási 
szabályokat írhatnak elõ az ellátás 
szabályozása érdekében, különösen a 108. 
cikk értelmében elismert szakmaközi 
szervezetek által hozott döntések révén.
E szabályoknak a kitûzött céllal 
arányosaknak kell lenniük, valamint:
a) nem vonatkozhatnak az érintett termék 
elsõ piaci értékesítése utáni ügyletekre;
b) nem tehetnek lehetõvé árrögzítést, még 
az árak tájékoztató vagy ajánlás jellegû 
rögzítését sem;
c) nem tarthatják vissza az egyébként 
rendelkezésre álló termésmennyiség 
túlságosan nagy részét;
d) nem adhatnak alapot a borok 
forgalomba hozatalához és piaci 
értékesítéséhez szükséges nemzeti és uniós 
igazolványok kiadásának megtagadására, 
amennyiben a piaci értékesítés az említett 
szabályoknak eleget tesz.

Or. en
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Módosítás 121
Michel Dantin
A 333. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
3a. SZAKASZ

SZERZÕDÉSBE FOGLALÁSI 
RENDSZEREK

113a. cikk
Szerzõdéses kapcsolatok

(1) A tej és tejtermékek ágazatára 
vonatkozó 104a. és a 105a. cikk valamint 
a cukorágazatra vonatkozó 101. cikk 
sérelme nélkül, ha valamely tagállam úgy 
dönt, hogy írásbeli szerzõdést kell kötni a 
feleknek minden olyan esetben, amikor a 
területén belül egy mezõgazdasági termelõ 
valamely feldolgozónak vagy 
forgalmazónak az e rendelet 1. cikkének 
(2) bekezdésében meghatározott ágazatba 
tartozó mezõgazdasági termékeket szállít, 
és/vagy ha úgy dönt, hogy az elsõ 
felvásárlónak írásbeli ajánlatot kell 
tenniük a mezõgazdasági termékek 
termelõ általi szállítására vonatkozó 
szerzõdésre, akkor e szerzõdésnek és/vagy 
ajánlatnak teljesítenie kell a (2) 
bekezdésben megállapított feltételeket.
Ha valamely tagállam úgy dönt, hogy 
írásbeli szerzõdést kell kötni minden olyan 
esetben, amikor egy mezõgazdasági 
termelõ egy vevõnek az érintett termékeket 
szállít, a tagállamnak arról is döntenie 
kell, ha az adott termékek szállítása egy 
vagy több közvetítõn keresztül történik, 
hogy az ilyen szerzõdés a szállítás mely 
szakaszaira vonatkozik.
A második albekezdésben említett esetben 
a tagállam biztosítja, hogy az említett 
ágazatokban kötött szerzõdések 
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teljesüljenek, és közvetítõ mechanizmust 
hoznak létre az olyan esetekre, 
amelyekben nem lehet közös 
megegyezéssel ilyen szerzõdést megkötni, 
biztosítva ezáltal a szerzõdéses 
kapcsolatok méltányosságát.
(2) A szerzõdést és/vagy a 
szerzõdésajánlatot:
a) a szállítás megkezdése elõtt kell 
elkészíteni;
b) írásban kell rögzíteni; és
c) annak tartalmaznia kell különösen az 
alábbi elemeket:
i. a szállított tejért fizetendõ árat, 
amely(et):
– állandó és a szerzõdésben rögzített, 
és/vagy
– a szerzõdésben megállapított azon 
különbözõ tényezõk összesítésével 
számítanak ki, amelyek között 
szerepelhetnek a piaci feltételek változását 
tükrözõ piaci mutatók, a szállított 
mennyiség és a szállított mezõgazdasági 
termékek minõsége vagy összetétele,
ii. a szállítható és/vagy szállítandó 
termékek mennyiségét és minõségét, 
valamint e szállítások ütemezését,
iii. a szerzõdés idõtartamát, amely vagy 
határozott, vagy határozatlan idejû lehet 
és a felmondási záradékot,
iv. a kifizetési idõszakokra és eljárásokra 
vonatkozó részleteket,
v. a mezõgazdasági termékek átvételére 
vagy szállítására vonatkozó 
rendelkezéseket, valamint
vi. a vis maior esetén alkalmazandó 
szabályokat.
(3) Az (1) bekezdéstõl eltérve nem kell 
szerzõdést és/vagy szerzõdésajánlatot 
készíteni akkor, ha a termelõ az érintett 
termékeket olyan vevõnek szállítja, aki 
szövetkezetként mûködik, és ennek a 
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termelõ a tagja, amennyiben a szövetkezet 
alapszabálya vagy az abban megállapított, 
illetve abból eredõ szabályok és 
határozatok a (2) bekezdés a), b) és c) 
pontjában megállapított rendelkezésekkel 
azonos hatású rendelkezéseket 
tartalmaznak.
(4) A termelõk, begyûjtõk, feldolgozók 
vagy forgalmazók által a mezõgazdasági 
termékek szállítására kötött szerzõdések 
valamennyi elemérõl – köztük a (2) 
bekezdés c) pontjában említett elemekrõl –
a felek szabadon tárgyalhatnak.
Az elsõ albekezdés ellenére,
i. ha valamely tagállam úgy dönt, hogy a 
mezõgazdasági termékek szállítására az e 
cikk (1) bekezdésnek megfelelõen 
kötelezõvé teszi írásbeli szerzõdés 
megkötését, megszabhatja azt a minimális 
idõtartamot, amelyet kizárólag a 
mezõgazdasági termékek termelõje és elsõ 
felvásárlója közötti szerzõdés esetén kell 
alkalmazni. E minimális idõtartamnak 
legalább hat hónapnak kell lennie, és nem 
akadályozhatja a belsõ piac megfelelõ 
mûködését; és/vagy
ii. ha valamely tagállam úgy dönt, hogy a 
mezõgazdasági termékek elsõ felvásárlója 
köteles a mezõgazdasági termelõnek az (1) 
bekezdésnek megfelelõen szerzõdésre 
irányuló írásbeli ajánlatot tenni, akkor 
úgy is rendelkezhet, hogy a szerzõdés 
vonatkozásában az ajánlat tartalmazza a 
nemzeti jogban az e célra rögzített 
minimális idõtartamot. E minimális 
idõtartamnak legalább hat hónapnak kell 
lennie, és nem akadályozhatja a belsõ piac 
megfelelõ mûködését.
A második albekezdés nem érinti a 
termelõ arra vonatkozó jogát, hogy 
visszautasítsa e minimális idõtartamot, 
feltéve hogy azt írásban teszi. Ebben az 
esetben a felek szabadon tárgyalhatnak a 
szerzõdés valamennyi elemérõl, ideértve a 
(2) bekezdés c) pontjában említett 
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elemeket is.
(5) Azon tagállamok, amelyek az e 
cikkben meghatározott lehetõségekkel 
élnek, értesítik a Bizottságot e lehetõségek 
alkalmazásának módjáról.
(6) A Bizottság az e cikk (2) bekezdése a) 
és b) pontjának, valamint (3) 
bekezdésének egységes alkalmazásához 
szükséges intézkedéseket meghatározó 
végrehajtási aktusokat, valamint a 
tagállamok által e cikknek megfelelõen 
megküldendõ értesítésekkel kapcsolatos 
intézkedéseket fogadhat el. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 162. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelõen 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 122
Michel Dantin
A 334. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
113 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
113b. cikk

Szerzõdéses tárgyalások
(1) Az e rendelet 1. cikke (2) bekezdésében 
meghatározott ágazatok egyikéhez tartozó, 
a 106. cikk szerinti elismert termelõi 
szervezet a tagjai közé tartozó termelõk 
nevében, a közös termelésük egy részére 
vagy egészére vonatkozóan tárgyalhat a 
termelõk által egy feldolgozónak, 
közvetítõnek vagy forgalmazónak 
szállítandó mezõgazdasági termékekre 
vonatkozó szállítási szerzõdésekrõl. 
(2) A termelõi szervezet az alábbi 
feltételek mellett folytathat tárgyalásokat:
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a) függetlenül attól, hogy az érintett 
termékek feletti tulajdonjog átkerül-e a 
mezõgazdasági termelõtõl a termelõi 
szervezethez vagy sem;
b) függetlenül attól, hogy a tárgyalt ár 
egyforma-e a termelõ tagok egy részének 
vagy összességének közös termelése 
tekintetében,
c) feltéve hogy az érintett mezõgazdasági 
termelõk nem tagjai más termelõi 
szervezetnek, amely szintén ilyen 
szerzõdésekre irányuló tárgyalásokat 
folytat a nevükben; a tagállamok azonban 
kellõen indokolt esetben eltérhetnek ettõl 
a feltételtõl, amennyiben a termelõk két 
különálló termelõi egységgel rendelkeznek 
különbözõ földrajzi területeken;
d) feltéve hogy a szóban forgó termékekre 
nem vonatkozik egyéb, a mezõgazdasági 
termelõ szövetkezeti tagságából származó 
olyan kötelezettség, hogy a szövetkezet 
alapszabályában meghatározott 
feltételeknek, vagy az abban megállapított, 
illetve abból eredõ szabályoknak és 
határozatoknak megfelelõen a termékeket 
leadja, és
e) amennyiben a termelõi szervezet 
tájékoztatja a tárgyalások által érintett 
mezõgazdasági termékek mennyiségérõl 
azon tagállam vagy tagállamok illetékes 
hatóságait, amelyekben tevékenységet 
folytat.
(3) E cikk alkalmazásában a termelõi 
szervezetekre történõ bármely hivatkozást 
úgy kell tekinteni, mint amely a termelõi 
szervezetek társulásaira is vonatkozik. 
(4) Az egynél több tagállamot érintõ 
tárgyalások kapcsán a Bizottság hozza 
meg a tárgyalásokra vonatkozó 
határozatot a 162. cikk (2) vagy (3) 
bekezdésének alkalmazása nélkül 
elfogadott végrehajtási aktus révén. Más 
esetekben e határozatot annak a 
tagállamnak a nemzeti versenyhatósága 
hozza meg, amelyhez a tárgyalások 
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kötõdnek. 
Az e bekezdésben említett határozatok az 
érintett vállalkozások értesítésének 
idõpontját követõen alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 123
Michel Dantin
A 335-341., 1862. és 1864. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
114 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

114. cikk 114. cikk
Átruházott hatáskörök Átruházott hatáskörök

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

Annak biztosítására, hogy a termelői 
szervezetek, és a szakmaközi szervezetek 
célkitűzései és feladatai egyértelműen 
meghatározásra kerüljenek, és ezáltal is 
fokozódjon a szóban forgó szervezetek 
által folytatott tevékenységek hatékonysága 
– szükségtelen terhek előírása nélkül –, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
termelői szervezetek, a termelői 
szervezetek társulásai, a szakmaközi 
szervezetek és a piaci szereplőket tömörítő 
szervezetek vonatkozásában az alábbi 
kérdésekben:

-a) az e rendelet 1. cikkének (2) 
bekezdésében felsorolt egy vagy több 
ágazatban alkalmazandó sajátos 
szabályok;

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

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

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

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

b) a termelői szervezetektől eltérő
szervezetek alapszabályai, a bizonyos 
ágazatokban a termelői szervezetek 
alapszabályára alkalmazandó különös 
szabályok, az ilyen szervezetek és 
társulások szervezeti felépítése, jogi 
személyisége, tagsága, mérete, 
elszámoltathatósága és tevékenységei, 
továbbá az elismerés feltételei, az 
elismerés visszavonásának és az 
összeolvadásnak a következményei;

ba) az elismerésre, valamint az elismerés 
visszavonására és felfüggesztésre 
vonatkozó feltételek, az elismerésből, 
valamint az elismerés visszavonásából és 
felfüggesztésből eredő következmények, 
továbbá az elismerési kritériumok 
betartásának elmulasztása esetén a 
szóban forgó szervezetek és társulások 
számára előírt, korrekciós intézkedések 
megtételére vonatkozó kötelezettség;

c) a több tagállamban működő szervezetek 
és társulások, ezen belül az e cikk a) és b) 
pontjában említett szabályok;

c) a több tagállamban működő szervezetek 
és társulások, ezen belül az e cikk a), b) és 
ba) pontjában említett szabályok;

ca) a létesítésre vonatkozó szabályok és az 
illetékes hatóságok által a 
transznacionális együttműködés esetében 
nyújtható adminisztratív segítség 
feltételei;

d) a tevékenységek kiszervezése és a 
technikai eszközök szervezetek vagy 
társulások általi biztosítása;

d) a tevékenységek kiszervezési feltételei
és a technikai eszközök szervezetek vagy 
társulások általi biztosítása;

e) a szervezetek és társulások forgalomba 
hozható termékeinek minimális 
mennyisége vagy értéke;

e) a szervezetek és társulások forgalomba 
hozható termékeinek minimális 
mennyisége vagy értéke;

a szervezetek 110. cikk szerinti egyes f) a szervezetek 110. cikk szerinti egyes 
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szabályainak a tagsági viszonnyal nem 
rendelkezőkre történő kiterjesztése és a 
111. cikkben említett, a tagsági viszonnyal 
nem rendelkezők által fizetendő kötelező 
hozzájárulás, ezen belül a termelésre 
vonatkozó azon szigorúbb szabályok 
listája, amelyek a 110. cikk (4) bekezdése 
első albekezdésének b) pontja alapján 
kiterjeszthetők, a reprezentativitásra 
vonatkozó további követelmények, az 
érintett gazdasági térségek, és ezen belül az 
ezek meghatározása tekintetében a 
Bizottság által végzett vizsgálat, azon 
minimális időszak, ameddig a 
szabályoknak hatályban kell maradniuk, 
mielőtt kiterjesztésre kerülhetnek, azon 
személyek, illetve szervezetek, amelyek 
esetében a szabályok vagy a 
hozzájárulások alkalmazhatók, valamint 
azon körülmények, amelyek fennállása 
esetén a Bizottság kérheti a szabályok 
kiterjesztésnek vagy a kötelező 
hozzájárulások fizetésének visszautasítását 
vagy visszavonását.

szabályainak a tagsági viszonnyal nem 
rendelkezőkre történő kiterjesztése és a 
111. cikkben említett, a tagsági viszonnyal 
nem rendelkezők által fizetendő kötelező 
hozzájárulás, a reprezentativitásra 
vonatkozó további követelmények, az 
érintett gazdasági térségek, többek között
az ezek meghatározása tekintetében a 
Bizottság által végzett vizsgálat, azon 
minimális időszak, ameddig a 
szabályoknak hatályban kell maradniuk, 
mielőtt kiterjesztésre kerülhetnek, azon 
személyek, illetve szervezetek, amelyek 
esetében a szabályok vagy a 
hozzájárulások alkalmazhatók, valamint 
azon körülmények, amelyek fennállása 
esetén a Bizottság kérheti a szabályok 
meghatározott időre történő 
kiterjesztésének vagy a kötelező 
hozzájárulások fizetésének visszautasítását 
vagy visszavonását.

fa) a szerződéses rendszerek 113a. cikk (1) 
bekezdésében említett ágazatokban 
történő végrehajtásának sajátos feltételei, 
különösen az azon termelési 
mennyiségeket meghatározó 
küszöbértékek, amelyek kollektív 
tárgyalások tárgyát képezhetik;
fb) azon feltételek, amelyek mellett az 
elismert termelők kollektív horizontális és 
vertikális megállapodásokat köthetnek 
versenytársaikkal és az élelmiszerláncon 
belüli partnereikkel a fenntartható 
termelésbe való beruházás költségeinek az 
árakba történő belefoglalásáról.

Or. en

Módosítás 124
Britta Reimers, James Nicholson
Megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
114 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

114. cikk 114. cikk
Átruházott hatáskörök Átruházott hatáskörök

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

Annak biztosítása érdekében, hogy a 
termelői szervezetek és termelői
szervezetek társulásai célkitűzései és 
feladatai egyértelműen meghatározásra 
kerüljenek, és ezáltal is fokozódjon a 
szóban forgó szervezetek által folytatott 
tevékenységek hatékonysága –
szükségtelen terhek előírása nélkül –, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, melyek 
a következőket állapítják meg:

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

a) azon termelői szervezetek és termelői 
szervezetek társulásainak elismerésére 
vonatkozó különös feltételek, amelyek 
több tagállamban fejtenek ki 
tevékenységet;

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

ca) a létesítésre vonatkozó szabályok és az
illetékes hatóságok által azon szervezetek 
esetében nyújtható adminisztratív segítség 
feltételei, amelyek egynél több 
tagállamban fejtenek ki tevékenységet; 
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c) a több tagállamban működő szervezetek 
és társulások, ezen belül az e cikk a) és b) 
pontjában említett szabályok;

c) a 109a. cikk a) pontjának aa) 
alpontjában és b) pontjában szabályozott 
szervezetek esetében; 
i. az ilyen szervezetek és társulások által 
fakultatív, illetve kötelező jelleggel 
követendő konkrét célok, illetve azon 
konkrét célok, amelyek nem 
támogathatók, 
ii. az ilyen szervezetek és társulásaik 
elismerésére, szervezeti felépítésére, 
tagságára, méretére, 
elszámoltathatóságára, tevékenységeire és 
összeolvadására vonatkozó szabályok;
iii. a tevékenységek kiszervezése és a 
technikai eszközök szervezetek és 
társulások általi biztosítása;
iv. a szervezetek és társulások forgalomba 
hozható termékeinek minimális 
mennyisége vagy értéke;

d) a tevékenységek kiszervezése és a 
technikai eszközök szervezetek vagy
társulások általi biztosítása;

d) a 109a. cikk a) pontjának bb)
alpontjában meghatározott termelői 
szervezetek esetében a tagságra vonatkozó 
szabályok, beleértve a termelői szervezet 
tagjának azon kötelezettségét, hogy a 
termelői szervezet tagjai termelésük 
egészét vagy egy meghatározott összegét át 
kell adnia a termelői szervezetnek. 

e) a szervezetek és társulások forgalomba 
hozható termékeinek minimális 
mennyisége vagy értéke;
f) a szervezetek 110. cikk szerinti egyes 
szabályainak a tagsági viszonnyal nem 
rendelkezőkre történő kiterjesztése és a 
111. cikkben említett, a tagsági viszonnyal 
nem rendelkezők által fizetendő kötelező 
hozzájárulás, ezen belül a termelésre 
vonatkozó azon szigorúbb szabályok 
listája, amelyek a 110. cikk (4) bekezdése 
első albekezdésének b) pontja alapján 
kiterjeszthetők, a reprezentativitásra 
vonatkozó további követelmények, az 
érintett gazdasági térségek, és ezen belül 
az ezek meghatározása tekintetében a 
Bizottság által végzett vizsgálat, azon 
minimális időszak, ameddig a 



PE501.994v01-00 50/124 AM\921910HU.doc

HU

szabályoknak hatályban kell maradniuk, 
mielőtt kiterjesztésre kerülhetnek, azon 
személyek, illetve szervezetek, amelyek 
esetében a szabályok vagy a 
hozzájárulások alkalmazhatók, valamint 
azon körülmények, amelyek fennállása 
esetén a Bizottság kérheti a szabályok 
kiterjesztésnek vagy a kötelező 
hozzájárulások fizetésének 
visszautasítását vagy visszavonását.

Or. en

(Point d becomes point iii of the amendment text and point e becomes point iv)

Módosítás 125
Michel Dantin
A 342. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
115 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
115. cikk 115. cikk

A vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban gyakorolt végrehajtási 

hatáskörök

A vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban gyakorolt végrehajtási 

hatáskörök

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

A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
elfogadhatja az e fejezethez kapcsolódó 
szükséges intézkedéseket, különösen az 
alábbiakra vonatkozó intézkedéseket:

a) a 106b. és 108a. cikkben meghatározott 
termelői szervezetek és szakmaközi 
szervezetek elismerési feltételeinek 
végrehajtása;
b) a tagállamoknak a 105a. cikk (8) 
bekezdésével, a 105b. cikk (7) 
bekezdésével, a 106b. cikk (4) 
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bekezdésének d) pontjával és a 108a. cikk 
(4) bekezdésének e) pontjával 
összhangban a Bizottságnak küldendő 
értesítései;
c) a transznacionális együttműködés
esetében nyújtható adminisztratív 
segítséggel kapcsolatos eljárások;

d) a 110. és a 112. cikkben említett 
intézkedések végrehajtásához kapcsolódó 
eljárások és technikai feltételek, 
különösen a 110. cikk (2) bekezdése 
szerinti „gazdasági térség” fogalmának 
gyakorlati megvalósítása.
Az ilyen végrehajtási aktusokat a 162. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 126
Britta Reimers, James Nicholson
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
115 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

115. cikk 115. cikk

A vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban gyakorolt végrehajtási 

hatáskörök

A vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban gyakorolt végrehajtási 

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

A Bizottság a 162. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban, végrehajtási aktusok révén a 
következő intézkedéseket fogadhatja el:
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a) a termelői szervezetek és társulásaik és 
szakmaközi szervezetek elismerési 
feltételeinek végrehajtása, különösen azon 
szervezetek esetében, amelyek egynél több 
tagállamban fejtenek ki tevékenységet;
b) az azon szervezetek esetében nyújtható 
adminisztratív segítséghez kapcsolódó 
eljárások, amelyek egynél több 
tagállamban fejtenek ki tevékenységet;
c) a 109a. cikk a) pontjában szabályozott 
szervezetek esetében az elismerés 
elutasítása vagy visszavonása;
d) az elismert szervezetek és társulások 
számára – ideértve az elismerés 
elutasítását és visszavonását – vonatkozó 
információk Bizottság számára történő 
továbbítása.

Or. en

Módosítás 127
Michel Dantin
A 343-345. módosítások helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
116 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
116. cikk 116. cikk

Egyéb végrehajtási hatáskörök Egyéb végrehajtási hatáskörök
A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
egyedi határozatokat fogadhat el az 
alábbiakkal kapcsolatban:

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
egyedi határozatokat fogadhat el az 
alábbiakkal kapcsolatban:

a) a 114. cikk c) pontja értelmében 
elfogadott szabályokkal összhangban azon 
szervezetek elismerése, amelyek egynél 
több tagállamban fejtenek ki 
tevékenységet;

a) a 114. cikk c) pontja értelmében 
elfogadott szabályokkal összhangban azon 
szervezetek elismerése, elismerésének 
megtagadása vagy visszavonása, amelyek 
egynél több tagállamban fejtenek ki 
tevékenységet;

b) szakmaközi szervezetek elismerésének 
elutasítása vagy visszavonása, szabályok 
vagy kötelező hozzájárulások 

b) az a) pontban meghatározott 
szervezetek szabályainak vagy kötelező
hozzájárulásainak kiterjesztése és 
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kiterjesztésének hatályon kívül helyezése, 
a tagállamok által a 114. cikk f) pontja 
alapján elfogadott szabályok értelmében 
közölt gazdasági térségek módosításának 
jóváhagyása vagy a módosítással 
kapcsolatos határozat meghozatala.

hatályon kívül helyezése.

(1a) A Bizottság végrehajtási aktusok 
útján fogadhat el határozatokat a 
tagállamok által a 114. cikk f) pontjával 
összhangban elfogadott szabályok alapján 
közölt gazdasági térségek módosításának 
jóváhagyásáról, vagy a módosítással 
kapcsolatos határozat meghozataláról.
E végrehajtási aktusokat a 162. cikk (2) 
vagy (3) bekezdésében említett eljárás 
alkalmazása nélkül kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 128
Britta Reimers, James Nicholson
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
116 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

116. cikk törölve
Egyéb végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
egyedi határozatokat fogadhat el az 
alábbiakkal kapcsolatban:
a) a 114. cikk c) pontja értelmében 
elfogadott szabályokkal összhangban azon 
szervezetek elismerése, amelyek egynél 
több tagállamban fejtenek ki 
tevékenységet;
b) szakmaközi szervezetek elismerésének 
elutasítása vagy visszavonása, szabályok 
vagy kötelező hozzájárulások 
kiterjesztésének hatályon kívül helyezése, 
a tagállamok által a 114. cikk f) pontja 
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alapján elfogadott szabályok értelmében 
közölt gazdasági térségek módosításának 
jóváhagyása vagy a módosítással 
kapcsolatos határozat meghozatala.

Or. en

Módosítás 129
Michel Dantin
A 346. és 643. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. SZAKASZ
ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS A PIACRA 
VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

116a. cikk
Európai élelmiszerár-megfigyelési eszköz

(1) Annak érdekében, hogy a gazdasági 
szereplők és az összes hatóság 
tájékoztatást kapjanak a teljes 
élelmiszerellátási láncon belüli 
árképzésről, valamint hogy könnyebb 
legyen megállapítani és rögzíteni a piaci 
tendenciákat, a Bizottság rendszeresen 
jelentést készít a Tanácsnak és a 
Parlamentnek az európai élelmiszerár-
megfigyelési eszköz működéséről és 
tanulmányainak eredményeiről, valamint 
gondoskodik ezen eredmények 
nyilvánosságra hozataláról.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása 
érdekében, és az országos statisztikai 
hivatalok és nemzeti árfelügyeleti 
szervezetek tevékenységéhez kapcsolódva 
az eszköz – a mezőgazdasági termelők 
esetében további terhek nélkül –
elsősorban a következő területekre 
vonatkozó elemzésekhez és 
tanulmányokhoz szükséges statisztikai 
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adatokat és információkat gyűjt:
a) termelés és ellátás;
b) árképzési mechanizmusok és –
lehetőség szerint – a haszonkulcsok az 
EU-ban és a tagállamokban a teljes 
élelmiszer-ellátási láncban;
c) az árak és – lehetőség szerint – a 
haszonkulcsok alakulásának tendenciái 
az EU és a tagállamok élelmiszer-ellátási 
láncának minden szintjén és valamennyi 
mezőgazdasági és élelmiszer-ipari 
ágazatában, mindenekelőtt a gyümölcs-, a 
zöldség-, a tej- és tejtermék-, valamint a 
húságazatban;
d) a piac alakulására vonatkozó rövid és 
középtávú előrejelzések.
E bekezdés alkalmazásában az európai 
élelmiszerár-megfigyelési eszköz 
mindenekelőtt a kivitelt és a behozatalt, az 
üzemből kikerülési árakat, a fogyasztó 
által fizetett árakat, a haszonkulcsot, a 
termelési, feldolgozási és forgalmazási 
költségeket vizsgálja az EU és a 
tagállamok élelmiszer-ellátási láncának 
valamennyi szakaszában.
(3) Az európai élelmiszerár-megfigyelési
eszköz tevékenységein keresztül 
nyilvánosságra hozott információkat 
bizalmasan kell kezelni. A Bizottság 
biztosítja, hogy az ne tegye lehetővé az 
egyes gazdasági szereplők azonosítását.

Or. en

Módosítás 130
Michel Dantin
A 1917. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás



PE501.994v01-00 56/124 AM\921910HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
129 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

129a. cikk
Komlóbehozatal

(1) A komlóágazat termékeit harmadik 
országokból kizárólag akkor lehet 
behozni, ha a minőségükre vonatkozó 
előírások legalább egyenértékűek az 
Unióban betakarított hasonló termékek 
vagy az ezekből készült termékek 
tekintetében elfogadott előírásokkal.
(2) A szóban forgó termékek akkor 
tekintendők az (1) bekezdésben említett 
minőségi előírásoknak megfelelőnek, ha 
azokhoz csatolják a származási ország 
hatóságai által kiadott, az 59b. cikkben 
említett tanúsítvánnyal egyenértékűnek 
elismert igazolást.
A komlóliszt, az emelt lupulintartalmú 
komlóliszt, a komlókivonat és a kevert 
komlótermék esetében az igazolás csak 
akkor ismerhető el a tanúsítvánnyal 
egyenértékűnek, ha a termék 
alfasavtartalma nem alacsonyabb az 
alapanyagául szolgáló komlóénál.
(3) Az adminisztratív terhek lehető 
legkisebb mértékűre csökkentése 
érdekében a Bizottság a 160. cikkel 
összhangban elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén 
meghatározhatja azokat a feltételeket, 
amelyek teljesülése esetén nem kell 
alkalmazni az egyenértékűség 
igazolásával és a csomagolás címkézésével 
kapcsolatos kötelezettségeket.
(4) A Bizottság a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban elfogadott 
végrehajtási aktusok révén elfogadja az e 
cikkhez kapcsolódó szabályokat, beleértve 
az egyenértékűségre vonatkozó igazolások 
elismerésével és a komlóbehozatal 
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ellenőrzésével kapcsolatos szabályokat is.

Or. en

Módosítás 131
Michel Dantin
A 362. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
130 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

130a. cikk
Finomításra szánt nyerscukor behozatala: 

kizárólagos három hónapos időszak a 
kizárólag cukorfinomítással foglalkozó 

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

Or. en

Módosítás 132
Michel Dantin
A 363. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
130 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

130b. cikk
A behozatali vámok felfüggesztése a 

cukorágazatban
A 101da. cikkben leírt mechanizmusnak 
megfelelően és a 2019/2020. gazdasági év 
végéig a Bizottság végrehajtási aktusok 
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révén határozhat úgy, hogy részben vagy 
egészében felfüggeszti az alábbi termékek 
bizonyos mennyiségeire vonatkozó 
behozatali vámok alkalmazását az európai 
cukorpiac tekintetében: 
a) az 1701 KN-kód alá tartozó cukor;
b) az 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 
és 1702 90 30 KN-kód alá tartozó 
izoglükóz.
Az ilyen végrehajtási aktusokat a 162. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 133
Michel Dantin
A 1945., 1947. és 1948. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
133 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
133. cikk 133. cikk

Alkalmazási kör Alkalmazási kör

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

(1) A kivitel világpiaci árfolyamok vagy –
amikor a belső piaci feltételek a 154. cikk 
(1) bekezdésében ismertetett feltételek 
hatálya alá tartoznak – árak alapján 
történő lebonyolításának lehetővé tételéhez 
szükséges mértékben, valamint a Szerződés 
218. cikkével összhangban kötött 
megállapodásokból eredő korlátokon belül 
és az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (5) bekezdésével összhangban az 
említett árfolyamok vagy árak és az uniós 
árak közötti különbséget export-
visszatérítés révén ki lehet egyenlíteni:

a) a következő ágazatok további 
feldolgozás nélkül exportálandó termékei 
esetében:

a) a következő ágazatok további 
feldolgozás nélkül exportálandó termékei 
esetében:
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i. gabona; i. gabona;
ii. rizs; ii. rizs;

iii. cukor, az I. melléklet III. részének b)–d) 
és g) pontjában felsorolt termékek 
tekintetében,

iii. cukor, az I. melléklet III. részének b)–d) 
és g) pontjában felsorolt termékek 
tekintetében,

iv. marha- és borjúhús; iv. marha- és borjúhús;
v. tej és tejtermékek; v. tej és tejtermékek;

vi. sertéshús; vi. sertéshús;
vii. tojás; vii. tojás;

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

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

(2) A feldolgozott áruk formájában 
kivitelre kerülő termékek után járó export-
visszatérítés nem haladhatja meg a további 
feldolgozás nélkül exportált ugyanazon 
termékekre alkalmazandó export-
visszatérítés mértékét.

(2) A feldolgozott áruk formájában 
kivitelre kerülő termékek után járó export-
visszatérítés nem haladhatja meg a további 
feldolgozás nélkül exportált ugyanazon 
termékekre alkalmazandó export-
visszatérítés mértékét.

(2a) A 154. cikk (1) bekezdésének és a 
159. cikk sérelme nélkül az (1) 
bekezdésben említett termékek esetében 
biztosított visszatérítés mértéke 0 EUR.

(3) A Bizottság végrehajtási jog aktusok 
útján elfogadja az e cikk alkalmazásához 
szükséges intézkedéseket. Az ilyen 
végrehajtási aktusokat a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

(3) A Bizottság végrehajtási jog aktusok 
útján elfogadja az e cikk alkalmazásához 
szükséges intézkedéseket. Az ilyen 
végrehajtási aktusokat a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.
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Or. en

Módosítás 134
Michel Dantin
A 364. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
135 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
135. cikk 135. cikk

Az export-visszatérítés mértékének 
megállapítása

Az export-visszatérítés mértékének 
megállapítása

(1) Egyazon termékre az Unió egészében 
azonos export-visszatérítést kell 
alkalmazni. A rendeltetési helytől függően 
azonban lehetnek eltérések, különösen 
amennyiben ezt a világpiaci helyzet, egyes 
piacok sajátos követelményei vagy a 
Szerződés 218. cikkével összhangban 
kötött megállapodásokból eredő 
kötelezettségek szükségessé teszik.

(1) Egyazon termékre az Unió egészében 
azonos export-visszatérítést kell 
alkalmazni. A rendeltetési helytől függően 
azonban lehetnek eltérések, különösen 
amennyiben ezt a világpiaci helyzet, egyes 
piacok sajátos követelményei vagy a 
Szerződés 218. cikkével összhangban 
kötött megállapodásokból eredő 
kötelezettségek szükségessé teszik.

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

(2) A visszatérítéseket meghatározott ideig 
a Bizottság a 162. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálati eljárással összhangban
elfogadott végrehajtási aktusok révén 
rögzíti.
Ezek a gabonafélék, a rizs, a cukor, 
valamint a tej és a tejtermékek esetében 
pályázati eljárás útján rögzíthetőek.
(2a) Az egy adott termékre vonatkozó 
visszatérítés mértékének megállapításánál 
az alábbi tényezők közül legalább egyet 
figyelembe kell venni:
a) a fennálló helyzet és a várható 
irányzatok a következők tekintetében:
i. az adott termék ára és hozzáférhetősége 
az uniós piacon;
ii. a termék világpiaci árai;
b) a közös piacszervezés céljai, 
amelyeknek biztosítaniuk kell az 
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egyensúlyt, valamint az árak és a 
kereskedelem természetes alakulását ezen 
a piacon;
c) azon zavarok elkerülésének 
szükségessége, amelyek az uniós piacon 
elhúzódó egyensúlyhiányt okozhatnak a 
kínálat és kereslet között;
d) a tervezett kivitelek gazdasági
vonatkozásai;
e) a Szerződés 218. cikkével összhangban 
kötött megállapodásokból eredő korlátok;
f) az uniós alaptermékeknek a harmadik 
országokba való kivitelre szánt, 
feldolgozott áruk előállításához történő 
felhasználása és a harmadik országokból 
a feldolgozással kapcsolatos intézkedések 
alapján behozott termékek felhasználása 
közötti egyensúly megteremtésének 
szükségessége;
g) a legkedvezőbb forgalmazási és 
szállítási költségek az uniós piacokról az 
uniós kikötőkbe vagy más 
exporthelyszínekre, a rendeltetési 
országokba való továbbítási költségekkel 
együtt;
h) a kereslet az uniós piacon;
i) a sertéshús-, a tojás- és a baromfihús-
ágazatot illetően az ezen ágazatok 
termékeinek az Unión belüli 
előállításához szükséges 
takarmánygabona-mennyiség uniós árai 
és világpiaci árai közötti különbség.

Or. en

Módosítás 135
Michel Dantin
A 367. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
141 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

141. cikk 141. cikk
Egyéb végrehajtási hatáskörök Egyéb végrehajtási hatáskörök

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

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

E végrehajtási aktusokat a 162. cikk (2) 
vagy (3) bekezdésében említett eljárás 
alkalmazása nélkül kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 136
Michel Dantin
A 368., 369. és 2018. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
143 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

143. cikk 143. cikk

A Szerződés 101–106. cikkének
alkalmazása

A Szerződés 101–106. cikkének 
alkalmazása

Amennyiben e rendelet másként nem 
rendelkezik, a Szerződés 101–106. cikkét, 
valamint az azok alkalmazására vonatkozó 
rendelkezéseket kell – e rendelet 144–145. 
cikkére is figyelemmel – alkalmazni a 
Szerződés 101. cikkének (1) bekezdése és 
102. cikke szerinti valamennyi olyan 
megállapodásra, döntésre és összehangolt 
magatartásra, amely a mezőgazdasági 
termékek előállításához vagy 
kereskedelméhez kapcsolódik.

Amennyiben e rendelet másként nem 
rendelkezik, a Szerződés 42. cikkével 
összhangban a Szerződés 101–106. cikkét, 
valamint az azok alkalmazására vonatkozó 
rendelkezéseket kell – e rendelet 143a–
145. cikkére is figyelemmel – alkalmazni a 
Szerződés 101. cikkének (1) bekezdése és 
102. cikke szerinti valamennyi olyan 
megállapodásra, döntésre és összehangolt 
magatartásra, amely a mezőgazdasági 
termékek előállításához vagy 
kereskedelméhez kapcsolódik.

A belső piac működésének javítása és az 
uniós versenyszabályok mezőgazdasági és 
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agrár-élelmiszeripari ágazatban való 
egységes alkalmazása érdekében a 
Bizottság koordinálja a különböző 
nemzeti versenyhatóságok tevékenységét. 
E célból a Bizottság – többek között –
iránymutatásokat és a bevált 
gyakorlatokról szóló útmutatásokat tesz 
közzé, amelyek segítik a különböző 
nemzeti hatóságok és a mezőgazdasági és 
élelmiszeripari ágazatok gazdasági 
szereplőinek tevékenységét.

Or. en

Módosítás 137
Michel Dantin
A 370. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
143a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

143a. cikk
Az érintett piac

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

Or. en

Módosítás 138
Michel Dantin
A 371. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
143 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
143b. cikk
Erőfölény

(1) E fejezet alkalmazásában „erőfölény” 
az, amikor valamely vállalkozás olyan 
gazdasági hatalmi helyzetben van, aminek 
segítségével képes megakadályozni az 
érintett piacon a tényleges versenyt, mivel 
lehetősége van arra, hogy 
versenytársaival, vevőivel és – végső soron 
– a fogyasztókkal szemben jelentős 
mértékben független magatartást 
tanúsítson.
(2) Nem minősül erőfölénynek, ha az 
érintett piacon a mezőgazdasági és az 
agrár-élelmiszeripari ágazatban 
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horizontálisan kapcsolódó egy vagy több 
vállalkozás kezében lévő piaci 
részesedések nem érik el az ugyanezen az 
érintett piacon a legnagyobb, közvetlenül 
az ellátási szint alján elhelyezkedő 
vállalkozás kezében lévő részesedés 
mértékét.

Or. en

Módosítás 139
Michel Dantin
A 372-376. módosítások helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
144 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
144. cikk 144. cikk

A KAP-célok esetében a mezőgazdasági
termelők és társulásaik számára biztosított 

eltérések

A KAP-célok esetében a termelők és 
szervezeteik vagy szervezeti társulásaik 

számára biztosított eltérések

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

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

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

Ezen belül, a Szerződés 39. cikkében 
foglalt célkitűzések megvalósításához 
szükségesnek tekintendők továbbá az e 
rendelet 106. cikke szerinti elismert 
termelői szervezetek vagy az e rendelet 
107. cikke szerinti elismert termelők vagy
termelői szervezetek társulásainak olyan 
megállapodásai, döntései és összehangolt 
magatartásai, amely mezőgazdasági 
termékek előállításával vagy 
értékesítésével, vagy az ilyen termékek 
tárolására, kezelésére vagy feldolgozására 
szolgáló közös létesítmények használatával 
kapcsolatos.
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létesítmények használatával kapcsolatosak,
és amelyek nem kötik ki azonos árak 
alkalmazását, kivéve, ha a szóban forgó 
megállapodás, döntés, illetve összehangolt 
magatartás kizárja a versenyt vagy 
veszélyezteti a Szerződés 39. cikkében 
meghatározott célok elérését.

Az e bekezdésben említett 
megállapodásokról, döntésekről és 
összehangolt magatartásokról vélelmezni 
kell, hogy megfelelnek a Szerződés 101. 
cikkének (3) bekezdésében megállapított 
feltételeknek.
Ezt a bekezdést nem kell alkalmazni, 
amennyiben a verseny kizárt.
(1a) A 104a., 105a., 113a. és a 113b. 
cikkben meghatározott szerződések 
kivételével az (1) bekezdésben említett 
összehangolt megállapodások, döntések és 
magatartások nem vonnak maguk után 
azonos ár alkalmazására vonatkozó 
kötelezettséget.
(1b) A mezőgazdasági termelők, termelői 
szervezetek vagy ilyen szervezetek által 
alkotott, a 143. cikkben említett társulások 
megállapodásai, döntései és összehangolt 
gyakorlatai az 1/2003/EK rendelet hatálya 
alá tartoznak. 

(2) A tagállamokkal folytatott konzultációt 
követően és azután, hogy meghallgatta az 
érintett vállalkozásokat vagy az ilyen 
vállalkozások által alkotott társulásokat, 
valamint bármely egyéb olyan természetes 
vagy jogi személyt, aki vagy amely 
meghallgatását célszerűnek ítélte meg, a 
Bizottság – az Európai Bíróság általi 
felülvizsgálatra is figyelemmel –
kizárólagos hatáskörrel rendelkezik arra, 
hogy –végrehajtási aktusok révén –
kötelezően kihirdetendő határozatot 
fogadjon el, amelyben megállapítja, hogy 
mely megállapodás, döntés és 
összehangolt magatartás esetén 
teljesülnek az (1) bekezdés szerinti 
feltételek.
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A Bizottság a fent említettek 
megállapítását saját kezdeményezésére 
vagy valamely tagállam illetékes 
hatóságának, illetve valamely érdekelt 
vállalkozásnak vagy vállalkozások 
társulásának a kérésére végzi el.
(3) A határozatnak a (2) bekezdés első 
albekezdésében említett kihirdetése az 
érintett felek nevének és a határozat főbb 
tartalmi elemeinek feltüntetésével 
történik. A kihirdetés során figyelemmel 
kell lenni a vállalkozásoknak az üzleti 
titkaik megőrzéséhez fűződő jogos 
érdekére.

Or. en

Módosítás 140
Michel Dantin
A 381-385. és 2029. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
145 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
145. cikk 145. cikk

Megállapodások és összehangolt 
magatartások elismert szakmaközi 

szervezetekben

Megállapodások és összehangolt 
magatartások elismert szakmaközi 

szervezetekben

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

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

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

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

a) a megállapodásokról, döntésekről, a) a megállapodásokról, döntésekről, 
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illetve összehangolt magatartásokról 
értesítették a Bizottságot;

illetve összehangolt magatartásokról 
értesítették a Bizottságot;

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

b) a Bizottság által kért értesítés
kézhezvételét követő két hónapon belül – a 
162. cikk (2) vagy (3) bekezdésének 
alkalmazása nélkül elfogadott végrehajtási 
aktus révén – nem állapította meg, hogy e 
megállapodások a (4) bekezdés hatálya 
alá tartoznak.

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

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

(3a) E cikk (2) és (3) bekezdésének 
sérelme nélkül válsághelyzetben az (1) 
bekezdésben említett megállapodások, 
döntések és összehangolt magatartások 
hatályba lépnek, és azokat elfogadásukkor 
azonnal be kell jelenteni a Bizottságnak.
A Bizottságnak az értesítést követően 21 
nap áll rendelkezésére, hogy adott esetben 
– a 162. cikk (2) vagy (3) bekezdésének 
alkalmazása nélkül elfogadott 
végrehajtási aktus révén – bejelentse 
annak megállapítását, hogy e 
megállapodások a (4) bekezdés hatálya 
alá tartoznak.

(4) Minden esetben az uniós szabályokkal 
összeegyeztethetetlennek kell minősíteni 
azokat a megállapodásokat, döntéseket és 
összehangolt magatartásokat, amelyek:

(4) Minden esetben az uniós szabályokkal 
összeegyeztethetetlennek kell minősíteni 
azokat a megállapodásokat, döntéseket és 
összehangolt magatartásokat, amelyek:

a) az Unión belül a piac bármilyen 
formában történő felosztásához 
vezethetnek;

a) az Unión belül a piac bármilyen 
formában történő felosztásához 
vezethetnek;

b) befolyásolhatják a piacszervezés 
zavartalan működését;

b) befolyásolhatják a piacszervezés 
zavartalan működését;

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

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

d) árak vagy kvóták rögzítését vonják 
maguk után;

d) árak rögzítését vonják maguk után;

e) hátrányos megkülönböztetéshez vagy a e) hátrányos megkülönböztetéshez vagy a 
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verseny megszűnéséhez vezethetnek az 
adott termék jelentős részének 
vonatkozásában. 

verseny megszűnéséhez vezethetnek az 
adott termék jelentős részének 
vonatkozásában. 

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

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

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

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

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

(6) Több évre szóló megállapodások 
esetében az első évben tett értesítés 
érvényes a megállapodás következő éveire 
is. 

(6a) A Bizottság az e cikk egységes 
alkalmazásához szükséges intézkedéseket 
megállapító végrehajtási aktusokat 
fogadhat el. Az ilyen végrehajtási 
aktusokat a 162. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 141
Michel Dantin
A 387., 2050. és 2054. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
154 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

154. cikk 154. cikk
A piaci zavarok felszámolását célzó 

intézkedések
A piaci zavarok felszámolását célzó 

intézkedések

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

(1) Figyelembe véve, hogy hatékonyan és 
eredményesen szükséges fellépni azokban 
az esetekben, amikor a belső vagy a külső 
piacokon bekövetkező jelentős 
áremelkedés, vagy -csökkenés, illetve a 7. 
cikk (2) bekezdése szerinti termelési 
költségek jelentős emelkedése, egyéb 
tényezők a piac megzavarásával
fenyegetnek és a helyzet 
valószínűsíthetően továbbra is fenn fog 
állni vagy romlani fog, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 160. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
érintett ágazatra vonatkozó szükséges 
intézkedések tekintetében, a Szerződés 
218. cikke értelmében megkötött 
megállapodásokból származó 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásával, feltéve hogy az e rendelet 
értelmében rendelkezésre álló összes többi 
intézkedés elégtelennek bizonyul.

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

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

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

Ezen intézkedések – a szükséges 
mértékben és a szükséges időtartamra –
kiterjeszthetik vagy módosíthatják az e 
rendeletben foglalt egyéb intézkedések 
hatályát, időbeli tartamát vagy más 
aspektusait, valamint részben vagy teljes 
körűen felfüggeszthetik a behozatali 
vámokat, többek között bizonyos 
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mennyiségek vagy időszakok tekintetében. mennyiségek vagy időszakok tekintetében, 
illetve pénzeszközöket csoportosíthatnak 
át a III. rész VI. fejezetében említett 
export-visszatérítések kiváltása érdekében 
vagy egyedi támogatást nyújthatnak a 
termelők számára a súlyos piaci zavar 
hatásainak enyhítésére. 

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

(2) A 133. cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül az (1) bekezdésben említett 
intézkedések az I. mellékletben felsorolt
valamennyi termékre alkalmazandók.

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
elfogadhatja az e cikk (1) bekezdésének 
alkalmazásához szükséges szabályokat. 
Ezek a szabályok különösen az eljárásokra 
és a technikai jellegű kritériumokra 
vonatkozhatnak. Az ilyen végrehajtási 
aktusokat a 162. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
elfogadhatja az e cikk (1) bekezdésének 
alkalmazásához szükséges szabályokat. 
Ezek a szabályok különösen az eljárásokra 
és a technikai jellegű kritériumokra 
vonatkozhatnak. Az ilyen végrehajtási 
aktusokat a 162. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 142
Michel Dantin
A 389., 2069., 2074., 2086., 2088. és 2092. módosítás helyébe lépő megegyezéses 
módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
155 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

155. cikk 155. cikk

Az állatbetegségekhez, valamint a 
közegészségügyi, illetve állat- és növény-

egészségügyi veszélyekből eredő 
fogyasztói bizalomvesztéshez kapcsolódó 

intézkedések

A kártevőkhöz, állat- és 
növénybetegségekhez, valamint a 

közegészségügyi, illetve állat- és növény-
egészségügyi veszélyekből eredő 

fogyasztói bizalomvesztéshez kapcsolódó 
intézkedések

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
rendkívüli támogatási intézkedéseket 
fogadhat el:

(1) A Bizottság – a 161. cikkben 
meghatározott sürgősségi eljárás szerint 
elfogadott – felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján rendkívüli támogatási 
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intézkedéseket állapíthat meg.
a) az érintett piac esetében, az Unión 
belüli és a harmadik országokkal folytatott 
kereskedelem azon korlátozásainak 
figyelembevétele érdekében, amelyek az 
állatbetegségek terjedésének 
megakadályozását célzó intézkedések 
alkalmazásából eredhetnek; valamint

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

b) azon súlyos piaci zavarok 
figyelembevétele érdekében, amelyek 
közvetlenül a fennálló közegészségügyi, 
illetve állat- vagy növény-egészségügyi 
veszélyekből eredő fogyasztói 
bizalomvesztésre vezethetők vissza.

b) azon súlyos piaci zavarok 
figyelembevétele érdekében, amelyek 
közvetlenül a fennálló közegészségügyi, 
illetve állat- vagy növény-egészségügyi 
veszélyekből eredő fogyasztói 
bizalomvesztésre vezethetők vissza.

Az ilyen végrehajtási aktusokat a 162. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
intézkedések a következő ágazatokra 
alkalmazandók:

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

a) marha- és borjúhús; a) marha- és borjúhús;

b) tej és tejtermékek; b) tej és tejtermékek;
c) sertéshús; c) sertéshús;

d) juh- és kecskehús; d) juh- és kecskehús;
e) tojás; e) tojás;
f) baromfihús. f) baromfihús.

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

A közegészségügyi vagy növény-
egészségügyi veszélyekből eredő 
fogyasztói bizalomvesztéshez kapcsolódó, 
az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
intézkedések az összes többi 
mezőgazdasági termék esetében is 
alkalmazandók.

(2a) A Bizottság – a 161. cikkben 
meghatározott sürgősségi eljárás szerint 
elfogadott – felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján kibővítheti a (2) 
bekezdésben említett termékek listáját.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott (3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
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intézkedéseket az érintett tagállam kérésére 
kell meghozni.

intézkedéseket az érintett tagállam kérésére 
kell meghozni.

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

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

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

(5) Az Unió az (1) bekezdés a) és b) pontja
szerinti intézkedésekhez a tagállamok által 
viselt kiadások 50%-ával, illetve 75%-ával
egyenértékű társfinanszírozást nyújt. Ezek 
az intézkedések a [vidékfejlesztésről szóló] 
rendelet keretében finanszírozott 
adókedvezményeket vagy a mezőgazdasági 
termelők számára nyújtott kedvezményes 
hiteleket foglalhatják magukban.

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

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

(6) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a termelők hozzájárulnak a 
tagállamok által viselt kiadásokhoz, az nem 
vezet a különböző tagállamok termelői 
közti verseny torzulásához.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a termelők hozzájárulnak a 
tagállamok által viselt kiadásokhoz, az nem 
vezet a különböző tagállamok termelői 
közti verseny torzulásához.

Or. en

Módosítás 143
Michel Dantin
A 390. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
156 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

156. cikk 156. cikk
Egyedi problémák megoldására szolgáló 

intézkedések
Egyedi problémák megoldására szolgáló 

intézkedések

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

(1) A Bizottság – a 161. cikkben 
meghatározott sürgősségi eljárás szerint 
elfogadott – felhatalmazáson alapuló jogi
aktusok útján megállapítja az egyedi 
problémák megoldására szolgáló, 
szükséges és indokolható szükséghelyzeti 
intézkedéseket. Az ilyen intézkedések 
eltérhetnek e rendelet rendelkezéseitől, de 
csak a feltétlenül szükséges mértékig és a 
feltétlenül szükséges időtartamra.

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

(2) Egyedi problémák megoldása 
érdekében a Bizottság, kellően indokolt, 
rendkívül sürgős esetben a 161. cikkben
említett sürgősségi eljárással összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el.

Or. en

Módosítás 144
Michel Dantin
A 391. és 2104. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
156a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

156a. cikk
A tej- és tejtermékpiacon jelentkező súlyos 
egyensúlytalanságok megoldását szolgáló 
intézkedések
(1) 2015. április 1-jétől a tej- és 
tejtermékpiacon jelentkező súlyos 
egyensúlytalanság esetén a Bizottság – a 
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162. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
elfogadott végrehajtási aktusokban –úgy 
határozhat, hogy legalább három 
hónapos, meghosszabbítható időtartamra 
támogatást nyújt azoknak a 
tejtermelőknek, akik az előző év azonos 
időszakához képest legalább 5%-kal 
önként csökkentik a termelésüket.
Ilyen támogatás odaítélésekor a Bizottság 
– a 162. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
elfogadott végrehajtási aktusokban – arról 
is határozhat, hogy legalább három 
hónapos, meghosszabbítható időtartamra 
lefölözést vet ki azokra a tejtermelőkre, 
akik az előző év azonos időszakához 
képest legalább 5%-kal növelik a 
termelésüket.
(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedés 
elindításakor a Bizottság figyelembe veszi 
a termelési költségek – különösen a 
beszerzési költségek – alakulását.
(3) A COM(2012) 617 javaslat 29. cikke 
(3) bekezdésének b) pontjában 
„partnerszervezetek” név alatt 
jótékonysági szervezeteknek 
térítésmentesen átadott tejmennyiséggel a 
termelést a (4) bekezdés alapján a 
Bizottság által meghatározott feltételek 
szerint csökkentettnek lehet tekinteni.
(4) Az (1) bekezdés első albekezdésében 
meghatározott rendszert végrehajtó 
vállalkozások termékei részesülnek 
elsősorban a II. rész I. címében említett 
piaci intervenciós intézkedésekben, 
amelyeket a tej- és tejtermékek piacán 
hajtanak végre.
(5) Figyelembe véve, hogy biztosítani kell 
e rendszer hatékony és megfelelő 
működtetését, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 160. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következők megállapítására:
a) a támogatásra való jogosultság 
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érdekében teljesítendő követelmények;
b) e rendszer végrehajtása aktiválásának 
egyedi feltételei;
c) azon feltételek, amelyek mellett a (2) 
bekezdésben meghatározott, a karitatív 
szervezetek részére történő térítésmentes 
tejátadás a termelést csökkentő 
mennyiségként vehető figyelembe;
d) a termelés csökkentésére vonatkozó 
kötelezettségvállalások nem teljesítés 
esetére a támogatás hatályos 
szabályoknak megfelelő kamatokkal 
együtt történő visszatérítésének a 
feltételei.
(6) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
elfogadhatja az (1) bekezdésben említett 
támogatás összegére és a lefölözés 
mértékére vonatkozó, szükséges 
intézkedéseket.
Az ilyen végrehajtási aktusokat a 162. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 145
Michel Dantin
A 2067. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
156 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

156b. cikk
A gyümölcs- és zöldségágazatbeli piaci 

zavarokkal szembeni intézkedések
(1) A gyümölcs- és zöldségfélék egyedi és 
romlandó jellegére tekintettel 
mechanizmust kell létrehozni a súlyos 
piaci zavarok kezelésére; ezeket 
különösen a belső piaci árak egészségügyi 
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aggályok vagy a kereslet hirtelen 
csökkenéséhez vezető egyéb okok miatti 
jelentős visszaesés idézheti elő. 
(2) A mechanizmus kizárólag a szóban 
forgó termékre vagy termékekre 
vonatkozik, időbeli hatálya korlátozott, 
felülvizsgálható, automatikusan 
aktiválódik, és az ágazat összes termelője 
számára hozzáférhető.
(3) A mechanizmus magában foglalja az e 
rendelet 31. cikke (2) bekezdésének g), h) 
és d) pontjában felsorolt intézkedéseket, 
de független az elismert gyümölcs- és 
zöldségágazati termelői szervezetek által 
használt operatív alapoktól. 
(4) Az e cikkben említett intézkedésekkel 
kapcsolatos kiadások 100%-át az Unió 
finanszírozza.
(5) A súlyos válságkezelési műveletekre az 
operatív programok keretén belüli 
válságkezelési célú intézkedések 
tekintetében létrehozott mechanizmusok 
az irányadók. Azon érintettek, akik nem 
tagjaik termelői szervezetnek, a 
válságkezelési műveletek koordinálása 
céljából megállapodásokat kötnek, és 
megállapodnak abban, hogy a támogatás 
egy meghatározott százalékát igazgatási 
költségekre kell elkülöníteni.
(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 160. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az e cikk (1) és (2) 
bekezdésében említett intézkedések 
alkalmazása érdekében.
(7) A tagállamok kérésére a Bizottság 
végrehajtási aktusok útján rendkívüli 
intézkedéseket fogadhat el. A Bizottság 
biztosítja, hogy a nyilvánosság az ilyen 
intézkedések bevezetése esetén 
tájékoztatást kapjon, és értesüljön a 
szóban forgó termékekről, területekről és 
támogatási összegről. Ingyenes szétosztás 
esetén a támogatás összegét ki kell 
igazítani. A válságidőszak végét 
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végrehajtási aktus révén szintén meg kell 
határozni, amint a súlyos piaci zavar 
megszűnt. E végrehajtási aktusokat a 162. 
cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 146
Michel Dantin
A 392. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
V rész – I fejezet – 3 a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3A. SZAKASZ
MEGÁLLAPODÁSOK, DÖNTÉSEK ÉS 
ÖSSZEHANGOLT MAGATARTÁSOK A 

PIACON URALKODÓ SÚLYOS 
EGYENSÚLYTALANSÁGOK IDEJÉN

Or. en

Módosítás 147
Michel Dantin
A 392. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
156 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

156c. cikk
A Szerződés 101. cikke (1) bekezdésének 

alkalmazása
(1) A piacon fennálló súlyos 
egyensúlytalanságok idején a Bizottság –
a 162. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
elfogadott végrehajtási aktusokban –
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határozhat úgy, hogy a Szerződés 101. 
cikkének (1) bekezdése semmilyen esetben 
sem alkalmazandó az elismert termelői 
szervezetek, ezek szövetségeinek, továbbá 
az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott bármely ágazathoz tartozó 
elismert szakmaközi szervezetek 
megállapodásaira, döntéseire és 
összehangolt magatartásaira, feltéve hogy 
e megállapodások, döntések vagy 
összehangolt magatartások az árak 
rögzítésére és a termelés ellenőrzésére 
irányuló intézkedésekkel az érintett 
ágazatot kívánják stabilizálni.
E bekezdést kell alkalmazni a szervezetek 
közötti megállapodásokra, döntésekre és 
összehangolt magatartásokra is.
(2) Az (1) bekezdést kizárólag akkor kell 
alkalmazni, ha a Bizottság már elfogadta 
az e fejezetben említett valamely 
intézkedést, vagy ha engedélyezte az 
állami beavatkozás aktiválását vagy a II. 
rész I. címének I. fejezetében 
meghatározott, a magánraktározáshoz 
nyújtott támogatást, és amennyiben a 
piaci egyensúlytalanságban érintett egy 
vagy több tagállam az (1) bekezdésben 
említett megállapodásokat, döntéseket és 
összehangolt magatartásokat indokoltnak 
minősíti.
(3) Az (1) bekezdésben említett 
megállapodások, döntések és összehangolt 
magatartások nem tarthatnak hat 
hónapnál hosszabb ideig, kivéve ha ezeket 
a Bizottság végrehajtási határozattal 
további hat hónapra engedélyezi.

Or. en

Módosítás 148
Michel Dantin
A 396. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
157a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

157a. cikk
Kötelező bejelentések a tej- és 

tejtermékágazatban
2015. április 1-jétől kezdődően a nyers tej 
első felvásárlói havonta bejelentik az 
illetékes nemzeti hatóságnak a hozzájuk 
szállított nyers tej mennyiségét.
E cikk és a 104a. cikk alkalmazásában az 
„első felvásárló” olyan vállalkozás vagy 
csoport, amely a termelőktől az alább 
célokból tejet vásárol:
a) begyűjtés, csomagolás, tárolás, hűtés 
vagy feldolgozás céljából, többek között 
szerződés alapján;
b) tej vagy más tejtermékek kezelésével 
vagy feldolgozásával foglalkozó egy vagy 
több vállalkozás részére történő értékesítés 
céljára.
A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot 
az első albekezdésben említett nyerstej-
mennyiségről.
A Bizottság végrehajtási aktusokat 
fogadhat el, amelyekben megállapítja az 
ilyen bejelentések tartalmára, formájára 
és időzítésére vonatkozó szabályokat, 
valamint a tagállamok által az e cikkel 
összhangban megküldendő értesítésekkel 
kapcsolatos intézkedéseket. Az ilyen 
végrehajtási aktusokat a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 149
Michel Dantin
A 398-404., 2120. és 2130. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás



PE501.994v01-00 82/124 AM\921910HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
158 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

158. cikk 158. cikk
A Bizottság jelentéstételi kötelezettsége A Bizottság jelentéstételi kötelezettsége

A Bizottság jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak:

A Bizottság jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak:

a) 2013-tól kezdődően háromévente a 
méhészeti ágazatra vonatkozó, az 52–54. 
cikkben meghatározott intézkedések 
végrehajtásáról;

a) e rendelet hatálybalépését követően
háromévente:

i. az 52–54. cikkben a méhészeti ágazatra 
vonatkozóan meghatározott intézkedések 
végrehajtásáról;
ii. a versenyszabályok valamennyi 
tagállam gazdálkodási és élelmiszeripari 
ágazatára történő alkalmazásáról, 
különös figyelemmel a 144. és 145. 
cikkben említett mentességek 
alkalmazására és a nemzeti, illetve 
európai versenyszabályok esetleges 
értelmezési és végrehajtási eltéréseire, a 
megfelelő javaslatokkal együtt; 
iii. az eredetjelzések és földrajzi jelzések 
harmadik országbeli visszaéléstől való 
védelme érdekében megtett 
intézkedésekről;

b) 2014. június 30-ig és 2018. december 
31-ig a piaci helyzet alakulásáról a tej- és 
tejtermékágazatban, és különösen a 104–
107. és a 145. cikknek az alkalmazásáról, 
különös tekintettel azokra a lehetséges 
intézkedésekre, amelyek a mezőgazdasági 
termelőket közös termelési 
megállapodások megkötésére ösztönzik, és 
adott esetben a Bizottság e jelentést 
javaslatokkal kíséri.

b) 2014. június 30-ig és 2018. december 
31-ig a piaci helyzet alakulásáról a tej- és 
tejtermékágazatban, és különösen a 104a., 
105a., 105b. és 157a. cikknek az 
alkalmazásáról, értékelve különösen a 
hátrányos helyzetű régiók tejtermelőire és 
tejtermelésére gyakorolt hatásokat a 
termelés ilyen régiókban való 
fenntartására irányuló általános 
célkitűzéssel összefüggésben, és kitérve
azokra a lehetséges intézkedésekre is, 
amelyek a mezőgazdasági termelőket 
közös termelési megállapodások 
megkötésére ösztönzik, és adott esetben a 
Bizottság e jelentést javaslatokkal kíséri;

(ba) 2014. december 31-ig:
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i. a sertéshús, juh- és kecskehús 
vonatkozásában külön értékesítési 
szabályok bevezetésének lehetőségéről. E 
jelentés ismerteti azokat a vonatkozó 
rendelkezéseket, amelyek elfogadását a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén javasolja.
ii. a kistermelők által használt és termelt 
helyi állat- és növényfajtákra igazított, 
egyszerűsített forgalmazási szabványok 
bevezetéséről, az e termelők által az uniós 
forgalmazási szabványok teljesítése során 
tapasztalt nehézségek megoldására 
vonatkozó, megfelelő javaslatokkal együtt; 
iii. a mezőgazdasági és agrár-
élelmiszeripari ágazat 
versenyképességéről és 
fenntarthatóságáról, amelyet 2019. 
december 31-ig második jelentés követ;
iv. a cukorágazatban a piaci helyzet 
alakulásáról és az ellátási lánc 
működéséről, amelyet 2018. július 1-jéig 
jelentés követ a cukorágazat piaci 
helyzetének alakulásáról a jelenlegi 
kvótarendszer kivezetésének megfelelő 
módjairól és az ágazat 2020 utáni 
jövőjéről, különös figyelmet fordítva arra, 
hogy fenn kell tartani egy méltányos 
szerződési rendszert és egy cukorár-
bejelentési rendszert, az esetleges 
megfelelő javaslatokkal együtt. 
v. a választható egyszerűsített jelölési 
rendszer létrehozásáról a marha- és 
borjúhús-ágazatban, különös figyelmet 
fordítva az önkéntes címkézési rendszer 
jelenlegi keretrendszerére, és a tenyésztés, 
a termelés és a takarmányozás azon 
feltételeire, amelyek hozzáadott értéket 
teremthetnek a marha- és borjúhús 
ágazatban, az esetleges megfelelő 
javaslatokkal együtt;
ba) az e rendelet hatálybalépését követő 
legkésőbb négy évvel a mezőgazdasági 
piacirányítási termékek működéséről és 
hatékonyságáról, azoknak az új 
nemzetközi környezetben való 
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alkalmasságáról, külön figyelmet fordítva 
azoknak a Szerződés 39. cikkében 
megállapított célkitűzésekkel való 
összhangjára, a megfelelő javaslatokkal 
együtt;

Or. en

Módosítás 150
Michel Dantin
A 2146. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
159 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

159. cikk 159. cikk
A tartalék felhasználása A tartalék felhasználása

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

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

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

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

a) a II. rész I. címének I. fejezete; a) a II. rész I. címének I. fejezete;

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

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

Or. en

Módosítás 151
Michel Dantin
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
163 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

163. cikk 163. cikk

Hatályon kívül helyezés Hatályon kívül helyezés
(1) Az 1234/2007/EK rendelet hatályát 
veszti.

(1) Az 1234/2007/EK rendelet hatályát 
veszti.

Ennek ellenére továbbra is alkalmazandók
az 1234/2007/EK rendelet 
[COM(2010)799/EU rendelet] következõ 
rendelkezései:

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

a cukorágazat tekintetében a II. rész I. 
címe, a 142. cikk, a 153. cikk (1) 
bekezdésének elsõ albekezdése, a 153. cikk 
(2) és (3) bekezdése, a 156. cikk, a III. 
melléklet II. része és a VI. melléklet [a 
COM(2010)799/EU rendelet II. részének 
I. címe, 248., 260–262. cikkei és III. 
mellékletének II. része] a 2014/2015-ös 
cukorpiaci gazdasági év végéig, vagyis 
2015. szeptember 30-ig;
b) a tejtermelést érintõ korlátozások 
rendszerére vonatkozóan a II. rész I. 
címének III. fejezetében elõírt 
rendelkezések, valamint a IX. és a X. 
melléklet [a COM(2010)799/EU rendelet 
II. része I. címének III. fejezete, valamint 

b) a tejtermelést érintõ korlátozások 
rendszerére vonatkozóan a II. rész I. 
címének III. fejezetében elõírt 
rendelkezések, valamint a IX. és a X. 
melléklet 2015. március 31-ig; 
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VIII. és IX. melléklete] 2015. március 31-
ig;

c) a borágazat tekintetében: c) a borágazat tekintetében:
i. a 85a–85e. cikk [a COM(2010)799/EU 
rendelet 82–87. cikke] a 85a. cikk (2) 
bekezdésében [a COM(2010)799/EU 
rendelet 82. cikkének (2) bekezdésében]
említett azon területek vonatkozásában, 
amelyeken még nem történt meg a 
szõlõültetvények kivágása, és a 85b. cikk 
(1) bekezdésében [a COM(2010)799/EU 
rendelet 83. cikkének (1) bekezdésében]
említett azon területek vonatkozásában, 
amelyek helyzete nem került rendezésre, az 
érintett szõlõültetvények kivágásáig, illetve 
a terület helyzetének rendezéséig;

i. a 85a–85e. a 85a. cikk (2) bekezdésében 
említett azon területek vonatkozásában, 
amelyeken még nem történt meg a 
szõlõültetvények kivágása, és a 85b. cikk 
(1) bekezdésében említett azon területek 
vonatkozásában, amelyek helyzete nem 
került rendezésre, az érintett 
szõlõültetvények kivágásáig, illetve a 
terület helyzetének rendezéséig;

a II. rész I. címének III. fejezete IVa. 
szakasza II. alszakaszában [a 
COM(2010)799/EU rendelet II. része I. 
címének III. fejezete V. szakaszának II. 
alszakaszában] elõírt, a telepítési jogra 
vonatkozó átmeneti szabályozás 2015. 
december 31-ig, illetve a tagállamok által 
a 85g. cikk (5) bekezdése [a 
COM(2010)799/EU rendelet 89. cikkének 
(5) bekezdése] értelmében hozott 
határozatok végrehajtásához szükséges 
mértékben 2018. december 31-ig;
iii. a 118m. cikk (5) bekezdése és a 118s. 
cikk (5) bekezdése;

iii. a 118m. cikk (5) bekezdése és a 118s. 
cikk (5) bekezdése;

d) a 182. cikk (7) bekezdése [a 
COM(2010)799/EU rendelet 291. 
cikkének (2) bekezdése] 2014. március 31-
ig;

d) a 182. cikk (7) bekezdése 2014. március 
31-ig;

e) a 182. cikk (3) bekezdésének elsõ és 
második albekezdése [a 
COM(2010)799/EU rendelet 293. cikke] a 
2013/2014-es cukorpiaci gazdasági év 
végéig;

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

f) a 182. cikk (4) bekezdése [a 
COM(2010)799/EU rendelet 294. cikke]
2017. december 31-ig. [;]

f) a 182. cikk (4) bekezdése 2017. 
december 31-ig.

g) a COM(2010)799/EU rendelet 326. 
cikke.]
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(2) az 1234/2007/EK rendeletre [a 
COM(2010)799/EU rendeletre] való 
hivatkozásokat az e rendeletre és a [közös 
agrárpolitika finanszírozásáról, 
irányításáról és nyomon követésérõl szóló]
[…]/EU rendeletre való hivatkozásokként 
kell értelmezni az e rendelet VIII. 
mellékletében szereplõ megfelelési 
táblázatokkal összhangban.

(2) az 1234/2007/EK rendeletre való 
hivatkozásokat az e rendeletre és a [közös 
agrárpolitika finanszírozásáról, 
irányításáról és nyomon követésérõl szóló] 
[…]/EU rendeletre való hivatkozásokként 
kell értelmezni az e rendelet VIII. 
mellékletében szereplõ megfelelési 
táblázatokkal összhangban.

(3) A 234/79/EK tanácsi rendelet, az 
1601/96/EK tanácsi rendelet és az 
1037/2001/EK tanácsi rendelet hatályát 
veszti.”

(3) A 234/79/EGK, az 1601/96/EK és az 
1037/2001/EK tanácsi rendelet hatályát 
veszti.

Or. en

Módosítás 152
Michel Dantin
A 415. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
163a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

163a. cikk
A forgalmazási szabályok alkalmazásának 

idõpontja
A forgalmazási szabályok tekintetében a 
jogbiztonság garantálása érdekében a 
Bizottság a 160. cikkel összhangban 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal meghatározza azt az idõpontot, 
amikortól az 1234/2007/EK rendelet 
következõ rendelkezései már nem 
alkalmazandók az érintett ágazatra:
– 113a., 113b., 114., 115., 116. cikk, 117. 
cikk (1)–(4) bekezdés,  
XIa. melléklet, II. pont, második 
albekezdés, XIa. melléklet IV–IX. pont, 
XII. melléklet, IV. pont, (2) bekezdés, 
XIII. melléklet VI. pont, második 
albekezdés, XIV. melléklet A. rész, XIV. 
melléklet B. rész I. pont, (2) és (3) 
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bekezdés, XIV. melléklet B. rész, III. pont, 
XIV. melléklet, C. rész, XV. melléklet, II., 
III., IV. és VI. pont.
Az említett idõpont az e rendelet II. része 
II. címe I. fejezetének I szakaszában 
elõírt, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén meghatározandó vonatkozó 
forgalmazási szabályok alkalmazásának 
kezdõ idõpontja.

(The amendment is based on the COM document COM(2012) 535)

Or. en

Módosítás 153
Michel Dantin
A 417. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
164 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

164. cikk 164. cikk

Átmeneti szabályok Átmeneti szabályok
A [COM(2010)799]/EU rendeletben foglalt 
rendelkezésekrõl az e rendelet 
rendelkezéseire való zökkenõmentes átállás 
biztosítása érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 160. 
cikknek megfelelõen felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
vállalkozások megszerzett jogainak és 
jogos elvárásainak védelméhez szükséges 
intézkedések tekintetében.

Az 1234/2007/EK rendeletben foglalt 
rendelkezésekrõl az e rendelet 
rendelkezéseire való zökkenõmentes átállás 
biztosítása érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 160. 
cikknek megfelelõen felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
vállalkozások megszerzett jogainak és 
jogos elvárásainak védelméhez szükséges 
intézkedések tekintetében.

Minden többéves támogatási program, 
amelyet 2014. január 1-je elõtt fogadnak 
el az 1234/2007/EK rendelet 103., 103i. és 
105a. cikke alapján, e rendelet hatályba 
lépése után lejáratáig továbbra is e 
rendelkezések hatálya alá tartozik.

Or. en
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Módosítás 154
Michel Dantin
A 418. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
165 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

165. cikk 165. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás Hatálybalépés és alkalmazás
(1) Ez a rendelet az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követõ hetedik napon lép hatályba.

(1) Ez a rendelet az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követõ hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétõl kell 
alkalmazni.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétõl kell 
alkalmazni.

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

A cukorágazat tekintetében azonban a 7. és 
a 16. cikket csak a 2019/2020-as
cukorpiaci gazdasági év végét követõen, 
2020. október 1-jétõl kell alkalmazni. 

(2) A tej- és tejtermékágazat 
vonatkozásában a 104. és a 105. cikk 2020. 
június 30-ig alkalmazandó.

(2) A tej- és tejtermékágazat 
vonatkozásában a 104a., a 105., a 105b. és 
a 157a. cikk 2020. június 30-ig 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 155
Michel Dantin
A 424. és 2182. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ia. rész A cukorágazatra vonatkozó 
meghatározások

1. „fehér cukor”: olyan cukor, amely 
nincs ízesítve vagy színezve vagy nem 
tartalmaz semmiféle adalékanyagot, és 
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száraz állapotra számítva polarimetriás 
módszerrel meghatározva legalább 99,5 
tömegszázalék szacharózt tartalmaz; 
2. „nyerscukor”: olyan cukor, amely 
nincs ízesítve vagy színezve vagy nem 
tartalmaz semmiféle adalékanyagot, és 
száraz állapotra számítva polarimetriás 
módszerrel meghatározva kevesebb mint 
99,5 tömegszázalék szacharózt tartalmaz; 
3. „izoglukóz”: a szárazanyagra számítva 
legalább 10 tömegszázalék fruktózt 
tartalmazó glükózból vagy polimerjeibõl 
nyert termék;
4. „inulinszirup”: olyan köztes termék, 
amelyet inulin vagy oligofruktóz 
hidrolízisével nyertek, szárazanyagra 
számítva legalább 10% fruktózt tartalmaz 
szabadon vagy szacharóz formájában, és 
cukor/izoglükóz egyenértékként van 
kifejezve. Az inulinszirup-kvótával nem 
rendelkezõ inulinrost-feldolgozók által 
elõállított, kismértékben édesítõ termékek 
piaca korlátozásának elkerülése 
érdekében ezt a meghatározást a Bizottság 
módosíthatja;
5. „kvótacukor”, „kvótaizoglükóz” és 
„kvóta-inulinszirup”: az érintett 
vállalkozás kvótája alapján egy adott 
gazdasági évnek tulajdonított cukor-, 
izoglükóz-, illetve inulinszirup-termelés 
mennyisége;
6. „ipari cukor”: egy adott gazdasági 
évnek tulajdonított cukortermelés 
mennyisége az 5. pontban említett 
cukormennyiségen felül, amelyet az 
101m. cikk (2) bekezdésében említett 
termékek valamelyikének az ipar általi 
elõállításához való felhasználásra 
szánnak; 
7. „ipari izoglükóz” és „ipari 
inulinszirup”: egy adott gazdasági évnek 
tulajdonított izoglükóz- vagy inulinszirup-
termelés mennyisége, amelyet az 101m. 
cikk (2) bekezdésében említett termékek 
valamelyikének az ipar általi 
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elõállításához való felhasználásra 
szánnak; 
8. „többletizoglükóz”, „többletizoglükóz” 
és „többlet-inulinszirup”: egy adott 
gazdasági évnek tulajdonított cukor-, 
izoglükóz-, illetve inulinszirup-termelés 
mennyisége az 5., 6. és 7. pontban említett 
megfelelõ mennyiségen felül;
9. „kvótacukorrépa”: a kvótacukorrá 
feldolgozott összes répa;
10. „szállítási szerzõdés”: egy értékesítõ és 
egy vállalkozás között létrejött, 
cukorgyártásra szánt répa szállítására 
irányuló szerzõdés;
11. „szakmán belüli megállapodás”: a 
következõk valamelyike:
a) a szállítási szerzõdések megkötését 
megelõzõen egyrészrõl nemzeti 
vállalkozási szervezetek valamely 
csoportja, másrészrõl nemzeti értékesítõi 
szervezetek valamely csoportja között 
uniós szinten létrejött megállapodás;
b) szállítási szerzõdések megkötését 
megelõzõen, egyrészrõl vállalkozások vagy 
az érintett tagállam által elismert valamely 
vállalkozásokat tömörítõ szervezet, 
másrészrõl egy, az érintett tagállam által 
elismert értékesítõi társulás között létrejött 
megállapodás;
c) az a) vagy a b) pontban említett 
megállapodás hiányában, a társaságokról 
szóló törvény és a szövetkezetekrõl szóló 
törvény, amennyiben ezek a cukorrépának 
a cukorgyártó társaságok vagy 
szövetkezetek részvényesei vagy tagjai 
által történõ szállítását szabályozzák,
d) az a) vagy a b) pontban említett 
megállapodás hiányában bármilyen 
szállítási szerzõdés megkötése elõtt létezõ 
megegyezések, feltéve hogy a 
megegyezéseket elfogadó értékesítõk 
legalább 60%-át szállítják annak a teljes 
cukorrépa-mennyiségnek, amelyet a 
vállalkozás az egy vagy több gyárban 
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történõ cukorgyártás céljából vásárol.
12. „kizárólag cukorfinomítással 
foglalkozó üzem” az a termelési egység: 
– amelynek kizárólagos tevékenysége 
behozott nyers nádcukor finomítása, vagy 
– amely a 2004/2005-ös gazdasági évben 
legalább 15 000 tonna mennyiségû 
behozott nyers nádcukrot finomított. E 
francia bekezdés alkalmazásában 
Horvátország esetében a gazdasági év a 
2007/2008-as év.

Or. en

Módosítás 156
Michel Dantin
Megegyezéses módosítás 

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

III. MELLÉKLET III. MELLÉKLET
A 7. CIKKBEN EMLÍTETT RIZS ÉS 
CUKOR SZABVÁNYOS MINÕSÉGE

A 7. CIKKBEN ÉS A 101G. CIKKBEN
EMLÍTETT RIZS ÉS CUKOR 
SZABVÁNYOS MINÕSÉGE

Or. en

Módosítás 157
Michel Dantin
A 426. és 2198. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
III a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIIa. MELLÉKLET 

A 7. CIKKBEN EMLÍTETT, HASÍTOTT TESTEKRE VONATKOZÓ UNIÓS 
OSZTÁLYOZÁSI RENDSZEREK
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A.: A hasított kifejlett marhák uniós osztályozási rendszere

I. Fogalommeghatározások

A következõ fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. „hasított test”: az egész levágott állat teste kivéreztetve, kizsigerelve és megnyúzva;

2. „hasított féltest”: az 1. pontban említett hasított testnek a gerincoszlop mentén, a nyak-, 
hát-, ágyéki, illetve keresztcsonti csigolyák, valamint a szegycsont és a szeméremcsonti 
összenövés közepén végzett szimmetrikus szétválasztásával nyert termék.

II. Kategóriák

A kifejlett hasított szarvasmarhákat az alábbi kategóriákba kell sorolni:

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

III. Osztályozás

A hasított testek osztályozását a következõ tulajdonságok egymást követõ felmérése alapján 
kell elvégezni:

1. Húsosság, az alábbiakban meghatározottak szerint:

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

Húsossági 
osztály

Leírás

S 
Elsõrendû

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

E 
Kiváló

Minden húsvonal domború vagy erõsen domború; kivételesen jó 
izmoltság

U 
Nagyon jó

A húsvonalak egészében domborúak; nagyon jó izmoltság

R 
Jó

A húsvonalak egészében egyenesek; jó izmoltság
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O 
Megfelelõ

A húsvonalak egyenesek vagy homorúak; átlagos izmoltság

P 
Gyenge

Minden húsvonal homorú vagy egészen homorú; gyenge izmoltság

2. Faggyússág, az alábbiakban meghatározottak szerint:

A hasított test külsején és a mellüregben található faggyú mennyisége 

Faggyússági 
osztály

Leírás

1 
alacsony

Faggyúval borítottság nincs vagy csekély

2 
csekély

Enyhe faggyúsodás, a hús majdnem mindenütt látható

3 
átlagos

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

4
magas

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

5 
nagyon magas

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

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

IV. Kiszerelés

Az egész vagy fél hasított testet a következõképpen kell elõkészíteni:

1. fejek és lábvégek nélkül; a fejet a tarkóizületnél kell a hasított testrõl leválasztani, míg a 
lábvégeket kéztõ-kézközép, illetve lábtõ-lábközép csontok közötti izületeknél leválasztva kell 
eltávolítani,

2. a mellüregi és hasüregi szervek nélkül, vesével, vesefaggyúval, illetve medencei 
zsírszövettel együtt vagy azok nélkül,

3. a nemi szervek és a hozzájuk tartozó izmok nélkül, valamint – nõivarú állatok esetében –
a tõgy, illetve a tõgy zsírszövete nélkül.

V. Osztályozás és azonosítás

A 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke értelmében jóváhagyott 
vágóhidak intézkedéseket hoznak, hogy az ilyen vágóhidakon levágott kifejlett marhák 
hasított testét vagy féltestét, amely a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
I. melléklete I. szakaszának III. fejezetével összefüggésben az 5. cikk (2) bekezdésében 
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elõírtak szerinti állat-egészségügyi jelöléssel van ellátva, az uniós osztályozási rendszer 
szerint osztályozzák és azonosítsák.

A jelöléssel való azonosítást megelõzõen a tagállamoknak lehetõségük van a hasított 
testekrõl, illetve féltestekrõl a külsõ faggyú eltávolíttatására, ha ezt a faggyússág indokolja.

B: A hasított sertések uniós osztályozási rendszere

I. Fogalommeghatározás

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

II. Osztályozás

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

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

III. Kiszerelés

A hasított testeket nyelv, szõr, köröm, nemi szervek, háj, vese és rekeszizom nélkül kell 
elõkészíteni.

IV. Színhústartalom

1. A színhústartalmat a Bizottság által engedélyezett osztályozási módszerekkel kell 
megbecsülni. Csak a hasított sertés egy vagy több anatómiai részén végzett fizikai 
méréseken alapuló, statisztikailag bizonyított értékelési módszert lehet engedélyezni. Az 
osztályozási módszerek engedélyezése az értékelés során kapott statisztikai hibákkal 
szembeni felsõ tûréshatárnak való megfeleléstõl függ.
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2. A hasított sertés kereskedelmi értéke azonban nem határozható meg kizárólagosan a 
becsült színhústartalom alapján.

V. A hasított testek azonosítása:

Amennyiben a Bizottság másképp nem rendelkezik, az osztályozott hasított testeket az 
uniós osztályozási rendszer szerinti jelöléssel kell azonosítani.

C: A hasított juhok uniós osztályozási rendszere

I. Fogalommeghatározás

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

II. Kategóriák

A hasított testeket az alábbi kategóriákba kell sorolni:

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

III. Osztályozás

1. A hasított testeket az A. III. pontban lévõ rendelkezések alkalmazása révén kell 
értelemszerûen osztályozni. Az A.III.1. pontban, illetve az A.III.2. pontban szereplõ 
táblázat 3. és 4. sorában azonban a „fartõ” szót a „hátulsó testnegyed” kifejezéssel kell 
helyettesíteni.

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

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

IV. Kiszerelés

Az egész vagy fél hasított testet fej (az atlanto-occipitalis ízületnél leválasztva), lábvégek 
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(kéztõ-kézközép, illetve lábtõ-lábközép csontok közötti izületeknél leválasztva), farok (a 
hatodik és hetedik farkcsigolya között elválasztva), tõgy, nemi szervek, máj és bélgarnitúra 
nélkül kell kiszerelni. A vesék és a vesefaggyú a vágott test részei.

V. A hasított testek azonosítása

Az osztályozott egész vagy fél hasított testeket az uniós osztályozási rendszer szerinti 
jelöléssel kell azonosítani.

Or. en

Módosítás 158
Michel Dantin
A 427. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
III b melléklet (új)

A Parlament által javasolt szöveg

IIIb. MELLÉKLET

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

(tonna)

Tagállam vagy régió 

(1)

Cukor 

(2) 

Izoglükóz 

(3) 

Inulinszirup 

(4) 

Belgium 676 235,0 114 580,2 0

Bulgária 0 89 198,0

Cseh Köztársaság 372 459,3

Dánia 372 383,0

Németország 2 898 255,7 56 638,2

Írország 0

Görögország 158 702,0 0
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Spanyolország 498 480,2 53 810,2

Franciaország (tengerentúli 
területek nélkül)

3 004 811,15 0

Franciaország tengerentúli megyéi 432 220,05

Olaszország 508 379,0 32 492,5

Lettország 0

Litvánia 90 252,0

Magyarország 105 420,0 250 265,8

Hollandia 804 888,0 0 0

Ausztria 351 027,4

Lengyelország 1 405 608,1 42 861,4

Portugália (kontinentális 
területek)

0 12 500,0

Azori-szigetek autonóm régió 9 953,0

Románia 104 688,8 0

Szlovénia 0

Szlovákia 112 319,5 68 094,5

Finnország 80 999,0 0

Svédország 293 186,0

Egyesült Királyság 1 056 474,0 0

Horvátország p.m. p.m. p.m.

ÖSSZESEN 13 336 741,2 720 440,8 0

Or. en
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Módosítás 159
Michel Dantin
A 428. és 2181. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
III c melléklet (új)

A Parlament által javasolt szöveg

IIIc. MELLÉKLET

A CUKORKVÓTÁK VAGY IZOGLÜKÓZKVÓTÁK ÁTRUHÁZÁSÁNAK RÉSZLETES 
SZABÁLYAI A 101K. CIKKNEK MEGFELELÕEN

I

E melléklet alkalmazásában:

a) „vállalkozások egyesülése”: két vagy több vállalkozás egyetlen vállalkozássá történõ 
egyesülése;

b) „vállalkozás átruházása”: a kvótával rendelkezõ vállalkozás eszközeinek egy vagy több 
vállalkozás számára történõ átruházása vagy azokba történõ beolvasztása;

c)  „gyár átruházása”: egy mûszaki egység – beleértve az érintett termék gyártásához 
szükséges egész üzemet is – tulajdonjogának egy vagy több vállalkozás részére történõ 
átruházása, ami az átruházó vállalkozás termelésének részleges vagy teljes átvállalását 
eredményezi;

d) „gyár haszonbérlete”: a cukor gyártásához szükséges egész üzemet magában foglaló 
mûszaki egység haszonbérletére vonatkozó szerzõdés annak mûködtetése céljából, 
amelyet legalább három egymást követõ gazdasági évre kötnek – a felek 
megállapodnak abban, hogy azt a harmadik gazdasági év lejárta elõtt nem szüntetik 
meg – egy olyan vállalkozással, amely ugyanabban a tagállamban telepedett le, mint 
az érintett gyár, ha – a haszonbérlet hatálybalépését követõen – az a vállalkozás, 
amely az érintett gyárat bérli, annak teljes termelésére nézve kizárólagosan 
cukorgyártó vállalkozásnak tekinthetõ.

II. 

1. A 2. pont sérelme nélkül a cukorgyártó vállalkozások egyesülése vagy átruházása, 
illetve a cukorgyárak átruházása esetén a kvótákat a következõképpen kell kiigazítani:

a) cukorgyártó vállalkozások egyesülése esetén a tagállamok az egyesülés révén 
keletkezõ vállalkozás részére akkora kvótát osztanak ki, amely egyenlõ az érintett 
cukorgyártó vállalkozások részére az egyesülés elõtt kiosztott kvóták összegével;

b) cukorgyártó vállalkozás átruházása esetén a tagállam az átruházott vállalkozás 
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kvótáját cukorgyártás céljára a vállalkozást megszerzõ vállalkozás részére osztja 
ki, illetve, ha az átruházott vállalkozás az átruházással több vállalkozáshoz kerül, 
a kiosztásnak az ezek által egyenként átvett cukortermelés arányában kell 
történnie;

c)  cukorgyár átruházása esetén, a tagállam a gyár tulajdonjogát átruházó 
vállalkozás kvótáját csökkenti, és a szóban forgó gyárat megvásárló cukorgyártó 
vállalkozás vagy vállalkozások kvótáját az átvett cukortermelés arányában levont 
mennyiséggel növeli.

2. Amennyiben az 1. pontban említett valamelyik mûvelet által közvetlenül érintett több 
cukorrépa- vagy cukornádtermelõ egyértelmûen kinyilvánítja, hogy hajlandó a 
cukorrépáját vagy nádját olyan cukorgyártó vállalkozásnak szállítani, amely nem 
részese az említett mûveleteknek, a tagállam a kiosztást azon vállalkozás által vállalt 
termelés alapján végezheti, amelynek a termelõk a cukorrépájukat vagy nádjukat 
szállítani kívánják.

3. Abban az esetben, ha az 1. alpontban említettektõl eltérõ körülmények között kerül sor

a) egy cukorgyártó vállalkozásnak;

b) egy cukorgyártó vállalkozás egy vagy több gyárának

a bezárására, a tagállam kioszthatja a kvótáknak az adott bezárással érintett részét egy 
vagy több cukorgyártó vállalkozás részére.

Az elsõ albekezdés b) pontjában említett esetben, amennyiben az érintett termelõk 
közül néhányan egyértelmûen kinyilvánítják, hogy hajlandók cukorrépájukat vagy 
cukornádjukat egy adott cukorgyártó vállalkozásnak szállítani, a tagállam a 
kvótáknak az adott cukorrépával vagy cukornáddal összefüggõ részét kioszthatja 
annak a vállalkozásnak, amely részére a termelõk a szóban forgó termékeket szállítani 
kívánják.

4. Amennyiben a 101. cikk (5) bekezdésében említett eltérésre történik hivatkozás, az 
érintett tagállam az említett eltérés által érintett répatermelõktõl és cukorgyártó 
vállalkozásoktól megkövetelheti, hogy szakmán belüli megállapodásaikba olyan 
különleges záradékot illesszenek be, amely lehetõvé teszi a tagállam számára e szakasz 
2. és 3. pontjának az alkalmazását.

5. Ha egy cukorgyártó vállalkozáshoz tartozó gyár haszonbérletére kerül sor, a tagállam 
a gyárat bérbeadásra felkínáló vállalkozás kvótáját csökkentheti, és azt a részt, 
amellyel a kvótát csökkentette, kioszthatja annak a vállalkozásnak, amely a gyárat 
azzal a céllal bérli, hogy abban cukrot állítson elõ.

Ha a haszonbérlet az I. szakasz d) pontjában említett, három gazdasági évre kiterjedõ 
idõszak alatt szûnik meg, a kvótának az e pont elsõ albekezdése alapján történõ 
kiigazítását a tagállam a haszonbérlet hatálybalépésének idõpontjára visszamenõ 
hatállyal érvényteleníti. Ha azonban a haszonbérlet vis maior miatt szûnik meg, a 
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tagállam a kiigazítást nem köteles érvényteleníteni.

6. Amennyiben egy cukorgyártó vállalkozás már nem tudja biztosítani, hogy az uniós 
jogszabályok alapján az érintett cukorrépa-, illetve cukornádtermelõk irányában 
fennálló kötelezettségeinek eleget tegyen, és amennyiben errõl a helyzetrõl az érintett 
tagállam illetékes hatóságai is megbizonyosodtak, az érintett tagállam egy vagy több 
gazdasági évre kioszthatja a kvóták érintett részét a vállalt termelés arányában egy 
vagy több másik cukorgyártó vállalkozásnak.

7. Amennyiben egy tagállam egy cukorgyártó vállalkozásnak a cukorrépa etil-alkohollá 
történõ feldolgozására árgaranciákat és felvevõpiacra vonatkozó garanciákat nyújt, a 
tagállam – az adott vállalkozással és az érintett répatermelõkkel egyetértésben –
kioszthatja egy vagy több gazdasági évre a cukorgyártási kvóták teljes egészét vagy egy 
részét egy vagy több másik vállalkozás részére.

III.

Izoglükózgyártó vállalkozások egyesülése vagy átruházása, illetve egy izoglükóz-elõállító 
gyár átruházása esetén, a tagállam az érintett kvótákat – izoglükóz elõállítása céljából –
kioszthatja egy vagy több más vállalkozás részére, függetlenül attól, hogy azok 
rendelkeznek-e termelési kvótával.

IV.

A II. és a III. szakasz alapján hozott intézkedések csak akkor léphetnek hatályba, ha 
teljesülnek a következõ feltételek:

a) valamennyi érintett fél érdekeit figyelembe veszik;

b) az érintett tagállam úgy ítéli meg, hogy az intézkedések valószínûleg javítják a 
cukorrépa-, a cukornád- és a cukorgyártó ágazat szerkezetét;

c) az intézkedések azonos, a IIIb. mellékletben meghatározott kvótával rendelkezõ 
területen letelepedett vállalkozásokra vonatkoznak.

V.

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

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

VI.

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

Or. en

Módosítás 160
Michel Dantin
A 429. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
III d melléklet (új)

A Parlament által javasolt szöveg

IIId. MELLÉKLET
A 101. cikkben említett cukorrépa-felvásárlási feltételek

I. PONT

E melléklet alkalmazásában a „szerzõdõ felek”:

a) a cukorgyártó vállalkozások (a továbbiakban: a gyártók), 

b) a cukorrépa-eladók (a továbbiakban: az eladók).

II. PONT

1. A szállítási szerzõdéseket elõírt mennyiségû kvótacukorrépára vonatkozóan, írásban 
kötik.

2. A szállítási szerzõdések rögzítik, hogy további cukorrépa-mennyiség szállítható-e, és 
ha igen, milyen feltételek mellett.

III. PONT

1. A szállítási szerzõdésekben fel kell tüntetni az e rendelet 101. cikke (2a) bekezdésének 
a) pontjában említett, és adott estben b) pontjában említett répamennyiségekre 
vonatkozó beszerzési árakat. A 101. cikk (2a) bekezdésének a) pontjában említett 
mennyiségek esetében ezek az árak nem lehetnek alacsonyabbak a kvótarépára 
vonatkozó, az 101g. cikk (1) bekezdésében említett minimálárnál.

2. A szállítási szerzõdésekben a cukorrépa cukortartalmára egy rögzített értéket kell 
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elõírni. Ezek a szerzõdések tartalmaznak egy, a különbözõ cukortartalmakat és 
tényezõket feltüntetõ átszámítási skálát, amelynek segítségével a szállított cukorrépa-
mennyiségeket át lehet váltani a szállítási szerzõdésben feltüntetett cukortartalomnak 
megfelelõ mennyiségekre.

A skála a különbözõ cukortartalmaknak megfelelõ hozamokon alapul.

3. Amennyiben egy eladó a 101. cikk (2a) bekezdésének a) pontjában említett répa 
szállítására kötött szállítási szerzõdést egy gyártóval, az e szállító által teljesített 
minden szállítást – amelyet az elõzõ 2. pont szerint át kell váltani – a szállítási 
szerzõdésben rögzített répamennyiség erejéig a 101. cikk (2a) bekezdésének a) pontja 
szerinti szállításnak kell tekinteni.

4. Azok a gyártók, akik kisebb mennyiségû cukrot állítanak elõ, mint amennyi a 
kvótacukorrépájuk, amelyre a 101. cikk (2a) bekezdésének a) pontja alapján vetés 
elõtti szállítási szerzõdéseket írtak alá, a bármely további termelésnek megfelelõ 
cukorrépa-mennyiséget, egészen kvótájuk mértékéig, azok között az eladók között 
osztják fel, akikkel a 101. cikk (2a) bekezdésének a) pontja értelmében vetés elõtti 
szállítási szerzõdést kötöttek.

A szakmán belüli megállapodások ettõl a rendelkezéstõl eltérhetnek.

IV. PONT

1. A szállítási szerzõdések rendelkeznek a cukorrépa-szállítások idõbeni eloszlásáról és 
szokásos idõtartamáról.

2. Az 1. alpontban említett rendelkezéseknek az elõzõ gazdasági év folyamán 
alkalmazandó rendelkezéseknek kell lenniük, figyelembe véve a tényleges termelés 
szintjét; a szakmán belüli megállapodások ettõl eltérhetnek.

V. PONT

1. A szállítási szerzõdések rendelkeznek a cukorrépa-begyûjtõ helyekrõl.

2. Amennyiben az eladók és a gyártók az elõzõ gazdasági évre már kötöttek szállítási 
szerzõdést, az említett gazdasági év folyamán történõ szállításokra nézve általuk közös 
megegyezéssel elfogadott begyûjtõ helyek továbbra is mûködnek. A szakmán belüli 
megállapodások ettõl a rendelkezéstõl eltérhetnek.

3. A szállítási szerzõdések kikötik, hogy a berakodás és a begyûjtõ helyrõl való elszállítás 
költségeit a gyártónak kell viselnie, az elõzõ gazdasági év elõtt már alkalmazott helyi 
szabályokon vagy szokásokon alapuló különleges megállapodásokra is figyelemmel.

4. Dániában, Görögországban, Spanyolországban, Írországban, Portugáliában, 
Finnországban és az Egyesült Királyságban azonban, amennyiben a cukorrépát ex 
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works szállítják, a szállítási szerzõdésekben meg kell követelni a gyártóknak a 
berakodási és szállítási költségekhez való hozzájárulását, és ki kell kötni a 
hozzájárulás százalékos arányát vagy összegét.

VI. PONT

1. A szállítási szerzõdések rendelkeznek a cukorrépa-átvételi helyekrõl.

2. Amennyiben az eladók és a gyártók az elõzõ gazdasági évre már kötöttek szállítási 
szerzõdést, az említett gazdasági év folyamán történõ szállításokra nézve általuk közös 
megegyezéssel elfogadott átvételi helyek továbbra is mûködnek. A szakmán belüli 
megállapodások ettõl a rendelkezéstõl eltérhetnek.

VII. PONT

1. A szállítási szerzõdések rendelkeznek a cukortartalom polarimetriás módszerrel 
történõ meghatározásáról. Az átvételkor a répából mintát kell venni.

2. A szakmán belüli megállapodások más mintavételi idõpontokról is rendelkezhetnek. A 
szállítási szerzõdés ilyen esetben rendelkezik az átvétel és a mintavétel között a 
cukortartalomban bekövetkezett csökkenés ellensúlyozása cé l jábó l  történõ 
helyesbítésrõl.

VIII. PONT

A szállítási szerzõdések rendelkezései szerint a bruttó tömeg, a tára és a cukortartalom 
megállapítása a következõ eljárások valamelyikével történik:

a) a gyártó és a cukorrépa-termelõk szakmai szervezete közösen állapítja meg, 
amennyiben egy szakmán belüli megállapodás így rendelkezik;

b) a gyártó állapítja meg, a cukorrépa-termelõk szakmai szervezetének felügyelete alatt;

c)  a gyártó állapítja meg, az érintett tagállam által elismert szakértõ felügyelete alatt, 
feltéve hogy az eladó annak költségeit megtéríti.

IX. PONT

1. A szállítási szerzõdések megkövetelik, hogy a gyártók a leszállított cukorrépa teljes 
mennyisége tekintetében a következõk közül egyet vagy többet teljesítsenek:

a) a leszállított répa össztömegébõl származó friss répaszeletet az eladónak ex works 
paritás feltételei mellett, költségmentesen visszaküldjék;
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b) az említett répaszelet egy részét, összepréselve, szárítva vagy szárítva és kilúgozva, 
az eladónak ex works paritás feltételei mellett, költségmentesen visszaküldjék;

c)  a répaszeletet, összepréselve vagy szárítva, az eladónak ex works paritás feltételei 
mellett visszaküldjék; a gyártó ebben az esetben az eladótól megkövetelheti a 
préselés vagy szárítás költségeinek megfizetését;

d) az eladónak az érintett répaszelet értékesítési lehetõségeit figyelembe vevõ 
ellentételezést fizessenek.

Ha a leszállított cukorrépa teljes mennyiségének egyes részeit eltérõ módokon 
dolgozzák fel, a szállítási szerzõdés az elsõ albekezdésben elõírt kötelezettségek közül 
egynél többet követel meg.

2.  A szakmán belüli megállapodás elõírhatja a répaszeletnek az 1. a), b) és c) alpontban 
említettõl eltérõ szakaszban történõ leszállítását.

X. PONT

1. A szállítási szerzõdésekben minden elõlegfizetésre, valamint a cukorrépa beszerzési 
árának megfizetésére vonatkozóan rögzíteni kell a határidõket.

2. Az 1. alpontban említett határidõk azonosak az elõzõ gazdasági év folyamán érvényes 
határidõkkel. A szakmán belüli megállapodások ettõl a rendelkezéstõl eltérhetnek.

XI. PONT

Amennyiben a szállítási szerzõdések az e melléklet által érintett kérdésekkel kapcsolatos 
szabályokat állapítanak meg, illetve amennyiben más kérdéseket szabályozó rendelkezéseket 
tartalmaznak, rendelkezéseik és hatásaik nem lehetnek ellentétesek ezzel a melléklettel.

XII. PONT

1. E rendelet II. melléklete Ia. részének 11. pontjában említett szakmán belüli 
megállapodások választottbírósági záradékokat tartalmaznak.

2. Amennyiben a közösségi, regionális vagy helyi szintû, szakmán belüli megállapodások 
az e rendelet által érintett kérdésekkel kapcsolatos szabályokat állapítanak meg, illetve 
amennyiben más kérdéseket szabályozó rendelkezéseket tartalmaznak, rendelkezéseik 
és hatásaik nem lehetnek ellentétesek ezzel a melléklettel.

3. A 2. alpontban említett megállapodások különösen a következõket állapítják meg:

a) azoknak a cukorrépa-mennyiségeknek az eladók közötti felosztására vonatkozó 
szabályokat, amelyeknek a kvóta keretein belüli cukorgyártás céljából történõ 
megvásárlásáról a gyártó a vetés elõtt dönt;
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b) a III. pont 4. alpontjában említett felosztásra vonatkozó szabályokat;

c)  a III. pont 2. alpontjában említett átszámítási skálát;

d) a termelendõ cukorrépafajták vetõmagjának választékára és szállítására 
vonatkozó szabályokat;

e) a szállítandó cukorrépa minimális cukortartalmát;

f) a gyártó és az eladók képviselõi között a cukorrépa-szállítások kezdõ 
idõpontjának rögzítése elõtt történõ egyeztetés követelményét;

g) a korai vagy késõbbi szállítások után az eladóknak járó ösztönzõk kifizetését;

h) részadatokat a következõkre vonatkozóan:

i. i. a IX. pont 1. b) alpontjában említett répaszeletrész,
ii. a IX. pont 1. c) alpontjában említett költségek;
iii. a IX. pont 1. d) alpontjában említett ellentételezés;

i) a répaszeletnek az eladó általi elszállítását;

j) e rendelet 101g. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül, szabályokat arra nézve, 
hogy miként kell a cukor referenciaára és tényleges eladási ára közötti bármely 
különbözetet a gyártó és az eladók között megosztani.

XIII. PONT

Amennyiben nincs rögzített szakmán belüli megállapodás arra nézve, hogy miként kell az 
eladók között felosztani azokat a kvóta keretén belüli cukorgyártásra szánt cukorrépa-
mennyiségeket, amelyeknek a vetés elõtti megvásárlására a gyártó ajánlatot tesz, az érintett 
tagállam maga állapíthat meg szabályokat az ilyen felosztásra.

Az említett szabályok a szövetkezetek számára répát értékesítõ szokásos eladókra olyan 
szállítási jogokat is ruházhatnak, amelyek eltérnek azoktól a szállítási jogoktól, amelyekkel 
akkor rendelkeznének, ha ilyen szövetkezethez tartoznának.

Or. en

Módosítás 161
Michel Dantin
A 2209. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – II rész – 17 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A „crémant” oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy harmadik 
országbeli földrajzi jelzéssel ellátott 
minõségi fehér vagy rozé pezsgõ, amelyet 
az alábbi feltételek mellett állítanak elõ:
a) a szõlõt kézzel szüretelik;
b) a bor egész szõlõfürtök vagy bogyózott 
szõlõ préselésével nyert mustból készült. A 
kinyert must mennyisége 150 kg 
szõlõmennyiségre számítva legfeljebb 100 
liter lehet;
c) a maximális kén-dioxid-tartalom nem 
haladja meg a 150 mg/l mennyiséget;
d) a cukortartalom 50 g/l-nél 
alacsonyabb;
e) a bort a palackban történõ második 
alkoholos erjesztéssel tették pezsgõvé;
f) a bor a küvé összeállításától számítva 
legalább kilenc hónapon át megszakítás 
nélkül a borseprõn maradt ugyanabban a 
gazdaságban;
g) a bort degorzsálással seprõtlenítették.
A „Crémant” kifejezést a minõségi 
pezsgõk címkéjén a szóban forgó oltalom 
alatt álló eredetmegjelöléshez vagy 
harmadik országbeli földrajzi jelzéshez 
kapcsolódó körülhatárolt terület alapjául 
szolgáló földrajzi egység nevével 
összekapcsolva kell szerepeltetni.
Az elsõ bekezdés a) pontja, valamint a 
második bekezdés nem alkalmazandó 
azokra a termelõkre, akik a „crémant” 
kifejezést tartalmazó, 1986. március 1-je 
elõtt bejegyzett védjegyet birtokolnak.

Or. en
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Módosítás 162
Michel Dantin
A 2210-2213. módosítások helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – III rész – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] [...]
2. E rész alkalmazásában „tejtermékek” a 
kizárólag tejbõl származó termékek, 
elismerve azt, hogy adhatók hozzájuk az 
elõállításukhoz szükséges anyagok, feltéve, 
hogy ezeknek az anyagoknak a használata 
nem a tej bármely alkotóelemének teljes 
vagy részleges helyettesítését szolgálja.

2. E rész alkalmazásában „tejtermékek” a 
kizárólag tejbõl származó termékek, 
elismerve azt, hogy adhatók hozzájuk az 
elõállításukhoz szükséges anyagok, feltéve, 
hogy ezeknek az anyagoknak a használata 
nem a tej bármely alkotóelemének teljes 
vagy részleges helyettesítését szolgálja.

A következõket kizárólag a tejtermékekre 
kell fenntartani:

A következõket kizárólag a tejtermékekre 
kell fenntartani:

a) a forgalmazás valamennyi fázisában 
használt következõ elnevezések:

a) a forgalmazás valamennyi fázisában 
használt következõ elnevezések:

i. savó, i. savó,

ii. tejszín, ii. tejszín,
iii. vaj, iii. vaj,

iv. író, iv. író,
v. vajolaj, v. vajolaj,

vi. kazeinok, vi. kazeinok,
vii. vízmentes tejzsír (AMF), vii. vízmentes tejzsír (AMF),
viii. sajt, viii. sajt,

ix. joghurt, ix. joghurt,
x. kefír, x. kefír,

xi. kumisz, xi. kumisz,
xii. viili/fil, xii. viili/fil,

xiii. smetana, xiii. smetana,
xiv. fil, xiv. fil,

xiva. aludttej,
xivb. tejföl,
xivc. rjaženka (különleges lett 
termékelnevezés),
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xivd. rūgušpiens (különleges lett 
termékelnevezés);

b) a 2000/13/EK irányelv 5. cikkének 
értelmében a tejtermékek kapcsán használt 
árumegnevezések.

b) a 2000/13/EK irányelv 5. cikkének 
értelmében a tejtermékek kapcsán használt 
árumegnevezések.

Or. en

Módosítás 163
Michel Dantin
A 2214. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – V rész – II szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

II. Fogalommeghatározások II. Fogalommeghatározások
(1) „baromfihús”: olyan emberi 
fogyasztásra alkalmas baromfihús, amelyet 
hûtõkezelésen kívül nem vetettek alá 
kezelésnek;

(1) „baromfihús”: olyan emberi 
fogyasztásra alkalmas baromfihús, amelyet 
hûtõkezelésen kívül nem vetettek alá 
kezelésnek;

(2) „friss baromfihús”: – 2°C-nál nem 
alacsonyabb és + 4°C-nál nem magasabb 
hõmérsékleten tárolt, a hûtési eljárás során 
korábban soha meg nem keményedett 
baromfihús. A tagállamok azonban 
megállapíthatnak ettõl kis mértékben eltérõ 
hõmérsékleti követelményeket a friss 
baromfihús kiskereskedelmi egységekben 
vagy az árusító hellyel szomszédos 
létesítményben történõ darabolásához és 
kezeléséhez szükséges legrövidebb 
idõtartamra, amennyiben a darabolás és a 
kezelés kizárólagos célja a vevõ közvetlen, 
helyszíni kiszolgálása;

(2) „friss baromfihús”: – 2°C-nál nem 
alacsonyabb és + 4°C-nál nem magasabb 
hõmérsékleten tárolt, a hûtési eljárás során 
korábban soha meg nem keményedett 
baromfihús. A tagállamok azonban 
megállapíthatnak ettõl kismértékben eltérõ 
hõmérsékleti követelményeket a friss 
baromfihús kiskereskedelmi egységekben 
vagy az árusító hellyel szomszédos 
létesítményben történõ darabolásához és 
kezeléséhez szükséges legrövidebb 
idõtartamra, amennyiben a darabolás és a 
kezelés kizárólagos célja a vevõ közvetlen, 
helyszíni kiszolgálása;

(3) „fagyasztott baromfihús”: olyan 
baromfihús, amelyet a szokásos vágási 
technológia által megengedett lehetõ 
legrövidebb idõn belül le kell fagyasztani, 
és mindenkor – 12°C-nál nem magasabb 
hõmérsékleten kell tartani,

(3) „fagyasztott baromfihús”: olyan 
baromfihús, amelyet a szokásos vágási 
technológia által megengedett lehetõ 
legrövidebb idõn belül le kell fagyasztani, 
és mindenkor – 12°C-nál nem magasabb 
hõmérsékleten kell tartani,

(4) „gyorsfagyasztott baromfihús”: olyan 
baromfihús, amelyet mindenkor – 18 °C-

(4) „gyorsfagyasztott baromfihús”: olyan 
baromfihús, amelyet mindenkor – 18 °C-
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nál nem magasabb hõmérsékleten kell 
tartani a 89/108/EGK tanácsi irányelvben 
elõírt tûréshatárokon belül,

nál nem magasabb hõmérsékleten kell 
tartani a 89/108/EGK tanácsi irányelvben 
elõírt tûréshatárokon belül,

(5) „elõkészített baromfihús”: olyan 
baromfihús, beleértve az apróra darabolt 
baromfihúst, amelyhez élelmiszereket, 
fûszereket vagy adalékanyagokat adtak 
hozzá, vagy amelyen olyan eljárásokat 
végeztek, amelyek nem voltak elegendõek 
a hús belsõ izomrostszerkezetének 
módosításához,

(5) „elõkészített baromfihús”: olyan 
baromfihús, beleértve az apróra darabolt 
baromfihúst, amelyhez élelmiszereket, 
fûszereket vagy adalékanyagokat adtak 
hozzá, vagy amelyen olyan eljárásokat 
végeztek, amelyek nem voltak elegendõek 
a hús belsõ izomrostszerkezetének 
módosításához,

(6) „friss elõkészített baromfihús”: olyan 
elõkészített baromfihús, amelyhez friss 
baromfihúst használtak fel. 

(6) „friss elõkészített baromfihús”: olyan 
elõkészített baromfihús, amelyhez friss 
baromfihúst használtak fel. 

A tagállamok azonban megállapíthatnak 
ettõl kis mértékben eltérõ hõmérsékleti 
követelményeket a friss elõkészített 
baromfihús elõállítása során az üzemben 
végzett darabolás és kezelés 
megkönnyítéséhez szükséges legrövidebb 
idõtartamra, és csak a szükséges 
mértékben.

A tagállamok azonban megállapíthatnak 
ettõl kismértékben eltérõ hõmérsékleti 
követelményeket a friss elõkészített 
baromfihús elõállítása során az üzemben 
végzett darabolás és kezelés 
megkönnyítéséhez szükséges legrövidebb 
idõtartamra, és csak a szükséges 
mértékben.

(7) „baromfihús-készítmény”: a 
853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.1. 
pontjában meghatározott olyan 
húskészítmény, amelyhez baromfihúst 
használtak fel.

(7) „baromfihús-készítmény”: a 
853/2004/EK rendelet I. mellékletének 7.1. 
pontjában meghatározott olyan 
húskészítmény, amelyhez baromfihúst 
használtak fel.

Baromfihús az alábbi állapotban 
forgalmazható:
– frissen,
– fagyasztva,
– mélyhûtve.

Or. en

Módosítás 164
Michel Dantin
A 431. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

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

Va. rész A Gallus gallus fajtához tartozó tyúkok tojásai

I. Hatály

1) A melléklet e része az Unión belül termelt, harmadik országokból behozott, vagy az 
Unión kívüli kivitelre szánt tojás Unión belüli forgalmazására alkalmazandó.

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

a) a termelési helyen, vagy

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

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

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

II.  Minõség és súly szerinti osztályok 

1) A tojást minõség szerint a következõképpen kell osztályozni:

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

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

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

III. A tojás megjelölése

1. Az A. osztályú tojást a termelõi kóddal kell megjelölni.

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

A tagállamok mentességet adhatnak e követelmény alól az olyan B. osztályú tojás esetében, 
amely kizárólag a hazai piacon kerül forgalomba.
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2. A tojásnak az 1. ponttal összhangban történõ megjelölésére vagy a termelés helyén kerül 
sor, vagy az elsõ csomagolóközpontban, ahová a tojást a termelés helyérõl elszállítják.

3. A termelõ által az érintett tagállam termelési régiójában mûködõ helyi piacon, 
közvetlenül a végsõ fogyasztónak eladott tojást az 1. ponttal összhangban kell megjelölni. 

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

Or. en

Módosítás 165
Michel Dantin
A 432. és 433. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – VI rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VI. rész: Kenhetõ zsírok VI. rész: Kenhetõ zsírok

I. Kereskedelmi megnevezés
Az 60. cikkben említett termékek 
feldolgozás nélkül sem közvetlenül, sem 
éttermeken, kórházakon, vendéglõkön vagy 
hasonló egységeken keresztül nem 
értékesíthetõk és nem juttathatók el a végsõ 
fogyasztóhoz, amennyiben nem felelnek 
meg a mellékletben meghatározott 
követelményeknek.

Az 60. cikkben említett termékek 
feldolgozás nélkül sem közvetlenül, sem 
éttermeken, kórházakon, vendéglõkön vagy 
hasonló egységeken keresztül nem 
értékesíthetõk és nem juttathatók el a végsõ 
fogyasztóhoz, amennyiben nem felelnek 
meg a mellékletben meghatározott 
követelményeknek.

E termékek kereskedelmi megnevezésének 
meg kell egyeznie az ebben a részben 
szereplõvel.

E termékek kereskedelmi megnevezésének 
meg kell egyeznie az ebben a részben 
szereplõvel.

Az alább szereplõ kereskedelmi 
megnevezéseket az itt meghatározott, a 
következõ KN-kódok alá besorolt, legalább 
10, de kevesebb, mint 90 tömegszázalék 
zsírtartalmú termékek számára kell 
fenntartani:

Az alább szereplõ kereskedelmi 
megnevezéseket az itt meghatározott, a 
következõ KN-kódok alá besorolt, legalább 
10, de kevesebb, mint 90 tömegszázalék 
zsírtartalmú termékek számára kell 
fenntartani:

a) a 0405 és az ex 2106 KN-kód alá tartozó 
tejzsírok;

a) a 0405 és az ex 2106 KN-kód alá tartozó 
tejzsírok;

b)az ex 1517 KN-kód alá tartozó zsírok, b)az ex 1517 KN-kód alá tartozó zsírok,
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c) az ex 1517 és az ex 2106 KN-kód alá 
tartozó, növényi és/vagy állati termékekbõl 
álló zsírok.

c) az ex 1517 és az ex 2106 KN-kód alá 
tartozó, növényi és/vagy állati termékekbõl 
álló zsírok.

A szárazanyagon belül a zsírtartalom só 
nélküli arányának legalább kétharmadot 
kell kitennie.

A szárazanyagon belül a zsírtartalom só 
nélküli arányának legalább kétharmadot 
kell kitennie.

E kereskedelmi megnevezések azonban 
csak azokra a termékekre alkalmazandók, 
amelyek 20 °C hõmérsékleten megõrzik 
szilárd halmazállapotukat, és kenhetõek.

E kereskedelmi megnevezések azonban 
csak azokra a termékekre alkalmazandók, 
amelyek 20 °C hõmérsékleten megõrzik 
szilárd halmazállapotukat, és kenhetõek.

A fogalommeghatározásokat nem kell 
alkalmazni a következõkre:

A fogalommeghatározásokat nem kell 
alkalmazni a következõkre:

a) az olyan termékek megjelölésére, 
amelyeknél a hagyományos 
felhasználásból egyértelmûen 
megállapítható a termékek pontos jellege 
és/vagy ha a megjelöléseket egyértelmûen 
a termék jellemzõ tulajdonságának 
ismertetésére használják;

a) az olyan termékek megjelölésére, 
amelyeknél a hagyományos 
felhasználásból egyértelmûen 
megállapítható a termékek pontos jellege 
és/vagy ha a megjelöléseket egyértelmûen 
a termék jellemzõ tulajdonságának 
ismertetésére használják;

b) koncentrált termékek (vaj, margarin, 
keverékek) megnevezésére, amelyek 
zsírtartalma 90 % vagy annál nagyobb.

b) koncentrált termékek (vaj, margarin, 
keverékek) megnevezésére, amelyek 
zsírtartalma 90% vagy annál nagyobb.

II.  Terminológia
1. A „hagyományos” kifejezés a függelék 
A. részének 1. pontjában meghatározott 
„vaj” névvel akkor használható együtt, ha 
a terméket közvetlenül tejbõl vagy 
tejszínbõl állítják elõ.
E pont alkalmazásában a „tejszín” a 
tejbõl – olaj a vízben emulzió formájában 
– elõállított, legalább 10% tejzsírtartalmú 
termék.
2. Meg kell tiltani a függelékben említett 
termékekre vonatkozó olyan kifejezések 
használatát, amelyek a függelékben 
szereplõtõl eltérõ zsírtartalmat közölnek 
vagy sugallnak.
3. Az 2. bekezdéstõl eltérve, valamint azt 
kiegészítve:
a) a „csökkentett zsírtartalmú” kifejezés 
azoknál a függelékben említett 
termékeknél használható, amelyeknek a 
zsírtartalma meghaladja a 41%-ot, de 
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legfeljebb 62%;
b) az „alacsony zsírtartalmú” vagy „light” 
kifejezés azoknál a függelékben említett 
termékeknél használható, amelyek 
zsírtartalma 41% vagy annál kevesebb.
A „csökkentett zsírtartalmú”, valamint az 
„alacsony zsírtartalmú” vagy „light” 
fogalmak kiválthatják azonban a 
függelékben használt „háromnegyed-
zsíros” vagy „félzsíros” fogalmakat.

Or. en

Módosítás 166
Michel Dantin
A 2222-2224. módosítások helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VII. MELLÉKLET VII. MELLÉKLET

A 62. CIKKBEN EMLÍTETT 
BORÁSZATI ELJÁRÁSOK

A 62. CIKKBEN EMLÍTETT 
BORÁSZATI ELJÁRÁSOK

I. rész I. rész
Alkoholtartalom-növelés, savtartalom-

növelés és savtompítás bizonyos 
szõlõtermõ övezetekben

Alkoholtartalom-növelés, savtartalom-
növelés és savtompítás bizonyos 

szõlõtermõ övezetekben
[...] [...] 

C. Savtartalom-növelés és savtompítás C. Savtartalom-növelés és savtompítás
1. A friss szõlõ, a szõlõmust, a részben 
erjedt szõlõmust, a még erjedésben levõ 
újbor, valamint a bor alávethetõ:

1. A friss szõlõ, a szõlõmust, a részben 
erjedt szõlõmust, a még erjedésben levõ 
újbor, valamint a bor alávethetõ:

a) savtompításnak az A., B. és C. I. 
szõlõtermõ övezetekben,

a) savtompításnak az A., B. és C. I. 
szõlõtermõ övezetekben,

b) savtartalom-növelésnek és 
savtompításnak a C. I., C. II. és C. III. a) 
szõlõtermõ övezetben, e szakasz 7. pontja 
elõírásainak sérelme nélkül, vagy

b) savtartalom-növelésnek és 
savtompításnak a C. I., C. II. és C. III. a) 
szõlõtermõ övezetben, e szakasz 7. pontja 
elõírásainak sérelme nélkül, vagy

c) savtartalom-növelésnek a C. III. b) c) savtartalom-növelésnek a C. III. b) 
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szõlõtermõ övezetben. szõlõtermõ övezetben.
2. Az 1. pontban említett, a bortól eltérõ 
egyéb termékek savtartalmának növelése 
csak 1,50 g/l felsõ határig (borkõsavban 
kifejezve) vagy literenkénti 20 
milliekvivalensig történhet.

2. Az 1. pontban említett, a bortól eltérõ 
egyéb termékek savtartalmának növelése 
csak 1,50 g/l felsõ határig (borkõsavban 
kifejezve) vagy literenkénti 20 
milliekvivalensig történhet.

3. A borok savtartalmának növelése csak 
2,50 g/l felsõ határig (borkõsavban 
kifejezve) vagy literenkénti 33,3 
milliekvivalensig történhet.

3. A borok savtartalmának növelése csak 
2,50 g/l felsõ határig (borkõsavban 
kifejezve) vagy literenkénti 33,3 
milliekvivalensig történhet.

4. A borok savtompítása csak 1 g/l felsõ 
határig (borkõsavban kifejezve) vagy 
literenkénti 13,3 milliekvivalensig 
történhet.

4. A borok savtompítása csak 1 g/l felsõ 
határig (borkõsavban kifejezve) vagy 
literenkénti 13,3 milliekvivalensig 
történhet.

5. A sûrítésre szánt szõlõmust savtartalma 
részlegesen tompítható.

5. A sûrítésre szánt szõlõmust savtartalma 
részlegesen tompítható.

6. Az 1. pont ellenére a rendkívüli idõjárási 
körülmények által jellemzett években a 
tagállamok az A. és B. szõlõtermõ 
övezetekben az e szakasz 2. és 3. pontjában 
említett feltételek szerint engedélyezhetik 
az 1. pontban említett termékek 
savtartalmának növelését.

6. Az 1. pont ellenére a rendkívüli idõjárási 
körülmények által jellemzett években a 
tagállamok az A. és B. szõlõtermõ 
övezetekben az e szakasz 2. és 3. pontjában 
említett feltételek szerint engedélyezhetik 
az 1. pontban említett termékek 
savtartalmának növelését.

7. Ugyanazon termék savtartalom-növelése 
és alkoholtartalom-növelése – kivéve a 
Bizottság által az 59. cikk (1) bekezdése 
értelmében felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén esetenként meghatározandó 
eltéréseket –, illetve savtartalom-növelése 
és savtompítása egymást kölcsönösen 
kizáró eljárások.

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

D. Eljárások D. Eljárások
1. A B. és a C. szakaszban említett 
eljárások – a borok savtartalom-
növelésének és savtompításának 
kivételével – csak akkor engedélyezettek, 
ha ezeket a Bizottság által az 59. cikk (1) 
bekezdése értelmében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén 
meghatározandó feltételek szerint végzik
akkor, amikor a friss szõlõt, a szõlõmustot, 
a részben erjedt szõlõmustot vagy a még 
erjedésben levõ újbort borrá vagy egyéb, a 
pezsgõtõl és a szén-dioxid hozzáadásával 

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

ahol a felhasznált friss szõlõt szüretelték.

2. A borok sûrítését abban a szõlõtermõ 
övezetben kell végezni, ahol a felhasznált 
friss szõlõt szüretelték.

2. A borok sûrítését abban a szõlõtermõ 
övezetben kell végezni, ahol a felhasznált 
friss szõlõt szüretelték.

3. A borok savtartalmának növelésére és 
savtompítására csak abban a bortermelõ 
gazdaságban és szõlõtermõ övezetben 
kerülhet sor, ahol a szóban forgó bor 
készítéséhez felhasznált szõlõt szüretelték.

3. A borok savtartalmának növelésére és 
savtompítására csak abban a bortermelõ 
gazdaságban és szõlõtermõ övezetben 
kerülhet sor, ahol a szóban forgó bor 
készítéséhez felhasznált szõlõt szüretelték.

4. Az 1., 2. és 3. pontban említett 
kezelésekrõl tájékoztatni kell az illetékes 
hatóságokat. Ugyanez vonatkozik a 
természetes vagy jogi személyek, illetve 
személyek csoportjai, különösen a 
termelõk, palackozók, feldolgozók és a 
Bizottság által az 59. cikk (1) bekezdése 
értelmében felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén meghatározandó 
kereskedõk által szakmájuk gyakorlása 
során a friss szõlõvel, szõlõmusttal, 
részben erjedt szõlõmusttal vagy hordós 
borral azonos idõben és azonos helyen 
tárolt sûrített szõlõmust, finomított 
szõlõmustsûrítmény vagy szacharóz 
mennyiségére vonatkozóan. Az e 
mennyiségekrõl való tájékoztatás azonban 
helyettesíthetõ a bejövõ árukra és a készlet 
felhasználására vonatkozó nyilvántartásba 
való bejegyzéssel.

4. Az 1., 2. és 3. pontban említett 
kezelésekrõl tájékoztatni kell az illetékes 
hatóságokat. Ugyanez vonatkozik a 
természetes vagy jogi személyek, illetve 
személyek csoportjai, különösen a 
termelõk, palackozók, feldolgozók és a 
kereskedõk által szakmájuk gyakorlása 
során a friss szõlõvel, szõlõmusttal, 
részben erjedt szõlõmusttal vagy hordós 
borral azonos idõben és azonos helyen 
tárolt sûrített szõlõmust, finomított 
szõlõmustsûrítmény vagy szacharóz 
mennyiségére vonatkozóan. Az e 
mennyiségekrõl való tájékoztatás azonban 
helyettesíthetõ a bejövõ árukra és a készlet 
felhasználására vonatkozó nyilvántartásba 
való bejegyzéssel.

5. A B. és C. szakaszban említett eljárások 
mindegyikét fel kell tüntetni a 103. cikkben 
elõírt kísérõokmányon, amely a kezelésen 
átesett termékek forgalomba hozatalához 
szükséges.

5. A B. és C. szakaszban említett eljárások 
mindegyikét fel kell tüntetni a 103. cikkben 
elõírt kísérõokmányon, amely a kezelésen 
átesett termékek forgalomba hozatalához 
szükséges.

6. Ezek a kezelések – a rendkívüli idõjárási 
körülmények esetén alkalmazható 
eltérésekre is figyelemmel – nem 
végezhetõk el:

6. Ezek a kezelések – a rendkívüli idõjárási 
körülmények esetén alkalmazható 
eltérésekre is figyelemmel – nem 
végezhetõk el:

a) a C. szõlõtermõ övezetben január 1. 
után;

a) a C. szõlõtermõ övezetben január 1. 
után;

b) a A. és a B. szõlõtermõ övezetekben 
március 16. után, és kizárólag az e 

b) az A. és a B. szõlõtermõ övezetekben 
március 16. után, és kizárólag az e 
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dátumokat közvetlenül megelõzõ 
szõlõszüretbõl származó termékek esetében 
végezhetõk el.

dátumokat közvetlenül megelõzõ 
szõlõszüretbõl származó termékek esetében 
végezhetõk el.

7. A 6. pont ellenére a borok hûtéssel 
történõ sûrítése, savtartalmának növelése 
és savtompítása egész évben végezhetõ.

7. A 6. pont ellenére a borok hûtéssel 
történõ sûrítése, savtartalmának növelése 
és savtompítása egész évben végezhetõ.

Or. en

Módosítás 167
Michel Dantin
A 434. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
VII a melléklet (új)

A Parlament által javasolt szöveg

VIIa. MELLÉKLET
VÁLASZTHATÓ FENNTARTOTT JELÖLÉSEK

Termékkategória
(utalás a Kombinált 

Nómenklatúra szerinti 
vámtarifa-besorolásra)

Választható fenntartott jelölés A kifejezés használatának feltételeit 
rögzítõ aktus

baromfihús
(0207 és 0210 KN-kód)

val/vel etetve a 543/2008/EK rendelet 11. cikke

külterjes zárt tartás / ólban 
tartott
szabadtartás
hagyományos szabadtartás
vágási életkor
a hízási idõszak hossza

tojás
(0407 KN-kód)

kezeletlenül a 589/2008/EK rendelet 12. cikke

extra vagy extra friss a 589/2008/EK rendelet 14. cikke
a tojótyúkok takarmányozási 
módjának jelzése

a 589/2008/EK rendelet 15. cikke

méz
(0409 KN-kód)

virág- vagy növényi eredet a 2001/110/EK irányelv 2. cikke

regionális eredet
domborzati eredet
különleges minõségi 
kritériumok

olívaolaj
(1509 KN-kód)

elsõ hidegsajtolásból nyert a 1019/2002/EK rendelet 5. cikke

hideg-extrakciós
savtartalom 
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csípõs
gyümölcsös: érett vagy zöld
keserû
intenzív
közepes
enyhe
harmonikus
édes olaj

tej és tejtermékek 
(04 KN-kód)

hagyományos vaj a(z) […/…]/EU°rendelet [egységes 
közös piacszervezésrõl szóló 
rendelet], VI. melléklet, VI. rész 

kenhetõ zsírok
(0405 és ex 2106 KN-kód, 
ex 1517, ex 1517 és ex 2106 KN-
kód)

csökkentett zsírtartalmú a(z) […/…]/EU°rendelet [egységes 
közös piacszervezésrõl szóló 
rendelet], VI. melléklet, VI. rész 

enyhe

zsírszegény

Or. en

Módosítás 168
Michel Dantin
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70) A megfelelõ szintû oltalom biztosítása 
érdekében, továbbá annak biztosítására, 
hogy a gazdasági szereplõket és az 
illetékes hatóságokat ne érintse 
hátrányosan e rendeletnek a 2009. 
augusztus 1. elõtt oltalomban részesített 
bornevek tekintetében történõ 
alkalmazása, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerzõdés 290. 
cikkének megfelelõen jogi aktusokat 
fogadjon el az oltalom alatt álló elnevezés 
tekintetében alkalmazandó korlátozások 
és az alábbiakra vonatkozó átmeneti 
rendelkezések elfogadása tekintetében: a 
tagállamok által 2009. augusztus 1-jéig 
eredetmegjelölésként vagy földrajzi 
jelzésként elismert bornevek; az elõzetes 

törölve
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nemzeti eljárás; azok a borok, amelyeket 
egy meghatározott idõpontot megelõzõen 
hoztak forgalomba vagy címkéztek; a 
termékleírás módosításai.

Or. en

Módosítás 169
Michel Dantin
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
77 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(77) Helyénvaló a bortermelésre 
vonatkozóan meghatározni bizonyos 
borászati eljárásokat és korlátozásokat, 
különös tekintettel a házasításra és a 
harmadik országokból származó bizonyos 
szõlõmust-, szõlõlé- és frissszõlõ-típusok 
felhasználására. A nemzetközi elõírások 
teljesítése érdekében indokolt, hogy a 
Bizottság a további borászati eljárások 
tekintetében általános szabályként a 
Nemzetközi Szõlészeti és Borászati 
Szervezet (OIV) által ajánlott borászati 
eljárásokat vegye alapul.

(77) Helyénvaló a bortermelésre 
vonatkozóan meghatározni bizonyos 
borászati eljárásokat és korlátozásokat, 
különös tekintettel a házasításra és a 
harmadik országokból származó bizonyos 
szõlõmust-, szõlõlé- és frissszõlõ-típusok 
felhasználására. A nemzetközi elõírások 
teljesítése érdekében indokolt, hogy a 
Bizottság általános szabályként a 
Nemzetközi Szõlészeti és Borászati 
Szervezet (OIV) által ajánlott borászati 
eljárásokat vegye alapul, amikor a további 
borászati eljárásokra vonatkozóan 
javaslatokat terjeszt elõ.

Or. en

Módosítás 170
Michel Dantin
A 42., 491., 492. és 494. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
84 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84a) Annak érdekében, hogy a 
cukorrépa-termelõk befejezhessék a 
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cukorágazatban 2006-ban végrehajtott 
nagyszabású reformhoz való 
alkalmazkodásukat és folytathassák a 
versenyképesség érdekében azóta tett 
erõfeszítéseket, a jelenlegi kvótarendszert 
ki kell terjeszteni a 2019–2020-as 
gazdasági év végéig. Ebben az 
összefüggésben a Bizottság számára 
lehetõvé kell tenni termelési kvóták 
kiosztását azon tagállamok számára, 
amelyek 2006-ban valamennyi 
kvótájukról lemondtak.

Or. en

Módosítás 171
Michel Dantin
A 42. és 491-496. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
84 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84b) Az európai cukorpiacon 
megfigyelhetõ jelentõs feszültségek 
ugyanakkor olyan mechanizmust tesznek 
szükségessé, amely – a szükséges ideig –
kvótán kívüli cukrot szabadít fel a belsõ 
piacon, a kvótacukorra vonatkozókkal 
megegyezõ feltételeket alkalmazva. E 
mechanizmusnak ugyanakkor nulla 
vámtarifával további behozatalt kell 
engedélyeznie, hogy az EU cukorpiacán 
elegendõ nyersanyag álljon rendelkezésre 
a strukturális egyensúly megõrzése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 172
Michel Dantin
A 43., 497. és 498. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
84 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84c) A kvótarendszer 2020-ban történõ 
végleges megszüntetésre tekintettel a 
Bizottságnak 2018. július 1. elõtt jelentést 
kell terjesztenie a Parlament és a Tanács 
elé a jelenlegi kvótarendszer 
megszüntetését szolgáló megfelelõ 
intézkedésekrõl és az ágazatnak a kvóták 
2020-ban történõ megszüntetését követõ 
jövõjérõl, a teljes ágazatnak a 2020 utáni 
idõszakra való felkészítésére irányuló 
javaslatokkal együtt. 2014. december 31. 
elõtt a Bizottságnak szintén jelentést kell 
benyújtania az EU cukorágazatában az 
ellátási lánc mûködésérõl.

Or. en

Módosítás 173
Michel Dantin
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
107 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(107) A harmadik országokba irányuló 
kivitel után járó – az Unión belüli árak és a 
világpiaci árak közötti különbségen alapuló 
és a WTO-ban tett kötelezettségvállalások 
által meghatározott korlátokon belüli –
visszatérítéseket az e rendelet hatálya alá 
tartozó egyes termékekre vonatkozó
válságkezelési eszközként meg kell tartani 
mindaddig, amíg ezen eszköz jövõjérõl a 
WTO keretein belül – a kölcsönösség elve 
alapján – döntést nem hoznak. Az export-
visszatérítésekre vonatkozó költségvetési 
tételben ezért átmenetileg nulla eurót kell 
feltüntetni. Az export-visszatérítéseknek –
alkalmazásuk esetén – értékbeli és 
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mennyiségi korlátok között kell 
maradniuk, és nem veszélyeztethetik a 
fejlõdõ országok mezõgazdasági 
ágazatainak és gazdaságának fejlõdését.

Or. en

Módosítás 174
Michel Dantin
Megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
133 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(133) Annak érdekében, hogy hatékonyan 
és eredményesen lehessen fellépni azokban 
az esetekben, amikor a belsõ vagy a külsõ 
piacokon bekövetkezõ jelentõs 
áremelkedés vagy -csökkenés, illetve 
egyéb tényezõk a piac megzavarásának 
kockázatával fenyegetnek, a Bizottságot 
fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerzõdés 
290. cikkének megfelelõen jogi aktusokat 
fogadjon el az érintett ágazatra vonatkozó 
szükséges intézkedések tekintetében, ezen 
belül – szükség esetén – az e rendeletben 
elõírt egyéb intézkedések hatályának, 
idõbeli tartamának vagy más aspektusainak 
kiterjesztését vagy módosítását érintõ 
intézkedésekrõl, valamint a behozatali 
vámok részleges vagy teljes körû 
felfüggesztésérõl, többek között bizonyos 
mennyiségek és/vagy idõszakok 
tekintetében. 

(133) Annak érdekében, hogy hatékonyan 
és eredményesen lehessen fellépni a belsõ 
vagy a külsõ piacokon bekövetkezõ 
jelentõs áremelkedés vagy -csökkenés vagy 
a termelési költségek nagymértékû 
növekedése, illetve egyéb tényezõk miatt a 
piacon bekövetkezõ zavar ellen, ha ez a 
helyzet várhatóan folytatódni vagy 
súlyosbodni fog, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerzõdés 290. 
cikkének megfelelõen jogi aktusokat 
fogadjon el az érintett ágazatra vonatkozó 
szükséges intézkedések tekintetében, ezen 
belül – szükség esetén – az e rendeletben 
elõírt egyéb intézkedések hatályának, 
idõbeli tartamának vagy más aspektusainak 
kiterjesztését vagy módosítását érintõ 
intézkedésekrõl, valamint a behozatali 
vámok részleges vagy teljes körû 
felfüggesztésérõl, többek között bizonyos 
mennyiségek és/vagy idõszakok 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 175
Michel Dantin
Megegyezéses módosítás
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Rendeletre irányuló javaslat
140 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(140) A sürgõsségi eljárás alkalmazását 
olyan kivételes esetekre kell fenntartani, 
amikor ez a piac megzavarásának 
kockázatával szembeni hatékony és 
eredményes fellépés érdekében 
szükségesnek bizonyul, vagy amikor piaci 
zavarok jelennek meg. A sürgõsségi 
eljárás alkalmazását indokolni kell, és 
meg kell határozni azokat az eseteket, 
amelyekben a sürgõsségi eljárást kell 
alkalmazni.

(140) A sürgõsségi eljárást bizonyos piaci 
zavarok, valamint kártevõk, állat- és 
növénybetegségek vagy a fogyasztói 
bizalomnak népegészségi, állat- vagy 
növény-egészségügyi kockázatok miatt 
bekövetkezett csökkenése elleni hatékony 
és eredményes fellépés biztosítása, vagy
konkrét problémák megoldása érdekében 
kell alkalmazni. 

Or. en

Módosítás 176
Michel Dantin
A 76. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
143 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(143) Amennyiben szükséghelyzetben 
elõálló, rendkívül sürgõs megfontolások 
úgy kívánják, a Bizottság azonnal 
alkalmazandó végrehajtási aktusokat fogad 
el az uniós védõintézkedések 
elfogadásával, módosításával vagy 
visszavonásával, illetve az aktív vagy 
passzív feldolgozási eljárások 
alkalmazásának felfüggesztésével 
kapcsolatban, amennyiben erre a piaci 
helyzetre való azonnali reagálás érdekében 
szükség van, illetve szükséghelyzetben 
elõálló, konkrét problémák megoldásával 
kapcsolatban, amennyiben a probléma 
kezelése azonnal intézkedést igényel. 

(143) Amennyiben szükséghelyzetben 
elõálló, rendkívül sürgõs megfontolások 
úgy kívánják, a Bizottság azonnal 
alkalmazandó végrehajtási aktusokat fogad 
el az uniós védõintézkedések 
elfogadásával, módosításával vagy 
visszavonásával, illetve az aktív vagy 
passzív feldolgozási eljárások 
alkalmazásának felfüggesztésével 
kapcsolatban, amennyiben erre a piaci 
helyzetre való azonnali reagálás érdekében 
szükség van.

Or. en
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