
AD\915606HU.doc PE491.201v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Költségvetési Bizottság

2011/0281(COD)

17.10.2012

VÉLEMÉNY
a Költségvetési Bizottság részéről

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről 
szóló rendeletre) irányuló javaslatról
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD))

A vélemény előadója: Giovanni La Via



PE491.201v02-00 2/8 AD\915606HU.doc

HU

PA_Legam



AD\915606HU.doc 3/8 PE491.201v02-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

A piacok KAP-on belül történő közös megszervezése továbbra is fontos részét képezi a 
jelenlegi reformnak és jelentős prioritással bír. A reform megpróbálja felvázolni többek között 
a cukor, a bor, az olívaolaj piacának KAP-on belül történő egyedi szervezéséhez vezető utat. 
A javaslatok a KAP valamennyi ágazatával próbálnak foglalkozni, valamint megpróbálják 
fenntartani az Unió pénzügyi érdekeit.

Mivel a KAP egyre összetettebbé vált az évek során, ezért a jobb szabályozásnak és a 
termelőkre nehezedő bürokrácia jelentős csökkentésének fontos részét kell képeznie a 
jövőbeni KAP-nak. A nemzeti hatóságokat érintő bármilyen indokolatlan vagy túlzott 
adminisztratív terhet és költséget kerülni kell, különösen a tagállamok költségvetési 
konszolidációja és a források szűkössége fényében. Célzott kiadásokra van szükség az uniós 
alapok hatékony kezelésének biztosítása érdekében a célból, hogy létfontosságú közjavakat 
lehessen nyújtani a többfunkciós KAP-on keresztül.

A bizottsági javaslat célja, hogy minden egyes szektor figyelembevételével ágazatspecifikus 
politikákat fektessen le. Továbbá a javaslatokban felmerül a piaci intervenció, a 
magánraktározás és az export-visszatérítések kérdése is. A termelői szervezetek és csoportok, 
különösen a zöldség- és gyümölcstermesztéssel foglalkozók, a promóciós rendszerek és a 
címkézési gyakorlatok kérdésével már eddig is foglalkozott a javaslat. Szakpolitikai 
lehetőségek állnak az ágazatok rendelkezésére a mezőgazdaságot érintő jövőbeli kihívások 
megválaszolása, valamint a KAP célkitűzéseinek megvalósítása érdekében. A reformnak 
figyelembe kell vennie az új, a marketingre, termelésre és minőségpolitikára vonatkozó 
csomag előírásait (pl. ami a tejkvótákat illeti) azért, hogy biztosítani tudja a jelentős 
áringadozások elkerülését lehetővé tevő hatékony keretet és rendszert.

Nagyon fontos, hogy biztosítsuk a kifizetések nyújtásához kötődő közérdek 
követelményeinek való megfelelést.

E jelentés az Európai Bizottság által a KAP számára a következő többéves pénzügyi keretben 
előirányzott teljes pénzösszegek alapján készült. E javaslat alapvető változtatásai esetén e 
vélemény tartalmát is felül kell vizsgálni.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) környezetvédelmi intézkedések és 
környezetkímélő termelési módszerek, a 
biogazdálkodást is beleértve;

(e) környezetvédelmi intézkedések és 
környezetkímélő termelési módszerek, a 
biogazdálkodást és az integrált termelést is 
beleértve;

Indokolás

Az „integrált termelés” mint a lehető legtöbb természeti erőforrást és mechanizmust integráló 
termelési mód hosszú távon fenntartható gazdálkodási formát garantál. Ezért – illetve amiatt, 
hogy e módszer gyakorlatilag valamennyi termény esetében alkalmazható – ezt olyan 
környezetvédelmi gyakorlatnak kell tekinteni, amelyet az Unióban a mezőgazdasági 
termékekkel kapcsolatban elfogadnak.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós pénzügyi támogatás
megegyezik a 30. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett pénzügyi hozzájárulások 
ténylegesen befizetett összegével, és 
legfeljebb a felmerült tényleges kiadások
50 %-áig terjedhet.

(1) Az uniós pénzügyi támogatás 
megegyezik a 30. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett pénzügyi hozzájárulások 
ténylegesen befizetett összegével, és 
legfeljebb a felmerült tényleges kiadások
60 %-áig terjedhet.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a százalékarány mindazonáltal a 
forgalmazott termékek értékének 4,6 %-
ára növelhető, amennyiben a forgalmazott 
termékek összértékének 4,1 %-át 
meghaladó összeget csak válságmegelőzési 
és -kezelési intézkedések céljaira 
használják fel.

Ez a százalékarány mindazonáltal a 
forgalmazott termékek értékének 5 %-ára
növelhető, amennyiben a forgalmazott 
termékek összértékének 4,1 %-át 
meghaladó összeget csak válságmegelőzési 
és -kezelési intézkedések céljaira 
használják fel.

Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E szabályok egyenlő intenzitással és 
szigorral vonatkoznak a harmadik 
országokból származó termékekre.

Indokolás

A kölcsönösség elvének alkalmazása azt hivatott biztosítani, hogy az ugyanazon piacra szánt 
összes termék megegyező követelményeknek feleljen meg.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
133 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 

(1) Az e fejezetben meghatározott export-
visszatérítést csak a 154. cikkel 
összefüggésben lehet alkalmazni. A kivitel 
világpiaci árfolyamok vagy árak alapján 
történő lebonyolításának lehetővé tételéhez 
szükséges mértékben, valamint a Szerződés 
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árfolyamok vagy árak és az uniós árak 
közötti különbséget export-visszatérítés 
révén ki lehet egyenlíteni:

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:

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
154 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Figyelembe véve, hogy hatékonyan és 
eredményesen szükséges fellépni azokban 
az esetekben, amikor a belső vagy a külső
piacon 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 tekintetében, a 
Szerződés 218. cikke értelmében megkötött 
megállapodásokból származó 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásával.

Figyelembe véve, hogy hatékonyan és 
eredményesen szükséges fellépni a belső 
vagy a külső piacokon bekövetkező 
jelentős áremelkedés, vagy -csökkenés
által okozott piaci zavarokkal szemben, 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.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
154 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Amennyiben az első albekezdésben 
említett piaci zavarok esetében rendkívül 
sürgető okok azt szükségessé teszik, az e 
rendelet 161. cikkében meghatározott 
eljárást kell alkalmazni az e bekezdés 
értelmében elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokra.
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