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***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő 
megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2010)0767 – C7-0003/2011 – 2010/0370(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0767),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
42. cikkére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát 
benyújtotta a Parlamenthez (C7–0003/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. március 15-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0000/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kisebb égei-tengeri szigetek 
támogatását célzó rendszer célkitűzéseinek 
hatékonyabb megvalósítása érdekében a 
támogatási programnak tartalmaznia kell 
olyan intézkedéseket, amelyek garantálják 
a mezőgazdasági termékekkel való ellátást, 
valamint a helyi mezőgazdasági termelés 
fenntartását és fejlődését. Indokolt 

(4) A kisebb égei-tengeri szigetek 
támogatását célzó rendszer célkitűzéseinek 
hatékonyabb megvalósítása érdekében a 
támogatási programnak tartalmaznia kell 
olyan intézkedéseket, amelyek garantálják 
a mezőgazdasági termékekkel való ellátást,
a helyben előállított nyers és feldolgozott 
mezőgazdasági termékek szállítását,

                                               
1 HL C 132., 2011.5.3., 82. o.



PE467.027v01-00 6/35 PR\869480HU.doc

HU

harmonizálni a programozás szintjét és 
rendszerbe foglalni a Bizottság és a 
tagállam közötti partnerségi megközelítést.

valamint a helyi mezőgazdasági termelés 
fenntartását és fejlődését. Indokolt 
harmonizálni a programozás szintjét és 
rendszerbe foglalni a Bizottság és a 
tagállam közötti partnerségi megközelítést.

Or. el

Indokolás

A nyersanyagellátás felfuttatása mellett a kis égei-tengeri szigetekről származó nyers és 
feldolgozott mezőgazdasági termékek szállításának javítása érdekében is erőfeszítéseket kell 
tenni. A kis égei-tengeri szigeteken előállított mezőgazdasági termékeknek kettős 
versenyhátránnyal kell megküzdeniük a magas nyersanyagköltségek és a kapcsolódó szállítás 
szükségessége miatt. A Bizottság javaslata egyelőre csak az előbbi hátránnyal foglalkozik, és 
nem oldja meg a szállítás problémáját.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szubszidiaritás elvét alkalmazva és a 
rugalmasság szellemében – amelyek a 
kisebb égei-tengeri szigetek támogatási 
rendszeréhez elfogadott programozási 
megközelítés alapját képezik – a 
Görögország által kijelölt hatóságok a 
programra vonatkozóan módosításokat 
javasolhatnak azért, hogy az igazodjon e 
szigetek valós helyzetéhez. E szemléletet 
követve a program módosítására szolgáló 
eljárást hozzá kell igazítani az egyes 
módosítási típusok relevanciájának 
szintjéhez.

(5) A szubszidiaritás elvét alkalmazva és a 
rugalmasság szellemében – amelyek a 
kisebb égei-tengeri szigetek támogatási 
rendszeréhez elfogadott programozási 
megközelítés alapját képezik – a 
Görögország által kijelölt hatóságok a 
programra vonatkozóan módosításokat 
javasolhatnak azért, hogy az igazodjon e 
szigetek valós helyzetéhez. E célból 
ösztönözni kell az illetékes helyi és 
regionális hatóságok fokozottabb és 
jelentősebb részvételét. E szemléletet 
követve a program módosítására szolgáló 
eljárást hozzá kell igazítani az egyes 
módosítási típusok relevanciájának 
szintjéhez.

Or. el

Indokolás

Ösztönözni kell az égei-tengeri helyi és regionális hatóságok fokozottabb és jelentősebb 
részvételét a programnak a szigeteken élő mezőgazdasági munkások szükségleteinek és 
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elvárásainak megfelelő módosítása és kiigazítása céljából.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Néhány kisebb égei-tengeri sziget 
sajátos földrajzi elhelyezkedése szállítási 
többletköltségeket eredményez azon 
termékek vonatkozásában, amelyek emberi 
fogyasztás vagy feldolgozás céljára, 
illetőleg mezőgazdasági inputanyagokként 
alapvetően szükségesek. Ezen túlmenően 
az elszigeteltségből, a szigetjellegből és a 
távoli fekvésből eredő objektív 
körülmények további nehézségeket 
okoznak ezeken az égei-tengeri szigeteken 
a gazdasági szereplők és a termelők 
számára, amely tényezők jelentős 
mértékben akadályozzák tevékenységeiket.
A gazdasági szereplőket és a termelőket 
egyes esetekben kettős elszigeteltség is 
sújtja, nevezetesen az, hogy az ellátás más
szigetekről történik. Ezek a hátrányok az 
érintett termékek árának mérséklésével 
csökkenthetők. Ezért a kisebb égei-tengeri 
szigetek ellátásának biztosítására, valamint 
az e szigetek távoli fekvéséből, 
elszigeteltségből és kis területéből adódó 
többletköltségek enyhítésére indokolt 
egyedi ellátási szabályokat bevezetni.

(6) Néhány kisebb égei-tengeri sziget 
sajátos földrajzi elhelyezkedése szállítási 
többletköltségeket eredményez azon 
termékek vonatkozásában, amelyek emberi 
fogyasztás vagy feldolgozás céljára, 
illetőleg mezőgazdasági inputanyagokként 
alapvetően szükségesek, valamint az e 
szigetekről származó nyers és feldolgozott 
mezőgazdasági termékek vonatkozásában.
Ezen túlmenően az elszigeteltségből, a 
szigetjellegből és a távoli fekvésből eredő 
objektív körülmények további 
nehézségeket okoznak ezeken az égei-
tengeri szigeteken a gazdasági szereplők és 
a termelők számára, amely tényezők 
jelentős mértékben akadályozzák 
tevékenységeiket. A gazdasági szereplőket 
és a termelőket egyes esetekben kettős 
elszigeteltség is sújtja, nevezetesen az, 
hogy a mezőgazdasági termékekkel való
ellátás, valamint e termékek szállítása más
szigeteken keresztül történik. Ezek a 
hátrányok az érintett termékek árának 
mérséklésével csökkenthetők. Ezért a 
kisebb égei-tengeri szigetek ellátásának és 
a mezőgazdasági termékek szállításának
biztosítására, valamint az e szigetek távoli 
fekvéséből, elszigeteltségből és kis 
területéből adódó többletköltségek 
enyhítésére indokolt egyedi ellátási 
szabályokat bevezetni.

Or. el

Indokolás

A (4) preambulumbekezdéshez benyújtott módosítással való összhang érdekében.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A kisebb égei-tengeri szigeteken 
tapasztalt problémákat súlyosbítja a 
szigetek kis mérete. A tervezett 
intézkedések hatékonyságának 
biztosításához fontos, hogy ezek az 
intézkedések csak a kisebb szigetekre 
korlátozódjanak.

(7) A kisebb égei-tengeri szigeteken 
tapasztalt problémákat súlyosbítja a 
szigetek kis mérete. A tervezett 
intézkedések hatékonyságának 
biztosításához fontos, hogy ezek az 
intézkedések Kréta és Evia kivételével az 
összes égei-tengeri szigetre 
vonatkozzanak.

Or. el

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy ezeknek az egyedi intézkedéseknek a nagy méretük miatt 
ezekből kizárt Kréta és Evia kivételével az összes égei-tengeri szigetre vonatkozniuk kell. 

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Annak érdekében, hogy az árak 
csökkentésére irányuló célkitűzés 
megvalósítható legyen a kisebb égei-
tengeri szigeteken, valamint hogy – az 
uniós termékek versenyképességének 
megőrzése mellett – mérsékelni lehessen a 
szigetek távoli fekvéséből és 
elszigeteltségéből eredő további 
költségeket, támogatást kell nyújtani az 
uniós termékek kisebb égei-tengeri 
szigetekre történő szállításához. E 
támogatásnak figyelembe kell vennie a 
kisebb égei-tengeri szigetekre történő 
szállítás többletköltségeit és – a 
mezőgazdasági inputanyagok, valamint a 
feldolgozásra szánt termékek esetében – az 
elszigeteltségből, a távoli fekvésből és a kis 

(8) Annak érdekében, hogy az árak 
csökkentésére irányuló célkitűzés 
megvalósítható legyen a kisebb égei-
tengeri szigeteken, valamint hogy – az 
uniós termékek versenyképességének 
megőrzése mellett – mérsékelni lehessen a 
szigetek távoli fekvéséből és 
elszigeteltségéből eredő további 
költségeket, támogatást kell nyújtani az 
uniós termékek kisebb égei-tengeri 
szigetekre történő szállításához, valamint 
az ott előállított nyers és feldolgozott 
mezőgazdasági termékek szállításához. E 
támogatásnak figyelembe kell vennie a 
kisebb égei-tengeri szigetekre történő, 
valamint az onnan kiinduló szállítás 
többletköltségeit és – a mezőgazdasági 



PR\869480HU.doc 9/35 PE467.027v01-00

HU

területből eredő többletköltségeket. inputanyagok, kimenő termékek, valamint 
a feldolgozásra szánt és feldolgozott
termékek esetében – az elszigeteltségből, a 
távoli fekvésből és a kis területből eredő 
többletköltségeket.

Or. el

Indokolás

A (4) preambulumbekezdéshez benyújtott módosítással való összhang érdekében.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Mivel az egyedi ellátási szabályok 
hatálya alá tartozó mennyiségek kizárólag 
a kisebb égei-tengeri szigetek ellátási 
igényének kielégítését szolgálják, e 
szabályok nem érintik hátrányosan a belső 
piac szabályszerű működését. Az egyedi 
ellátási szabályokból eredő gazdasági 
előnyök továbbá nem eredményezhetik az 
érintett termékek kereskedelmének 
eltérülését. Ennek érdekében indokolt 
megtiltani e termékeknek a kisebb égei-
tengeri szigetekről történő 
továbbszállítását vagy kivitelét. Meg kell 
azonban engedni e termékek 
továbbszállítását vagy kivitelét abban az 
esetben, ha az egyedi ellátási szabályokból 
származó előnyt visszatérítik.

(10) Mivel az egyedi ellátási szabályok 
hatálya alá tartozó mennyiségek kizárólag 
a kisebb égei-tengeri szigetek ellátási és 
szállítási igényének kielégítését szolgálják, 
e szabályok nem érintik hátrányosan a 
belső piac szabályszerű működését.
Hasonlóképpen nem vezethetnek ezen
egyedi ellátási szabályok a kereskedelem 
eltérítéséhez a beszállított termékek
körében. Ennek érdekében meg kell tiltani
a beszállított termékek elszállítását vagy 
kivitelét a kisebb égei-tengeri szigetekről.
Meg kell azonban engedni e termékek 
továbbszállítását vagy kivitelét abban az 
esetben, ha az egyedi ellátási szabályokból 
származó előnyt visszatérítik.

Or. el

Indokolás

A (4) preambulumbekezdéshez benyújtott módosítással való összhang érdekében.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A feldolgozott termékek tekintetében 
indokolt a kisebb égei-tengeri szigetek 
közötti kereskedelmet engedélyezni annak 
érdekében, hogy e területek között 
kereskedelmi kapcsolatok jöhessenek létre.
Helyénvaló továbbá figyelembe venni a 
regionális kereskedelem keretében zajló 
kereskedelmi forgalmat és e szigeteknek az 
Unió többi részébe vagy harmadik 
országokba irányuló hagyományos kivitelét 
és szállításait, és következésképpen 
engedélyezni kell a feldolgozott termékek 
hagyományos kereskedelmi forgalomnak 
megfelelő kivitelét.

(11) A feldolgozott termékek tekintetében 
indokolt a kisebb égei-tengeri szigetek 
közötti kereskedelmet engedélyezni a 
szállítási költségek csökkentése, valamint
annak érdekében, hogy e területek között 
kereskedelmi kapcsolatok jöhessenek létre.
Helyénvaló továbbá figyelembe venni a 
regionális kereskedelem keretében zajló 
kereskedelmi forgalmat és e szigeteknek az 
Unió többi részébe vagy harmadik 
országokba irányuló hagyományos kivitelét 
és szállításait, és következésképpen 
engedélyezni kell a feldolgozott termékek 
hagyományos kereskedelmi forgalomnak 
megfelelő kivitelét.

Or. el

Indokolás

A (4) preambulumbekezdéshez benyújtott módosítással való összhang érdekében.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A kisebb égei-tengeri szigetek 
mezőgazdasági termelőit ösztönözni kell a 
minőségi termékek előállítására, és 
támogatni kell e termékek forgalomba
hozatalát.

(17) A kisebb égei-tengeri szigetek 
mezőgazdasági termelőit ösztönözni kell a 
minőségi termékek előállítására, a 
biogazdálkodásra vonatkozó közösségi 
szabványok alkalmazására, valamint a 
hagyományos gazdálkodási módszerek 
használatára, és támogatni kell e termékek 
forgalomba hozatalát. E célból indokolt, 
hogy a jövőben elfogadhatóvá váljon a 
segély biztosításának termeléshez kötése. 
A támogatási intézkedéseket oly módon 
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kell kialakítani, hogy biztosítsák a helyi 
mezőgazdasági termékek előállítását, 
amelyek legnagyobbrészt oltalom alatt 
álló eredetmegjelölés és oltalom alatt álló 
földrajzi jelzés hatálya alá tartozó 
hagyományos termékek.

Or. el

Indokolás

A mezőgazdasági termelőket ösztönzik a biogazdálkodásra vonatkozó közösségi szabványok 
alkalmazására és a hagyományos termelési módszerek (például teraszok, habarcs nélküli 
kőfalak, hagyományos tartályok) követésére, elősegítve a szigetek kulturális hagyományaiként 
való megőrzésüket. Javasoljuk a segélyek kifizetésének termeléssel való összekapcsolását is. A 
támogatási intézkedéseket oly módon alakítják ki, hogy biztosítsák a helyi mezőgazdasági 
termékek előállítását, amelyek legnagyobbrészt oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel és 
oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott hagyományos termékek.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
19a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A támogatási programnak a 
gazdaságtalan előállítási költségek miatt 
eltűnőben levő hagyományos 
mezőgazdasági termékekre vonatkozó 
egyedi intézkedéseket is tartalmaznia kell. 
Ezért a kis égei-tengeri szigetekre 
vonatkozó teljes költségvetés növelésére 
van szükség, miután a program hatálya 
alá tartozó termékek esetében a 
felhasználási arány különösen magas.

Or. el

Indokolás

Számos hagyományos termék nem tartozik még a támogatási rendszer hatálya alá. A 
rendkívül magas költségek miatt e termékek termelése eltűnőben van. Tekintettel arra, hogy az 
elmúlt öt évre biztosított támogatás felhasználási aránya különösen magas volt, növelni kell a 
rendszer teljes költségvetését a jelenleginél több termék előállításának lehető legnagyobb 
mértékű felfuttatása érdekében.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az állatállomány bővülése és a 
demográfiai nyomás következtében a 
kisebb égei-tengeri szigeteken 2007 óta 
nőtt az alapvető termékek iránti kereslet.
Ezért növelni kell a költségvetés azon 
részét, amelyet Görögország a kisebb égei-
tengeri szigetek egyedi ellátási szabályai 
céljára felhasználhat.

(20) Az állatállomány bővülése és a 
demográfiai nyomás következtében a 
kisebb égei-tengeri szigeteken 2007 óta 
nőtt az alapvető termékek iránti kereslet.
Ezért növelni kell a költségvetés azon 
részét, amelyet Görögország a kisebb égei-
tengeri szigetek egyedi ellátási szabályai 
céljára felhasználhat. Ez a növelés 
azonban nem történhet a helyi 
mezőgazdasági termelésre szánt 
költségvetés rovására, ehelyett az ilyen 
jellegű termelésre elkülönített összeg 
növelésével kell párosulnia.

Or. el

Indokolás

Az egyedi ellátási szabályokra vonatkozó költségvetés növelésére irányuló bizottsági javaslat 
nem valósítható meg a helyi termelés erősítésére szánt költségvetés rovására. Ezért a helyi 
mezőgazdasági termelés támogatására rendelkezésre álló összeg hasonló mértékű növelésére 
van szükség. 

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságnak kellő 
felhatalmazással kell rendelkeznie ahhoz, 
hogy a Szerződés 290. cikke értelmében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhasson el e rendelet nem alapvető
rendelkezésének kiegészítése vagy 
módosítása céljából. Meg kell határozni 
azokat a területeteket, amelyeken ez a 
felhatalmazás gyakorolható, valamint a 
felhatalmazásra vonatkozó feltételeket.

(22) Az e rendelet által bevezetett rendszer 
megfelelő működésének biztosítása 
érdekében a Bizottságot hatáskörrel kell
felruházni felhatalmazáson alapuló jogi
aktusok elfogadására – az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290.
cikkének megfelelően – e rendelet nem 
alapvető rendelkezéseinek kiegészítése 
vagy módosítása céljából. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
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munka során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is.  
A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során gondoskodnia kell arról, hogy a 
megfelelő dokumentumokat egyidejűleg, 
időben és megfelelő módon továbbítsa az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. el

Indokolás

A módosítás a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vonatkozásában az intézmények közötti 
megállapodás szerinti „szabványrendelkezések” szövegezését alkalmazza.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Annak érdekében, hogy a kisebb égei-
tengeri szigetek támogatását célzó rendszer 
ugyanúgy kerüljön végrehajtásra, mint 
ahogyan az más hasonló programok 
esetében is történt, továbbá a verseny 
torzulásának és a gazdasági szereplők 
közötti hátrányos megkülönböztetésnek az 
elkerülése céljából a Bizottságnak kellő 
felhatalmazással kell rendelkeznie ahhoz, 
hogy a Szerződés 291. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban végrehajtási 
jogi aktusokat fogadhasson el. Ezért az
említett rendelkezés értelmében a 
Bizottság számára biztosítani kell a 
végrehajtási hatásköröket, különös 
tekintettel azokra az egységes feltételekre, 
amelyek szerint az egyedi ellátási 
szabályok tárgyát képező termékek
belépnek a kisebb égei-tengeri szigetekre, 
onnan kilépnek, és ott forgalomba
kerülnek, a program végrehajtásának 

(23) Ezért annak érdekében, hogy a kisebb 
égei-tengeri szigetek támogatását célzó 
rendszer ugyanúgy kerüljön végrehajtásra, 
mint ahogyan az más hasonló programok 
esetében is történt, továbbá a verseny 
torzulásának és a gazdasági szereplők 
közötti hátrányos megkülönböztetésnek az 
elkerülése céljából a Bizottságot 
végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni 
különösen az egyedi ellátási szabályok 
tárgyát képező termékek kisebb égei-
tengeri szigetekre való belépésére, onnan
történő kilépésére, és ottani forgalomba
kerülésére vonatkozó egységes szabályok, 
a program végrehajtásának egységes
szabályai, valamint a Görögország által 
alkalmazandó ellenőrzésekre vonatkozó
minimumkövetelmények tekintetében.
Ezeket a hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
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egységes feltételeire, valamint a 
Görögország által alkalmazandó 
ellenőrzésekre vonatkozó
minimumkövetelményekre.

mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 
2011. február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek* 
megfelelően kell gyakorolni.
______________
*HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Or. el

Indokolás

A módosítás az intézmények között a végrehajtási jogi aktusok vonatkozásában létrejött 
megállapodás szerinti „szabványrendelkezések” szövegezését alkalmazza. A „feltételek” 
kifejezést is kicseréltük, miután azt nem a végrehajtási, hanem a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokban használják.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a távoli fekvésből, a szigetjellegből és a 
kis területből adódó többletköltségek 
mérséklése által a kisebb szigetek 
ellátásának biztosítása olyan termékek 
tekintetében, amelyek alapvető 
fontosságúak az emberi fogyasztás vagy a 
feldolgozás szempontjából, illetve 
mezőgazdasági inputanyagként;

a) a távoli fekvésből, a szigetjellegből és a 
kis területből adódó többletköltségek 
mérséklése által a kisebb szigetek 
ellátásának biztosítása olyan termékek 
tekintetében, amelyek alapvető 
fontosságúak az emberi fogyasztás vagy a 
feldolgozás szempontjából, illetve 
mezőgazdasági inputanyagként, valamint 
az ott előállított nyers és feldolgozott 
mezőgazdasági termékek szállításának 
biztosítása;

Or. el

Indokolás

A (4) preambulumbekezdéshez benyújtott módosítással való összhang érdekében.
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatási programot a Görögország 
által legmegfelelőbbnek tartott földrajzi 
szinten kell létrehozni. A programot az 
illetékes hatóságokkal és szervekkel a 
megfelelő helyi szinten folytatott 
konzultáció után a 6. cikkel összhangban 
benyújtja a Bizottsághoz jóváhagyás
céljából.

(2) A támogatási programot a Görögország 
által legmegfelelőbbnek tartott földrajzi 
szinten kell létrehozni. A programot az 
illetékes helyi és regionális hatóságokkal 
és szervekkel a megfelelő helyi szinten 
folytatott konzultáció után a 6. cikkel
összhangban benyújtja a Bizottsághoz 
jóváhagyás céljából.

Or. el

Indokolás

Ösztönözni kell az égei-tengeri helyi és regionális hatóságok fokozottabb és jelentősebb 
bevonását a programnak a szigeteken élő mezőgazdasági munkások szükségleteinek és 
elvárásainak megfelelő módosítása és kiigazítása céljából.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság értékeli a javasolt támogatási 
programot, és végrehajtási jogi aktussal 
dönt annak jóváhagyásáról.

A Bizottság értékeli a javasolt támogatási 
programot, és végrehajtási jogi aktussal 
dönt annak jóváhagyásáról. Ezt a 
végrehajtási aktust a 25. cikk 
(2) bekezdésében említett vizsgálati 
eljárásnak megfelelően kell megalkotni.

Or. el

Indokolás

A módosítás az intézmények között a végrehajtási jogi aktusok vonatkozásában létrejött 
megállapodás szerinti „szabványrendelkezések” szövegezését alkalmazza. 
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatási programban foglalt 
intézkedések végrehajtásának éves 
értékelésétől függően Görögország 
javaslatokat nyújthat be a Bizottság részére 
a programnak a 18. cikk (2) és (3) 
bekezdésében foglalt pénzügyi előirányzat 
tekintetében történő módosítására azért, 
hogy a program jobban megfeleljen a 
kisebb szigetek igényeinek és a javasolt 
stratégiának. A program módosítására 
vonatkozó javaslatok bemutatását célzó 
egységes szabályokat a Bizottság 
végrehajtási jogi aktussal fogadja el.

(2) A támogatási programban foglalt 
intézkedések végrehajtásának éves 
értékelésétől függően Görögország 
javaslatokat nyújthat be a Bizottság részére 
a programnak a 18. cikk (2) és (3) 
bekezdésében foglalt pénzügyi előirányzat 
tekintetében történő módosítására azért, 
hogy a program jobban megfeleljen a 
kisebb szigetek igényeinek és a javasolt 
stratégiának. A program módosítására 
vonatkozó javaslatok bemutatását célzó 
egységes szabályokat a Bizottság 
végrehajtási jogi aktussal fogadja el. Ezt a 
végrehajtási aktust a 25. cikk 
(2) bekezdésében említett vizsgálati 
eljárásnak megfelelően kell megalkotni.

Or. el

Indokolás

A módosítás az intézmények között a végrehajtási jogi aktusok vonatkozásában létrejött 
megállapodás szerinti „szabványrendelkezések” szövegezését alkalmazza.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A javasolt módosítások különböző 
típusainak, valamint végrehajtásuk 
határidejének figyelembevétele érdekében 
a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktussal meghatározza a módosítások 
jóváhagyására vonatkozó eljárást.

(3) A javasolt módosítások különböző 
típusainak, valamint végrehajtásuk 
határidejének figyelembevétele érdekében 
a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktussal meghatározza a módosítások 
jóváhagyására vonatkozó eljárást. A 
szóban forgó felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására vonatkozó 
hatáskört a 22. cikk szerint kell a 
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Bizottságra ruházni.

Or. el

Indokolás

A módosítás az intézmények között a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vonatkozásában 
létrejött megállapodás szerinti „szabványrendelkezések” szövegezését alkalmazza.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Görögország adminisztratív és helyszíni 
ellenőrzések formájában ellenőrzéseket 
hajt végre. Az egységes alkalmazás 
érdekében a Bizottság végrehajtási jogi 
aktussal elfogadja a Görögország által 
alkalmazandó ellenőrzések 
minimumkövetelményeit.

Görögország adminisztratív és helyszíni 
ellenőrzések formájában ellenőrzéseket 
hajt végre. Az egységes alkalmazás 
érdekében a Bizottság végrehajtási jogi 
aktussal elfogadja a Görögország által 
alkalmazandó ellenőrzések 
minimumkövetelményeit. Ezt a 
végrehajtási aktust a 25. cikk 
(2) bekezdésében említett vizsgálati 
eljárásnak megfelelően kell megalkotni.

Or. el

Indokolás

A módosítás az intézmények között a végrehajtási jogi aktusok vonatkozásában létrejött 
megállapodás szerinti „szabványrendelkezések” szövegezését alkalmazza.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 Módosítás

(1) Támogatás nyújtható a kisebb szigetek 
mezőgazdasági termékekkel való 
ellátására.

(1) Támogatás nyújtható a kisebb szigetek 
mezőgazdasági termékekkel való 
ellátására, valamint az e szigeteken 



PE467.027v01-00 18/35 PR\869480HU.doc

HU

előállított, feldolgozott vagy feldolgozatlan 
mezőgazdasági termékek szállítására.

Or. el

Indokolás

A szabályozás egységesítése és a (4) preambulumbekezdéshez benyújtott módosítással való 
összhang érdekében.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg  Módosítás

A fentiek értelemszerűen alkalmazandók 
a kis égei-tengeri szigeteken előállított, 
feldolgozott vagy feldolgozatlan 
mezőgazdasági termékek szállítására is.

Or. el

Indokolás

A szabályozás egységesítése és a (4) preambulumbekezdéshez benyújtott módosítással való 
összhang érdekében.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg  Módosítás

(2) Annak biztosítására, hogy az egyedi 
ellátási szabályok hatálya alá tartozó 
gazdasági szereplők jogaikat teljes körűen 
gyakorolhassák, a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
határoz a gazdasági szereplők 
nyilvántartásba vételének feltételeiről, és 
szükség esetén előírja biztosíték letétbe 
helyezését az igazolások kiadásához.

(2) Annak biztosítására, hogy az egyedi 
ellátási szabályok hatálya alá tartozó 
gazdasági szereplők jogaikat teljes körűen 
gyakorolhassák, a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
határoz a gazdasági szereplők 
nyilvántartásba vételének feltételeiről, és 
szükség esetén előírja biztosíték letétbe 
helyezését az igazolások kiadásához. A 
szóban forgó felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására vonatkozó 
hatáskört a 22. cikk szerint kell a 
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Bizottságra ruházni.

Or. el

Indokolás

A módosítás az intézmények között a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vonatkozásában 
létrejött megállapodás szerinti „szabványrendelkezések” szövegezését alkalmazza.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
útján elfogadja azokat az intézkedéseket, 
amelyek szükségesek annak biztosításához, 
hogy Görögország egységesen alkalmazza 
ezt a cikket, különös tekintettel az 
igazolások kiadásának rendszerére, az 
igazolásokkal kapcsolatos biztosíték 
letételének kivételével, valamint a 
gazdasági szereplők nyilvántartásba 
vételkor fennálló kötelezettségeire.

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
útján elfogadja azokat az intézkedéseket, 
amelyek szükségesek annak biztosításához, 
hogy Görögország egységesen alkalmazza 
ezt a cikket, különös tekintettel az 
igazolások kiadásának rendszerére, az 
igazolásokkal kapcsolatos biztosíték 
letételének kivételével, valamint a 
gazdasági szereplők nyilvántartásba 
vételkor fennálló kötelezettségeire. Ezt a 
végrehajtási aktust a 25. cikk 
(2) bekezdésében említett vizsgálati 
eljárásnak megfelelően kell megalkotni.

Or. el

Indokolás

A módosítás az intézmények között a végrehajtási jogi aktusok vonatkozásában létrejött 
megállapodás szerinti „szabványrendelkezések” szövegezését alkalmazza.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés egységes alkalmazása 
érdekében a Bizottság végrehajtási jogi 
aktussal elfogadja az alkalmazási 

(2) Az (1) bekezdés egységes alkalmazása 
érdekében a Bizottság végrehajtási jogi 
aktussal elfogadja az alkalmazási 
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szabályokat és különösen a tagállam által 
végzett azon ellenőrzések feltételeit, 
amelyek az előnyök végfelhasználóra 
történő tényleges továbbadását hivatottak 
biztosítani.

szabályokat és különösen a tagállam által 
végzett azon ellenőrzések szabályait, 
amelyek az előnyök végfelhasználóra 
történő tényleges továbbadását hivatottak 
biztosítani. Ezt a végrehajtási aktust a 
25. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálati eljárásnak megfelelően kell 
megalkotni.

Or. el

Indokolás

A módosítás az intézmények között a végrehajtási jogi aktusok vonatkozásában létrejött 
megállapodás szerinti „szabványrendelkezések” szövegezését alkalmazza. Emellett a 
„feltételek” kifejezést is kicseréltük, miután azt nem a végrehajtási, hanem a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokban használják.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyedi ellátási szabályok hatálya alá 
tartozó termékek csak a Bizottság által 
végrehajtási jogi aktusban rögzített 
egységes feltételekkel exportálhatók 
harmadik országokba vagy szállíthatók az 
Unió többi részébe.

(1) Az egyedi ellátási szabályok hatálya alá 
tartozó termékek csak a Bizottság által 
végrehajtási jogi aktusban rögzített 
egységes szabályok tiszteletben tartása 
esetén exportálhatók harmadik országokba 
vagy szállíthatók az Unió többi részébe.
Ezt a végrehajtási aktust a 25. cikk 
(2) bekezdésében említett vizsgálati 
eljárásnak megfelelően kell megalkotni.

Or. el
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Indokolás

A módosítás az intézmények között a végrehajtási jogi aktusok vonatkozásában létrejött 
megállapodás szerinti „szabványrendelkezések” szövegezését alkalmazza.

Módosítás25

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E feltételek közé tartozik különösen az 
egyedi ellátási szabályok alapján kapott 
támogatás visszafizetése.

E szabályok közé tartozik különösen az 
egyedi ellátási szabályok alapján kapott 
támogatás visszafizetése.

Or. el

Indokolás

A „feltételek” kifejezést is kicseréltük, miután azt nem a végrehajtási, hanem a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban használják.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) harmadik országokba exportálnak vagy 
az Unió többi részébe szállítanak a 
hagyományos kivitelt és hagyományos 
szállítást meg nem haladó mennyiségben.
Ezeket a mennyiségeket a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusban rögzíti;

a) harmadik országokba exportálnak vagy 
az Unió többi részébe szállítanak a 
hagyományos kivitelt és hagyományos 
szállítást meg nem haladó mennyiségben.
Ezeket a mennyiségeket a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusban rögzíti. Ezt a 
végrehajtási aktust a 25. cikk 
(2) bekezdésében említett vizsgálati 
eljárásnak megfelelően kell megalkotni;

Or. el
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Indokolás

A módosítás az intézmények között a végrehajtási jogi aktusok vonatkozásában létrejött 
megállapodás szerinti „szabványrendelkezések” szövegezését alkalmazza.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) regionális kereskedelem keretében a 
Bizottság által végrehajtási jogi aktusban 
meghatározandó célállomásoknak és
feltételeknek megfelelően harmadik 
országokba exportálnak;

b) regionális kereskedelem keretében a 
Bizottság által végrehajtási jogi aktusban 
meghatározandó célállomásoknak és
részletes rendelkezéseknek megfelelően 
harmadik országokba exportálnak. Ezt a 
végrehajtási aktust a 25. cikk 
(2) bekezdésében említett vizsgálati 
eljárásnak megfelelően kell megalkotni;

Or. el

Indokolás

A módosítás az intézmények között a végrehajtási jogi aktusok vonatkozásában létrejött 
megállapodás szerinti „szabványrendelkezések” szövegezését alkalmazza. Emellett a 
„feltételek” kifejezést is kicseréltük, miután azt nem a végrehajtási, hanem a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokban használják.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egyedi ellátási szabályok által a 
hagyományos kereskedelemre tett kedvező 
hatás célzottabbá tétele érdekében a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktussal meghatározza azokat a 
feltételeket, amelyeknek a hagyományos 
szállítással vagy kivitellel járó feldolgozási 
műveleteknek meg kell felelniük.

(3) Az egyedi ellátási szabályok által a 
hagyományos kereskedelemre tett kedvező 
hatás célzottabbá tétele érdekében a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktussal meghatározza azokat a 
feltételeket, amelyeknek a hagyományos 
szállítással vagy kivitellel járó feldolgozási 
műveleteknek meg kell felelniük. A szóban 
forgó felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört 
a 22. cikk szerint kell a Bizottságra 
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ruházni.

Or. el

Indokolás

A módosítás az intézmények között a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vonatkozásában 
létrejött megállapodás szerinti „szabványrendelkezések” szövegezését alkalmazza. 

Módosítás29

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyedi ellátási szabályok hatálya alá 
tartozó mezőgazdasági termékeket a kisebb 
szigetekre történő belépésükkor, valamint 
az innen kiinduló kivitelük vagy szállításuk 
alkalmával adminisztratív ellenőrzéseknek 
kell alávetni.

(1) Az egyedi ellátási szabályok hatálya alá 
tartozó mezőgazdasági termékeket, 
feldolgozott termékeket és a
mezőgazdasági kereskedelmi forgalmat a
kisebb szigetekre történő belépésükkor, 
valamint az innen kiinduló kivitelük vagy 
szállításuk alkalmával adminisztratív 
ellenőrzéseknek kell alávetni.

Or. el

Indokolás

A szabályozás egységesítése és a (4) preambulumbekezdéshez benyújtott módosítással való 
összhang érdekében.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelkezés egységes alkalmazása 
érdekében a Bizottság végrehajtási jogi 
aktussal elfogadja a Görögország által 
alkalmazandó ellenőrzések 
minimumkövetelményeit.

E rendelkezés egységes alkalmazása 
érdekében a Bizottság végrehajtási jogi 
aktussal elfogadja a Görögország által 
alkalmazandó ellenőrzések 
minimumkövetelményeit. Ezt a 
végrehajtási aktust a 25. cikk 
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(2) bekezdésében említett vizsgálati 
eljárásnak megfelelően kell megalkotni;

Or. el

Indokolás

A módosítás az intézmények között a végrehajtási jogi aktusok vonatkozásában létrejött 
megállapodás szerinti „szabványrendelkezések” szövegezését alkalmazza. 

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak érdekében, hogy a szabályokat 
alkalmazó gazdasági szereplők teljesítsék 
kötelezettségeiket, a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
meghatározza az első albekezdés 
alkalmazásához szükséges feltételeket, 
valamint a gazdasági szereplő új 
igazolások iránti kérelmei kezelésének 
módját.

Annak érdekében, hogy a szabályokat 
alkalmazó gazdasági szereplők teljesítsék 
kötelezettségeiket, a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
meghatározza az első albekezdés 
alkalmazásához szükséges feltételeket, 
valamint a gazdasági szereplő új 
igazolások iránti kérelmei kezelésének 
módját. A szóban forgó felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó hatáskört a 22. cikk szerint kell 
a Bizottságra ruházni.

Or. el

Indokolás

A módosítás az intézmények között a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vonatkozásában 
létrejött megállapodás szerinti „szabványrendelkezések” szövegezését alkalmazza. 

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktussal 
elfogadja a (2) bekezdésben említett 

(3) A Bizottság végrehajtási aktus 
keretében fogadja el a (2) bekezdésben 
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támogatások nyújtásának egységes
feltételeit.

említett támogatások folyósítására 
vonatkozó egységes, részletes 
rendelkezéseket. Ezt a végrehajtási aktust 
a 25. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálati eljárásnak megfelelően kell 
megalkotni.

Or. el

Indokolás

A módosítás az intézmények között a végrehajtási jogi aktusok vonatkozásában létrejött 
megállapodás szerinti „szabványrendelkezések” szövegezését alkalmazza. Emellett a 
„feltételek” kifejezést is kicseréltük, miután azt nem a végrehajtási, hanem a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokban használják.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Unió a III. és a IV. fejezetben előírt 
intézkedéseket legfeljebb évi 23,93 millió 
EUR erejéig finanszírozza.

(2) Az Unió a III. és a IV. fejezetben előírt 
intézkedéseket legfeljebb évi 31,11 millió 
EUR erejéig finanszírozza.

Or. el

Indokolás

A teljes éves összeg 7,18 millió euróval növekszik az eddiginél több termék előállításának 
támogatása és az egyedi ellátási szabályok megerősítése céljából. A növelés végső összegét 
úgy kapjuk meg, hogy a jelenlegi szabályok által az egységes ellátási szabályok által felső
határként biztosított összeg 30%-os növelésével és a helyi termelés támogatására elkülönített 
összeg 30%-os növelésével számolunk, amelyet az egységes ellátási szabályok felső 
határértékeként biztosított összeg teljes költségvetésből történő kivonásával számítunk ki.
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Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha az éves program befejezését 
követően fel nem használt összeg marad 
fenn, azt a fenti (2) bekezdéssel 
összhangban évente rendelkezésre 
bocsátott összeg mellett át kell vinni a 
következő évre.

Or. el

Indokolás

A módosítás javasolja a teljes fel nem használt összeg következő évre való átvitelének lehetővé 
tételét.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A III. fejezetben említett egyedi ellátási 
szabályok finanszírozására előirányzott 
éves összeg nem haladhatja meg a 6,56
millió EUR-t.

(1) A III. fejezetben említett egyedi ellátási 
szabályok finanszírozására előirányzott 
éves összeg nem haladhatja meg a 7,11
millió EUR-t.

Or. el

Indokolás

Javasoljuk az egyedi ellátási szabályok finanszírozására évente előirányzott összeg 30%-kal 
való növelését, mivel erős igény mutatkozik ezen egyedi intézkedés iránt. Ez a növelés nem 
történhet a helyi mezőgazdasági termelés támogatására szánt költségvetés kárára.
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Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktussal 
meghatározza azokat az egységes 
feltételeket, amelyek szerint Görögország 
módosíthatja az egyedi ellátási szabályok 
előnyeiben részesülő termékekre évente 
előirányzott források felhasználását.

A Bizottság végrehajtási jogi aktussal 
meghatározza azokat az egységes, részletes 
rendelkezéseket, amelyek alapján
Görögország módosíthatja az egyedi 
ellátási szabályok előnyeiben részesülő 
termékekre évente előirányzott források 
felhasználását.

Or. el

Indokolás

A módosítás az intézmények között a végrehajtási jogi aktusok vonatkozásában létrejött 
megállapodás szerinti „szabványrendelkezések” szövegezését alkalmazza. 

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
21. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bizottsági hatáskörök törölve
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására szóló hatáskörrel történő 
felruházása esetén a Bizottság a 22. 
cikkben említett eljárással összhangban, 
végrehajtási jogi aktusok elfogadására 
szóló hatáskörrel történő felruházása 
esetén a 25. cikkben említett eljárással 
összhangban jár el.

Or. el

Indokolás

A 22. és 25. cikkre vonatkozó hivatkozás már szerepel a felhatalmazáson alapuló és 
végrehajtási jogi aktusokra vonatkozó korábbi cikkekben használt 
„szabványrendelkezésekben”.
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 Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
22. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság határozatlan időre szóló
felhatalmazást kap az e rendeletben 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására.

(1) A Bizottság az e cikkben 
meghatározott feltételek mellett 
felhatalmazást kap a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus e l f o g a d á s á t  követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot

(2) A Bizottság a ...-t* követő ötéves 
időszakra felhatalmazást kap a 6. cikk(3) 
bekezdésében, a 11.cikk (2) bekezdésében, 
a 13. cikk (3) bekezdésében és a 14. cikk 
(2) bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időszak vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. Amennyiben az Európai 
Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 
meghosszabbítást legkésőbb három 
hónappal az egyes időtartamok vége előtt, 
akkor a felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra. 

(3) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás gyakorlásának 
feltételeit a 23. és 24. cikk határozza meg.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét. 
(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően arról 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot. 
(5) Az e rendelet alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács az értesítést 
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követő két hónapos időtartamon belül 
nem emel ellene kifogást, vagy ha az 
Európai Parlament és a Tanács az 
időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ez a határidő 
2 hónappal meghosszabbodik.
______________
E rendelet hatálybalépésének dátuma. 

Or. el

Indokolás

A módosítás az intézmények között a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vonatkozásában 
létrejött megállapodás szerinti „szabványrendelkezések” szövegezését alkalmazza.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
23. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felhatalmazás visszavonása törölve
(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 22. cikk (1) 
bekezdésében említett felhatalmazást.
(2) A felhatalmazás visszavonásával 
kapcsolatos döntés meghozatala 
érdekében belső eljárást indító intézmény 
legkésőbb a végleges határozat 
meghozatala előtt egy hónappal 
tájékoztatja a másik jogalkotót és a 
Bizottságot arról, hogy mely 
felhatalmazás visszavonásáról és milyen 
indokok alapján kíván határozni.
(3) A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat 
haladéktalanul vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
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lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét. A határozatot az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell 
hirdetni.

Or. el

Indokolás

A 22. cikk hatálya alá tartozik.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
24. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kifogás a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen

törölve

(1) Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés napját követő két hónapos 
időtartamon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen.
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam egy 
hónappal meghosszabbodik.
(2) Ha az említett időtartam leteltéig sem 
az Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam 
leteltét megelőzően egyaránt arról 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel 
kifogást, a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus a rendelkezéseiben megállapított 
időpontban hatályba lép.
(3) Ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács kifogást emel a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus ellen, az nem lép 
hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen kifogást emelő intézmény a 
kifogást megindokolja.

Or. el
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Indokolás

A 22. cikk hatálya alá tartozik. 

Módosítás 41

 Rendeletre irányuló javaslat
25. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Végrehajtási jogi aktusok – bizottság Bizottsági eljárás
(1) A Bizottság munkáját a 73/2009/EK 
rendelet 141. cikkével létrehozott, 
közvetlen kifizetésekkel foglalkozó 
irányítóbizottság segíti.

(1) A Bizottság munkáját a 73/2009/EK 
rendelet 141. cikkével létrehozott, 
közvetlen kifizetésekkel foglalkozó 
irányítóbizottság segíti. Ez a bizottság a 
182/2011/EU rendelet értelmében vett 
bizottság.

(2) Ha e rendelet alapján végrehajtási jogi 
aktus elfogadására kerül sor, a(z) 
[xxxx/yyyy]/EU rendelet [5]. cikke 
alkalmazandó (kiegészítendő a jelenleg az 
Európai Parlament és a Tanács általi 
megvitatás tárgyát képező, az EUMSz. 
291. cikkének (3) bekezdése szerinti 
ellenőrzési mechanizmusok szabályaira 
vonatkozó rendelet elfogadását követően) 
(vizsgálati eljárás). 

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor
a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 
alkalmazni.

Or. el

Indokolás

A módosítás az intézmények között a végrehajtási jogi aktusok vonatkozásában létrejött 
megállapodás szerinti „szabványrendelkezések” szövegezését alkalmazza.
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INDOKOLÁS

1. Szabályozási keret és rövid történeti áttekintés

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 174. cikke értelmében az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának megerősítése alapvető fontosságú a harmonikus 
és kiegyensúlyozott fejlődés előmozdításához. A cikk megállapítja, hogy az Uniónak a 
különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb helyzetű 
régiók – különösen a szigeti, a határon átnyúló és a hegyvidéki régiók – lemaradásának 
csökkentésére kell törekednie.

1989-ben és 1991-ben a Tanács jóváhagyta a távoli elhelyezkedéssel és a szigetjelleggel 
összefüggő támogatási programokat (ismertebb nevükön POSEI programok).

1993-ban hasonló programot hagytak jóvá a kisebb égei-tengeri szigetek támogatására. Az 
Európai Tanács rodoszi ülésén – 1988 decemberében – tett következtetései alapján a 
Bizottság – az égei-tengeri szigetek területi szétszórtsága, távoli fekvése és szigetjellege miatt 
fennálló különleges feltételek alapján – cselekvési programot hozott létre. A kisebb égei-
tengeri szigetek számára nyújtott közösségi támogatás alapvetően egyedi intézkedéseket 
tartalmaz bizonyos mezőgazdasági termékek termelésének, feldolgozásának és 
forgalmazásának támogatása, valamint a szigetek nyersanyagellátása érdekében.

Mivel az égei-tengeri szigeteket a Szerződésekben nem ismerték el legkülső régiókként, ezért 
külön szabályozási intézkedés keretében különleges intézkedéseket fogadtak el. A 
költségvetési előirányzatokat ugyanabból a pénzügyi alapból finanszírozzák, mint a POSEI-t, 
tehát az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból és az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból, miközben az intézkedéseket azonos feltételekkel, ugyanazon 
keretprogramon belül tervezik meg, majd hajtják végre.

A kisebb égei-tengeri szigetekről szóló bizottsági irányelvjavaslat jogi alapját a 42. cikk 
biztosítja, amely kimondja, hogy a „Tanács a Bizottság javaslata alapján támogatás nyújtását 
engedélyezheti: (a) szerkezeti vagy természeti feltételek miatt hátrányos helyzetben lévő 
üzemek védelméhez...”

A vizsgált rendeletjavaslat további kiigazítása az 1993-ban bevezetett és utólag számos 
alkalommal – legutóbb 2006-ban – módosított rendelkezéseknek (1405/2006 rendelet). A 
szubszidiaritás elvének értelmében a Bizottság elfogadott egy javaslatot, amelynek célja a –
rendelkezések meghozatalára és végrehajtására irányuló – döntéshozatalban való részvétel 
ösztönzése. Ennek megfelelően a görög hatóságok felelnek a támogatási program 
létrehozásáért, illetve annak Bizottsághoz való – jóváhagyás céljából történő – eljuttatásáért. 
Ezenkívül változtatásokat javasolhatnak a szigetek jelenlegi igényeinek megfelelően.

2. Különleges körülmények az égei-tengeri szigeteken

Az előadó úgy véli, hogy a kisebb égei-tengeri szigetek sokasága igen nagy kihívást jelent –
az uniós jogban eredetileg megfogalmazott, valamint a gazdasági és társadalmi kohéziós 
politikában foglalt – területi kohéziós politika számára. A különböző uniós alegységek sajátos 
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területi jellemzőire való rendszeres és következetes utalást, valamint azok társadalmi-
gazdasági, illetve környezeti fejlődésének adott vonatkozásait világos keretbe kellene foglalni 
a kívánt célok megfogalmazása és a megfelelő politikák kialakítása céljából. A tervezés 
tekintetében ez interoperabilitást jelent az önálló területi egységek között, valamint 
intézkedéseket a közöttük fennálló különbségek áthidalása és jobb elérhetőségük 
megteremtése érdekében. Az egyes régiók relatív előnyeinek fokozása és adott esetben a 
gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi szempontból nagyobb mértékű specializálódás 
megvalósítása érdekében tett intézkedések, illetve a hátrányok leküzdése előfeltételei a 
területi sokszínűség megmaradásának, továbbá a kohézió erősítésének. Az Unió területi 
egységei között fennálló funkcionális különbségek ráadásul azt mutatják, hogy ezek a 
területek egymásra kölcsönösen hatnak, egymástól kölcsönösen függnek és egymást ki is 
egészítik. Nem mindig követnek egy meghatározott irányt, mindegyiknek megvan a saját 
munkamegosztási rendszere, a saját specializáltsága és a többi területi egységgel fenntartott 
saját kapcsolatai.

A szigetek szétszórtsága, valamint az egymáshoz való viszonyuk a szigetvilágon belül 
akadályt jelent az ellátás és a kereskedelem számára, ami a szállítási költségek jelentős 
növekedését okozza. A meglévő közlekedési hálózatok alkalmatlanok és szerkezeti 
hiányosságokkal küzdenek (elavult járműparkok, magas menetdíjak), ami kettős szigetjelleget 
eredményez. A kisebb szigeteket a központibb fekvésű szigetek látják el. Korlátozott méretük, 
kívül-belüli megközelíthetetlenségük, fogyatkozó és elöregedő népességük, az alapvető 
árucikkek, illetve a közszolgáltatások (víz, villamos energia, fűtés) hiánya, valamint a 
geofizikai és éghajlati feltételek (sziklás talaj, szétszórt gazdaságok, szárazság és erős szelek) 
okozzák az égei-tengeri szigeteket izoláltságát.

Ezek a szigetek az EU külső határain fekszenek. A kisebb égei-tengeri szigetek 
mezőgazdasági feltételeinek különösen nehéz mivoltát még tovább súlyosbítja az (illegális) 
bevándorlás eredményeként jelentkező külső nyomás.

3. Az Európai Bizottság rendeletre irányuló javaslata

A meglévő rendelet egymást követő módosításai, az uniós jog fejlődése, majd az annak 
gyakorlati megvalósításából szerzett tapasztalatok, illetve a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépését követő új szabályozási keret felállítása mind szükségessé teszik bizonyos 
rendelkezések újrafogalmazását és a javaslat átdolgozását.

A Bizottság javaslata egyike azoknak az intézkedéseknek, amelyek a Lisszaboni Szerződés 
által bevezetett változtatásokat követően az EK/EU jogszabályok naprakésszé tételére 
irányulnak. Az 1405/2006/EK tanácsi rendelet számos rendelkezését összhangba hozták az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. (felhatalmazáson alapuló jogi aktusok) és 
291. (végrehajtási jogi aktusok) cikkeivel.

A Bizottság javaslata nem szándékozik jelentősebb változtatásokat bevezetni. 2011-ben a 
Bizottságnak jelentést kell összeállítania a különleges intézkedések mai napig tartó hatásairól 
és módosításokat kell javasolnia azok tartalmára vonatkozóan.
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A javasolt átfogalmazás egyértelművé teszi a rendelet célkitűzéseit, valamint törekszik a 
jogszabályok szövegének – végrehajtási célból történő – átstrukturálására.

A Bizottság javaslatában külön említést érdemel a Görögországnak szánt költségvetési 
előirányzatok – egyedi ellátási szabályok keretében történő – 20%-os növelése. Az Európai 
Számvevőszék által készített – a legkülső régiókról és a kisebb égei-tengeri szigetekről szóló 
– jelentés (10/2010 különleges jelentés) megállapításai alapján a Bizottság elismeri, hogy 
2007 óta fokozott igény mutatkozik alapvető árucikkekre az állattenyésztési ágazatban 
bekövetkezett változások és a demográfiai nyomás következtében. A Bizottság által javasolt 
növekedés nem tartalmazza a teljes költségvetés növekedését, amely a korábbi évekhez képest 
változatlan marad. A javaslatnak előnyei ellenére lehetnek lényeges hátulütői, beleértve a –
korábban különleges mezőgazdasági támogatási intézkedésekre előirányzott –
finanszírozásból történő levonásokat. 

A javaslathoz csatolt pénzügyi kimutatásban a közös agrárpolitika (Európai Mezőgazdasági 
Garanciaalap) első pillérének (közvetlen támogatás) két költségvetési fejezetébe vezették be a 
finanszírozást.

4. Az előadó javaslatai

Az előadó különösen komolyan veszi az Európai Számvevőszék – az intézkedés gyakorlati 
megvalósítására és általános hatékonyságára vonatkozó – megállapításait. A Görögországnak 
szánt cselekvési programnak tükröznie kell az égei-tengeri szigetek mezőgazdasági 
szükségleteinek gazdasági elemzését, olyan átfogó stratégiát biztosítva, amely egyértelmű 
kapcsolatot létesít a különböző javasolt intézkedések, az átfogó célkitűzések, valamint a 
kívánt hatás között.

A mezőgazdaság mai megítélés szerint elválaszthatatlanul kapcsolódik a fenntartható 
gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődéshez. Az égei-tengeri szigeteken oly módon kell 
mezőgazdasági művelést folytatni, hogy – az értékes természeti és kulturális források 
megőrzésére koncentrálva – biztosítva legyen, hogy a helyi gazdaság ne váljon túlzott 
mértékben függővé az alapvető bevételi forrást biztosító turizmustól.

A Bizottság – a kisebb égei-tengeri szigetek mezőgazdaságának javára történő – egyedi 
mezőgazdasági intézkedések megállapítására vonatkozó javaslata inkább a meglévő 
szabályozás átfogalmazására törekszik, semmint annak módosítására. Az Európai Parlament 
részéről érkező valamennyi javaslatnak figyelembe kell vennie a rendelkezések szabályozási 
körét, amelyhez kapcsolódóan a finanszírozás a KAP első pillérében szerepel.

Szisztematikus megközelítés, valamint a meglévő szükségletek és a világos stratégia 
mélyreható elemzése szükségesek az égei-tengeri szigetek folyamatos szerkezeti 
hiányosságainak kezeléséhez. Jelenlegi formájukban a kisebb égei-tengeri szigeteknek szóló 
hatályos támogatási intézkedéseket nem lehet és nem is szabad – a fenti kihívásoknak való 
megfelelés céljából – önmagukban felhasználni.  Az előadó felszólít ezek alapvető 
felülvizsgálatára, ezen belül környezetvédelmi intézkedésekre, a turizmus mezőgazdasági 
dimenziójának megerősítésére és a mezőgazdasági infrastruktúrák megerősítésére.
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A görögországi új helyi közigazgatási egységek közötti – valamennyi területen megvalósuló –
szorosabb együttműködés lehetővé teszi az intézkedések hatékonyabb végrehajtását az égei-
tengeri szigeteken fennálló gazdálkodási követelményeknek megfelelően.

Az előadó a termeléshez kötött segítséget alkalmazhatónak véli, lévén, hogy annak célja a 
helyi, főképp hagyományos OEM és OFJ termékek felkarolása.

A mezőgazdasági termelés finanszírozásának megfelelőségét és az egyedi ellátási 
intézkedéseket illetően az Európai Számvevőszék világossá tette, hogy az elérhető 
költségvetési előirányzatok nem járulnak hozzá kellő mértékben a kitűzött célok eléréséhez. 
Az előadó elvben támogatja a Bizottság javaslatát az egyedi ellátási intézkedések 
költségvetési előirányzatainak növelésével kapcsolatban, ugyanakkor úgy látja, hogy ezt nem 
a helyi termelésre szánt előirányzatok rovására kell megtenni. Tekintettel az Európai 
Számvevőszék kritikájára, a Bizottság által – az egyedi ellátási intézkedések éves 
finanszírozására – javasolt 20%-os vagy 1,09 millió eurós növeléssel szemben 30%-os vagy 
1,65 millió eurós növelés szükséges. Az előadó továbbá úgy véli, hogy a helyi termelés 
finanszírozását ennek megfelelően kell növelni (30%-kal vagy 5,54 millió euróval), így 31,11 
millió euróra (ez 7,17 millió eurós növekedést jelent) növelve az erre az intézkedésre szánt 
teljes költségvetést. 

Az előadó úgy véli, hogy – magától értetődő módon – az égei-tengeri szigeteken előállított 
vagy feldolgozott termékek szállításának javítása érdekében – az uniós jognak megfelelően –
intézkedéseket kell hozni. Nem indokolhatja semmi az égei-tengeri szigetek alapvető 
árucikkekkel való ellátásának finanszírozását, ha nem finanszírozzák termékeiknek az Unióba 
és más távol eső piacokra történő későbbi szállítását. A kisebb égei-tengeri szigetek 
termékeinek szállítása természetesen ugyanazokat a többletköltségeket vonja maga után, mint 
az oda szállított alapvető árucikkeké. Az előadó ezért az egyedi ellátási intézkedésekre 
vonatkozó rendelkezések azonos módon való végrehajtását javasolja.

Számos technikai módosítás érinti a rendelkezések megfogalmazását, így téve lehetővé, hogy 
a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke értelmében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, illetve hogy ugyanezen szerződés 291. cikke alapján 
végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el Tekintettel arra, hogy a szabványrendelkezésekről – a 
megfogalmazás egységesítése érdekében – az intézmények már megállapodtak, ezek a 
módosítások megfelelően helyettesítik a bizottsági javaslat szövegét. Hasonlóképpen, az 
„egységes feltételek” kifejezés – amely a végrehajtási jogi aktusok kapcsán gyakran előfordul 
a Bizottság javaslatában – valójában kizárólag a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra 
vonatkozik, és ezért ennek megfelelően ki kell cserélni.


