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Módosítás 1
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság javaslatainak 
biztosítaniuk kell a közös agrárpolitika 
reformját, amely elengedhetetlen az 
európai mezőgazdaság és a vidéki 
területek megőrzéséhez.

Or. pt

Módosítás 2
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A Bizottságnak fontolóra kell vennie 
az előremutató piacszabályozást, amely 
figyelembe veszi a különböző uniós 
területeken folytatott mezőgazdasági 
tevékenységeket.

Or. pt

Módosítás 3
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Alapvetően fontos az 
erőviszonyoknak az élelmiszerláncban 
részt vevő termelők javára történő 
kiegyenlítése.
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Or. pt

Módosítás 4
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
1 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) Az uniós kereskedelempolitikának 
figyelembe kell vennie az Unió különböző 
területein folytatott mezőgazdasági 
tevékenységeket.

Or. pt

Módosítás 5
Nikos Chrysogelos

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő 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 vonatkozó 
dokumentumokat egyidejűleg, időben és 
megfelelő módon továbbítsa az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

(2) Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítés, a végrehajtás, az ellenőrzés és 
az értékelés minden szakaszában
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is. A 
lakossági részvételt helyi, regionális, 
nemzeti és európai uniós szinten egyaránt 
fent kell tartani. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó 
dokumentumokat egyidejűleg, időben és 
megfelelő módon továbbítsa az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en
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Módosítás 6
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Figyelembe véve az Európai 
Bizottságnak a jövőbeli közös 
agrárpolitikára vonatkozó célkitűzéseit, a 
természeti erőforrások fenntartható 
kezelése, az élelmiszerbiztonság, a 
mezőgazdasági tevékenység egész Európa 
területén való fenntartása, a 
kiegyensúlyozott regionális fejlesztés, az 
európai mezőgazdasági ágazatok 
versenyképessége és a KAP egyszerűsítése 
tekintetében egyaránt.

Or. pt

Módosítás 7
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A közös agrárpolitikának a 
társadalom egészéhez mérten tisztességes 
életszínvonalat kell biztosítania a 
mezőgazdaságból élő népesség számára, 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződésnek megfelelően. E célkitűzéshez 
piacstabilizációs intézkedéseknek kell
társulnia, amelyek szabályozott 
értékesítési árakat garantálnak a termelők 
számára, és ugyanakkor elfogadható 
szinten tartják a fogyasztói árakat is.

Or. pt
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Módosítás 8
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
5 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) A bizottsági javaslatnak figyelembe 
kell vennie a kis- és közepes méretű 
gazdaságok, a hátrányos természeti 
adottságú területek, a szigeti régiók és 
bizonyos meggyengült ágazatok
versenyképességét.

Or. pt

Módosítás 9
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
5 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5d) Különösen fontos a mezőgazdasági 
termelőkre nézve a közös agrárpolitika 
végrehajtására vonatkozó adminisztratív 
szabályok egyszerűsítése, anélkül hogy ez 
az egyszerűsítés, a helyi és regionális 
sajátosságok figyelmen kívül hagyásával, 
a kritériumok túlzott mértékű 
egységesítéséhez vezetne.

Or. pt

Módosítás 10
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az intervenciós rendszernek célszerű 
az egyes érintett ágazatok tekintetében a 
korábbi közös piacszervezés keretében 
alkalmazott gyakorlat és megszerzett 
tapasztalatok alapján az év bizonyos 
időszakaiban rendelkezésre állnia, és ezen 
időszakok alatt vagy állandó jelleggel vagy 
a piaci árak függvényében működnie.

(14) Az intervenciós rendszernek célszerű 
az egyes érintett ágazatok tekintetében a 
korábbi közös piacszervezés keretében 
alkalmazott gyakorlat és megszerzett 
tapasztalatok alapján rendelkezésre állnia, 
és amennyiben életbe léptetése 
egyértelműen szükségesnek mutatkozik,
állandó jelleggel vagy a piaci árak 
függvényében működnie.

Or. pt

Módosítás 11
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A Bizottságot felkérik arra, hogy az 
új hatástanulmányok eredményeinek 
ismeretében gondolja át a különféle 
kvóta-, illetve termelésijog-rendszerek 
(cukor, tej és a szőlőültetvények 
telepítéséhez kapcsolódó jogok) 
megszüntetésére vonatkozó álláspontját, 
különösen a hátrányos helyzetű területek, 
ezen belül is a hegyvidéki területek 
vonatkozásában.

Or. pt

Módosítás 12
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) A Bizottságot felkérik arra, hogy 
tartsa fenn a közösségi preferenciális 
mechanizmusokat és támogassa az 
intervenciós és (állami vagy magán) 
tárolási rendszereket.

Or. pt

Módosítás 13
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
14 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14c) Az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap nem alkalmas arra, 
hogy a kereskedelmi megállapodásoknak 
a mezőgazdasági ágazatra gyakorolt 
hatásait megfelelően kezelje, és ezért e 
kérdést és a kapcsolódó költségvetési 
keretet a közös agrárpolitikához és a 
vonatkozó költségvetéshez kell rendelni.

Or. pt

Módosítás 14
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Elő kell segíteni, hogy a gyermekek 
több gyümölcsöt, zöldséget és tejterméket 
fogyasszanak, többek között azáltal, hogy 
abban az életszakaszban, amikor a 
gyermekek étkezési szokásai még 
kialakulóban vannak, tartósan növelni kell 

(25) Elő kell segíteni, hogy a gyermekek 
több gyümölcsöt, zöldséget és tejterméket 
fogyasszanak, többek között azáltal, hogy 
abban az életszakaszban, amikor a 
gyermekek étkezési szokásai még 
kialakulóban vannak, tartósan növelni kell 
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étrendjükben az említett termékek arányát. 
Ezért ösztönözni kell azokat az uniós 
támogatásokat, amelyek finanszírozást, 
illetve társfinanszírozást nyújtanak az 
oktatási intézményekben tanuló 
gyermekeknek az említett termékekkel 
történő ellátásához.

étrendjükben az említett termékek arányát. 
Ezért ösztönözni kell azokat az uniós 
támogatásokat, amelyek finanszírozást, 
illetve társfinanszírozást nyújtanak az 
oktatási intézményekben tanuló 
gyermekeknek az említett termékekkel 
történő ellátásához, és ezzel egy időben elő 
kell segíteni, hogy ez az ellátás az 
évszaknak megfelelő termékeken és rövid 
beszállítói láncokon alapuljon.

Or. it

Módosítás 15
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Uniós finanszírozás szükséges annak 
ösztönzéséhez, hogy a piaci szereplők 
jóváhagyott szervezetei az olívaolaj és az 
étkezési olajbogyó termelési minőségének 
javítását célzó munkaprogramokat 
dolgozzanak ki. Ebben az összefüggésben 
ennek a rendeletnek célszerű előírnia, hogy 
az uniós támogatás az érintett 
munkaprogramok keretében vállalt 
tevékenységekhez kapcsolódó 
prioritásokkal összhangban kerüljön 
elosztásra. A szóban forgó programok 
minőségének javítása érdekében 
ugyanakkor a tevékenységek körét a 
leghasznosabbakra kell korlátozni, 
valamint társfinanszírozást kell bevezetni.

(30) Uniós finanszírozás szükséges annak 
ösztönzéséhez, hogy a piaci szereplők 
jóváhagyott szervezetei az olívaolaj és az 
étkezési olajbogyó termelési minőségének 
javítását célzó munkaprogramokat 
dolgozzanak ki különösen az Unió azon 
déli országainak régiói tekintetében, 
amelyek ezek termelésére szakosodtak. 
Ebben az összefüggésben ennek a 
rendeletnek célszerű előírnia, hogy az 
uniós támogatás az érintett 
munkaprogramok keretében vállalt 
tevékenységekhez kapcsolódó 
prioritásokkal összhangban kerüljön 
elosztásra. A szóban forgó programok 
minőségének javítása érdekében 
ugyanakkor a tevékenységek körét a 
leghasznosabbakra kell korlátozni, 
valamint társfinanszírozást kell bevezetni.

Or. fr
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Módosítás 16
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Azokban a régiókban, ahol a 
gyümölcs- és zöldségágazatban a termelés 
szervezettsége gyenge, lehetővé kell tenni 
kiegészítő nemzeti pénzügyi 
hozzájárulások nyújtását. A strukturálisan 
kifejezett hátrányban lévő tagállamok 
esetében indokolt, hogy e hozzájárulásokat 
az Unió visszatérítse.

(37) Azokban a régiókban, ahol a 
gyümölcs- és zöldségágazatban a termelés 
szervezettsége gyenge, különösen a 
hegyvidéki régiókban, a szigeteken vagy 
az Unió déli államainak azon régióiban, 
amelyek különösen ki vannak téve az 
olyan időjárási kockázatoknak mint az 
aszály, lehetővé kell tenni kiegészítő 
nemzeti pénzügyi hozzájárulások nyújtását. 
A strukturálisan kifejezett hátrányban lévő 
és a jelenlegi gazdasági és társadalmi 
válság által sújtott tagállamok esetében 
indokolt, hogy e hozzájárulásokat az Unió 
visszatérítse.

Or. fr

Módosítás 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A méhészetet a termelési feltételek és 
a hozamok változatossága, valamint a 
gazdasági szereplők területi széttagoltsága 
és sokfélesége jellemzi, mind a termelési, 
mind a forgalmazási szakaszban. Ezen 
túlmenően, figyelembe véve a 
varroatózisnak az utóbbi években több 
tagállamot is sújtó terjedését, továbbá 
azokat a problémákat, amelyeket ez a 
betegség okoz a méztermelésben, továbbra 
is uniós szintű cselekvésre van szükség, 
mivel a varroatózis nem számolható fel 
teljesen, és kezelésének jóváhagyott 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)



AM\913428HU.doc 11/55 PE496.469v01-00

HU

termékekkel kell történnie. A fenti 
körülményekre tekintettel, továbbá a 
méhészeti termékek uniós termelésének és 
forgalmazásának javítása érdekében 
háromévente ágazati nemzeti programokat 
kell kidolgozni a méhészeti termékek 
termelése és forgalmazása általános 
feltételeinek javítása céljából. Ezeket a 
nemzeti programokat részben az Uniónak 
kell finanszíroznia.

Or. fr

Módosítás 18
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
48 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48a) E nemzeti támogatási programok 
egyik támogatásra jogosult 
kulcsintézkedésének az uniós 
mezőgazdasági termékek Unión belül és 
harmadik országokban végzett 
reklámozásának és forgalmazásának kell 
lennie.

Or. en

Módosítás 19
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Figyelembe véve a termékekre 
vonatkozó kielégítő és átlátható 
tájékoztatás iránti fogyasztói igényt,
lehetővé kell tenni a termelés helyének 
eseti alapon, a megfelelő földrajzi szinten 

(54) Figyelembe véve a termékekre 
vonatkozó kielégítő és átlátható 
tájékoztatás iránti fogyasztói igényt, 
lehetővé kell tenni a termelés helyének 
eseti alapon, a megfelelő földrajzi szinten 
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történő meghatározását is, figyelembe véve 
néhány ágazat sajátosságait, különösen a 
feldolgozott mezőgazdasági termékek 
tekintetében.

történő meghatározását is, egyaránt 
figyelembe véve az érintett terület 
gazdasági és termelési rendszerében a 
hiányos és téves információ által 
esetlegesen kiváltott hatást, valamint 
néhány ágazat regionális szintű 
sajátosságait, különösen a feldolgozott 
mezőgazdasági termékek tekintetében.

Or. it

Módosítás 20
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
84 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84a) A cukorágazat sajátosságainak 
figyelembevétele érdekében a 
Bizottságnak biztosítania kell az uniós 
cukorágazat termelőinek jogai és 
kötelességei közötti tisztességes 
egyensúlyt, például azáltal, hogy minden 
érdekelt fél számára egyenlő feltételeket 
biztosít a nyersanyagokhoz való 
hozzáféréshez.

Or. en

Módosítás 21
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
84 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84a) Annak érdekében, hogy a 
cukorrépa-termelők teljes mértékben 
alkalmazkodni tudjanak a 
cukorágazatban 2006-ban végrehajtott 
nagy horderejű reformokhoz, és folytatni 
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tudják az azóta annak érdekében tett 
erőfeszítéseiket, hogy versenyképesek 
maradjanak, ha a kvóták az eredeti 
tervekkel ellentétben nem szűnnek meg 
2015-ben, a jelenlegi kvótarendszer 
felülvizsgált változatát ki kell terjeszteni a 
2019/2020-as gazdasági év végéig. A 
felülvizsgált rendszernek lehetővé kell 
tennie valamennyi, e lehetőséggel élni 
kívánó tagállam számára, hogy 
cukorkvótákat vegyenek igénybe. Az uniós 
támogatásnak az uniós cukoripar 
bővítésére kell irányulnia, és segítséget 
kell biztosítani a cukorfeldolgozás 
indulási költségeihez a tagállamokban. 
Ugyanakkor az európai cukorpiacon
megfigyelhető jelentős, visszatérő 
feszültségek olyan mechanizmust tesznek 
szükségessé, amely a cukorpiac 
strukturális egyensúlyának megőrzése 
érdekében – ameddig szükséges –
automatikusan újra kvótacukornak jelöli 
a kvótán kívüli cukrot.

Or. en

Indokolás

Az elmúlt évtized cukorreformjait követően a mai kvótarendszer idejétmúlt, amely nem felel 
meg az uniós cukorpiac szükségleteinek. Európa ma már harmadik országokból származó 
behozatalra szorul ebben a stratégiailag fontos, az élelmiszeripar számos területén 
meghatározó ágazatban.

Módosítás 22
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
85 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(85) A termelői szervezetek és társulásaik 
hasznos szerepet játszhatnak a kínálat 
összpontosítása és a legjobb gyakorlatok 
előmozdítása terén. A szakmaközi 
szervezeteknek fontos szerep juthat az 

(85) A termelői szervezetek és társulásaik 
hasznos szerepet játszhatnak a kínálat 
összpontosítása és a legjobb gyakorlatok 
előmozdítása terén. Elismeri, hogy 
fokozott erőfeszítéseket kell tenni annak 
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ellátási lánc szereplői közötti párbeszéd, 
valamint a legjobb gyakorlatok és a piaci 
átláthatóság előmozdítása terén. A szóban 
forgó szervezetek és társulásaik 
meghatározására és elismerésére 
vonatkozó, jelenleg csupán bizonyos 
ágazatokra kiterjedő meglévő 
rendelkezéseket ezért indokolt 
összehangolni, egyszerűsíteni és 
kiterjeszteni, hogy ily módon uniós 
jogszabályban meghatározott 
alapszabályok alapján – kérésre –
valamennyi ágazatban lehetőség legyen az 
elismerésre.

érdekében, hogy a termelői szervezetek 
helyzete bizonyos tagállamokban tovább 
erősödjön. A szakmaközi szervezeteknek 
fontos szerep juthat az ellátási lánc 
szereplői közötti párbeszéd, valamint a 
legjobb gyakorlatok és a piaci átláthatóság 
előmozdítása terén. A szóban forgó 
szervezetek és társulásaik meghatározására 
és elismerésére vonatkozó, jelenleg csupán 
bizonyos ágazatokra kiterjedő meglévő 
rendelkezéseket ezért indokolt 
összehangolni, egyszerűsíteni és 
kiterjeszteni, hogy ily módon uniós 
jogszabályban meghatározott 
alapszabályok alapján – kérésre –
valamennyi ágazatban lehetőség legyen az 
elismerésre.

Or. en

Módosítás 23
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
91 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(91a) Annak érdekében, hogy a termelők 
az élelmiszerláncban keletkező 
jövedelemből igazságosan részesüljenek, 
az uniós politikáknak a lánc egészében 
létrejövő szerződéses kapcsolatokra 
vonatkozó átfogó megközelítés jegyében a 
termelők és a feldolgozók között, illetve az 
értékesítési szakaszban létrejövő 
szerződéses kapcsolatokra is ki kell 
terjedniük, hogy az egyenlő részvételre 
vonatkozó célkitűzést el lehessen érni.

Or. pt

Módosítás 24
Luís Paulo Alves
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Rendeletre irányuló javaslat
146 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(146) A [COM(2010)799] rendelet alapján 
számos ágazati intézkedés, köztük a tej- és 
cukorkvótákkal kapcsolatos intézkedések, 
a cukorágazatot érintő egyéb 
intézkedések, szőlőtelepítési korlátozások 
és egyes állami támogatások e rendelet 
hatálybalépését követően ésszerű időn 
belül hatályukat vesztik. A 
[COM(2010)799]/EU rendelet hatályon 
kívül helyezését követően a vonatkozó 
rendelkezések az érintett programok 
végéig továbbra is alkalmazandók.

(146) Részletesen meg kell vizsgálni a 
különböző kvótarendszerek és termelési 
jogok (cukor, tej és szőlőtelepítési jogok) 
megszüntetését, figyelembe véve ezen 
ágazatok mindegyikének konkrét helyzetét 
és az Unión belüli ágazati és területi 
hatásaikat.

Or. pt

Módosítás 25
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
149 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(149) A tej- és tejtermékágazati 
szerződéses kapcsolatok tekintetében az e 
rendeletben megállapított intézkedéseket a 
tejpiacon jelenleg uralkodó gazdasági 
körülmények és az ellátási lánc szerkezete 
indokolja. A szóban forgó intézkedéseket 
ezért célszerű kellően hosszú ideig 
alkalmazni (a tejkvóták eltörlése előtt és 
után egyaránt), hogy hatásukat teljes 
mértékben kifejthessék. Azonban –
tekintettel messze ható jellegükre –
átmenetinek kell lenniük, és felülvizsgálat 
tárgyát kell képezniük. A Bizottságnak a 
tejpiaci fejleményekről jelentéseket kell 
elfogadnia, amelyeknek különösen a 
termelőket közös termelési 
megállapodások megkötésére ösztönző 

(149) A tej- és tejtermékágazati 
szerződéses kapcsolatok tekintetében az e 
rendeletben megállapított intézkedéseket a 
tejpiacon jelenleg uralkodó gazdasági 
körülmények és az ellátási lánc szerkezete 
indokolja. Ezért célszerű azokat kellően 
hosszú ideig alkalmazni, hogy hatásukat 
teljes mértékben kifejthessék. Azonban –
tekintettel messze ható jellegükre –
átmenetinek kell lenniük, és felülvizsgálat 
tárgyát kell képezniük. A Bizottságnak a 
tejpiaci fejleményekről jelentéseket kell 
elfogadnia, amelyeknek különösen a 
termelőket közös termelési 
megállapodások megkötésére ösztönző 
lehetséges intézkedésekre kell kiterjedniük 
és amelyek előterjesztési határideje 2014. 
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lehetséges intézkedésekre kell kiterjedniük 
és amelyek előterjesztési határideje 2014. 
június 30., illetve 2018. december 31.

június 30., illetve 2018. december 31.

Or. pt

Módosítás 26
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) E rendelet alkalmazásában 
„kedvezőtlen időjárási jelenségek” alatt az 
olyan súlyos időjárási viszonyok értendők 
mint a fagy, jégeső, jég, eső vagy aszály, 
amely tönkreteszi vagy megrongálja 
általában véve a termés, vagy egy bizonyos 
növény termésének – egy adott gazdálkodó 
szokásos éves termeléséhez viszonyítva –
több mint 30%-át. A szokásos éves 
termelést az előző három év folyamán 
vagy az előző ötéves időszakot alapul véve 
három év átlaga alapján kell 
megállapítani, amely utóbbinak az 
alkalmazása esetében a legmagasabb és 
legalacsonyabb értéket figyelmen kívül 
kell hagyni.

Or. en

Módosítás 27
Giommaria Uggias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. az olívaolaj és az étkezési olajbogyó 
ágazata;
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Or. it

Módosítás 28
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közönséges búza, árpa és kukorica; a) közönséges búza és durumbúza, árpa és 
kukorica;

Or. it

Módosítás 29
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közönséges búza, az árpa és a kukorica 
tekintetében november 1-jétől május 31-ig;

a) a közönséges búza, a durumbúza, az 
árpa és a kukorica tekintetében november 
1-jétől május 31-ig;

Or. it

Módosítás 30
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Bizottság végrehajtási aktusok útján 
megnyithatja az árpa, a kukorica és a 
hántolatlan rizs (beleértve a hántolatlan rizs 
meghatározott fajtáit és típusait is) 
tekintetében, ha azt a piaci helyzet 

b) a Bizottság végrehajtási aktusok útján 
megnyithatja a durumbúza, az árpa, a 
kukorica és a hántolatlan rizs (beleértve a 
hántolatlan rizs meghatározott fajtáit és 
típusait is) tekintetében, ha azt a piaci 
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szükségessé teszi. Az ilyen végrehajtási 
aktusokat a 162. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni;

helyzet szükségessé teszi. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat az 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni;

Or. it

Módosítás 31
Giommaria Uggias

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az árpa, a kukorica, a hántolatlan rizs, 
valamint a marha- és borjúhús esetében.

b) a durumbúza, az árpa, a kukorica, a 
hántolatlan rizs, valamint a marha- és 
borjúhús esetében.

Or. it

Módosítás 32
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a piac átláthatóságának 
biztosításához szükséges esetben azon 
feltételek meghatározása céljából, 
amelyek mellett határozhat a 16. cikkben 
felsorolt termékek magántárolásának 
támogatásáról, figyelemmel az érintett 
termékekre vonatkozó uniós feljegyzett 
piaci átlagárakra és referenciaárakra, 
illetve az ágazatot érintő különösen súlyos 
piaci helyzet, illetve egy vagy több 
tagállamban fellépő gazdasági folyamatok
nyomán szükséges fellépésre.

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el arra vonatkozóan, hogy a 
magántárolás támogatásának a 
tejtermékek esetében jelenleg kötelező 
automatikus kiosztási rendszerét a 16. 
cikkben felsorolt minden mezőgazdasági 
termékre kiterjessze.
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Módosítás 33
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a piac átláthatóságának 
biztosításához szükséges esetben azon 
feltételek meghatározása céljából, amelyek 
mellett határozhat a 16. cikkben felsorolt 
termékek magántárolásának támogatásáról, 
figyelemmel az érintett termékekre 
vonatkozó uniós feljegyzett piaci 
átlagárakra és referenciaárakra, illetve az 
ágazatot érintő különösen súlyos piaci 
helyzet, illetve egy vagy több tagállamban 
fellépő gazdasági folyamatok nyomán 
szükséges fellépésre.

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 160. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a piac átláthatóságának 
biztosításához szükséges esetben azon 
feltételek meghatározása céljából, amelyek 
mellett határozhat a 16. cikkben felsorolt 
termékek magántárolásának támogatásáról, 
figyelemmel az érintett termékekre 
vonatkozó uniós feljegyzett piaci 
átlagárakra és referenciaárakra, illetve az 
ágazatot érintő különösen súlyos és sürgető
piaci helyzet, illetve egy vagy több 
tagállamban fellépő és az Unió régióiban a 
termelésre és a forgalmazásra jelentős 
mértékben kiható gazdasági folyamatok és 
helyzetek nyomán szükséges fellépésre.

Or. fr

Módosítás 34
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
úgy határozhat, hogy az e cikk (1) 
bekezdésében említett feltételek 
figyelembevételével magántárolási 
támogatást nyújt a 16. cikkben felsorolt 
termékekre. Ezeket a végrehajtási jogi 

törölve
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aktusokat a 162. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 35
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
előre vagy pályázati eljárás útján 
meghatározza a 16. cikkben említett 
magántárolási támogatás mértékét. Ezeket 
a végrehajtási jogi aktusokat a 162. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 36
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
korlátozhatja a magántárolási támogatás 
odaítélését vagy a jegyzett piaci átlagárak 
alapján tagállamonként, illetve 
tagállamon belül régiónként határozhatja 
meg a magántárolási támogatás mértékét. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
162. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

törölve
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Módosítás 37
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok stratégiáik 
kidolgozásakor listát állítanak össze az 
adott program keretében engedélyezhető 
gyümölcs- és zöldségágazati, 
feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazati, valamint 
banánágazati termékekről. A listán 
azonban nem szerepelhetnek a Bizottság 
által a 22. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
alapján felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján elfogadott intézkedésekkel 
kizárt termékek. A tagállamok a 
termékeket objektív kritériumok alapján 
választják ki, amely kritériumok között 
szerepelhet többek között a szezonális 
jelleg, a termények elérhetősége vagy
környezetvédelmi megfontolások. E 
tekintetben a tagállamok előnyben 
részesíthetik az uniós eredetű termékeket.

(3) A tagállamok stratégiáik 
kidolgozásakor listát állítanak össze az 
adott program keretében engedélyezhető 
gyümölcs- és zöldségágazati, 
feldolgozottgyümölcs- és 
feldolgozottzöldség-ágazati, valamint 
banánágazati termékekről. A listán 
azonban nem szerepelhetnek a Bizottság 
által a 22. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
alapján felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján elfogadott intézkedésekkel 
kizárt termékek. A tagállamok a 
termékeket objektív kritériumok alapján 
választják ki, amely kritériumok között 
szerepel többek között a szezonális jelleg 
és a termények elérhetősége, ezenkívül 
figyelembe vehetnek környezetvédelmi 
megfontolásokat is. E tekintetben a 
tagállamok előnyben részesíthetik az uniós 
eredetű termékeket annak biztosítása 
mellett, hogy a termékek legalább 50%-a 
helyi eredetű, vagy az értékesítési helytől 
legfeljebb 180 km-es távolságból 
származik.

Or. it

Módosítás 38
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 50 % a kevésbé fejlett régiókban; a) 60% a kevésbé fejlett régiókban;

Or. pt

Módosítás 39
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 40 % a kevésbé fejlett régiókban; b) 50% a kevésbé fejlett régióktól eltérő
régiókban

Or. pt

Módosítás 40
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 75% a Szerződés 349. cikkében említett 
legkülső régiókban;

c) 85% a Szerződés 349. cikkében említett 
legkülső régiókban;

Or. pt

Módosítás 41
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 65 % az 1405/2006/EK rendelet 1. d) 75% az 1405/2006/EK rendelet 1. 
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cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
kisebb égei-tengeri szigeteken.

cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
kisebb égei-tengeri szigeteken.

Or. pt

Módosítás 42
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
101a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101a. cikk
Kvótakiosztás

(1) A cukor, az izoglükóz és az 
inulinszirup termelésének jelenlegi 
nemzeti és regionális szintű kvótáit a IIIb. 
melléklet állapítja meg. Amennyiben a 
kvóták nem szűnnek meg a tervezett 
időpontban, 2015-ben, a jelenlegi 
kvótarendszer felülvizsgált változatát a 
2019/2020-as gazdasági év végéig meg 
kell hosszabbítani. A felülvizsgált 
rendszernek lehetővé kell tennie 
valamennyi, e lehetőséggel élni kívánó 
tagállam számára, hogy cukorkvótákat 
vegyenek igénybe. Az uniós támogatásnak 
az uniós cukoripar bővítésére kell 
irányulnia, és segítséget kell biztosítani a 
cukorfeldolgozás indulási költségeihez a 
tagállamokban.
(2) A tagállamok kvótát osztanak ki a 
területükön letelepedett és az 101i. cikkel 
összhangban jóváhagyott minden egyes 
cukor-, izoglükóz- vagy inulinszirup-
gyártó vállalkozásnak.
(3) Abban az esetben, ha a kvóta kiosztása 
egynél több termelési egységgel 
rendelkező cukorgyártó vállalkozás 
részére történik, a tagállamok elfogadják 
az általuk szükségesnek tartott 
intézkedéseket a cukorrépa- és cukornád-
termelők érdekeinek kellő 
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figyelembevétele érdekében.

Or. en

Módosítás 43
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 2 cím – 2 fejezet – 1 A szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tejkvóta-rendszer és a szőlőültetvények 
telepítési jogának megszüntetéséről szóló, 
2012. december 31-én esedékes 
hatásvizsgálatok eredményei alapján az 
Európai Bizottság 2013. június 30-áig 
javaslatot nyújt be a tej-, a szőlő- és a 
cukorrépa ágazatban meglévő 
kvótarendszer és telepítési jogokra 
vonatkozó szabályozás megszüntetéséhez 
kapcsolódó eljárás folytatására, illetve 
felülvizsgálatára vonatkozóan.

Or. pt

Indokolás

Több szakértői tanulmány is azt mutatja, hogy egyes területeken a telepítési jogokra 
(Tanulmány a szőlőtermesztésen belüli telepítési jogok liberalizációjának társadalmi-
gazdasági és területi hatásairól. AREV–MOISA-tanulmány, 2012. március) vonatkozó 
szabályozás és a kvótarendszer felszámolása a termelés koncentrálódásával fog járni, aminek 
az Európai Bizottság nem mérte fel kellőképpen a gazdasági, területi és környezeti 
következményeit.

Módosítás 44 
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) Ideiglenes átruházások
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1. A tagállamok minden egyes tizenkét 
hónapos időszak végéig engedélyezik az 
adott időszakra vonatkozóan az egyéni 
kvóták azon részének ideiglenes 
átruházását, amelyet a kvóták 
igénybevételére jogosult termelők nem 
szándékoznak felhasználni. A tagállamok 
a termelői kategóriák vagy az érintett 
tejtermelési struktúrák szerint 
szabályozhatják az átruházásokat, azokat 
a felvásárló szintjére vagy adott régión 
belülre korlátozhatják, a 105h. cikk (3) 
bekezdésében említett esetekben 
engedélyezhetik a teljes körű átruházást, 
és meghatározhatják, hogy milyen 
mértékig ismételhetik meg a termelők az 
átruházásokat.
2. Bármely tagállam határozhat úgy, hogy 
a következő egy vagy mindkét kritérium 
alapján nem hajtja végre az (1) bekezdést:
a) strukturális változtatások és 
kiigazítások elősegítésének szükségessége;
b) elsőrendű igazgatási szükségletek.

Or. pt

Módosítás 45
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 2 bekezdés – e j pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ej) Jóváhagyás
A felvásárlói tevékenység gyakorlásához a 
Bizottság által a 160. cikknek megfelelően 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok által megállapított 
kritériumoknak megfelelő előzetes 
tagállami jóváhagyás szükséges.
A termelők által közvetlen értékesítés 
esetén teljesítendő feltételeket és 
rendelkezésre bocsátandó adatokat a 162. 
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cikk (2) bekezdésével összhangban 
elfogadott végrehajtási aktusok révén a 
Bizottság határozza meg.

Or. pt

Módosítás 46
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 2 bekezdés – e k pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ek) A közvetlen értékesítésekre vonatkozó 
többletilleték
1. Közvetlen értékesítés esetében az egyes 
termelők többletilleték-fizetési 
hozzájárulását a tagállamok határozattal 
állapítják meg, miután megtörtént vagy 
elmaradt a közvetlen értékesítéshez 
rendelt nemzeti kvóta fel nem használt 
részének megfelelő területi vagy nemzeti 
szinten való újrakiosztása.
2. A tagállamok a Bizottság által a 160. 
cikkel összhangban elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
által rögzített kritériumok alapján 
meghatározzák az eladott vagy átruházott 
tej, illetve az eladott vagy átruházott 
tejtermékek előállításához felhasznált tej 
teljes mennyisége után fizetendő 
többletilletékből a termelőre eső 
hozzájárulás kiszámításának alapját.
3. A zsírtartalommal kapcsolatos 
korrekciók nem vehetők figyelembe a 
többletilleték végleges összegének 
megállapítása céljából.
4. A Bizottság a 105v. cikkel összhangban 
elfogadott végrehajtási aktusok útján 
meghatározza, hogyan és mikor kell 
kifizetni a többletilletéket a tagállam 
illetékes hatósága számára.
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Or. pt

Módosítás 47
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 2 bekezdés – e l pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. pt

Módosítás 48
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 2 bekezdés – e m pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

em) Átruházott hatáskörök
A tejkvóta-rendszer céljainak elérése 
érdekében, különösen az egyéni kvóták 
kiszámítását és hatékony felhasználását,
valamint a többletilleték beszedését és 
felhasználását illetően a Bizottság a 160. 
cikkel összhangban elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján szabályokat állapíthat meg az 
alábbiak tekintetében:
a) a kvóták ideiglenes vagy végleges 
átcsoportosítása;
b) a fel nem használt kvóták 
felhasználása;
c) a zsírtartalomra vonatkozó korrekciós 
tényező határértéke;
d) a termelők szállítási kötelezettsége 
valamely engedélyezett felvásárló felé;
e) a felvásárlók tagállamok részéről 
történő engedélyezésének kritériumai;
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f) a pótdíjak felosztására vonatkozó 
objektív kritériumok;
g) a „közvetlen értékesítések” 
fogalommeghatározásának módosítása, 
figyelembe véve a „szállítás” 105a. cikk f) 
bekezdése szerinti 
fogalommeghatározását.

Or. pt

Módosítás 49
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 2 bekezdés – e n pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

en) Végrehajtási hatáskörök
A Bizottság a 162. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban elfogadott végrehajtási 
aktusok által szabályokat állapíthat meg a 
következők tekintetében:
a) a nemzeti kvóták végleges 
átcsoportosítása és felosztása a szállítások 
és közvetlen értékesítések között, a 
tagállamok értesítését követően;
b) az egyéni kvótához tartozó 
zsírtartalomra vonatkozó együttható 
megállapítása és a zsírtartalom 
korrekciója;
c) a tejegyenértékek tagállamok általi 
megállapítása;
d) a többletilleték-fizetés alkalmazására 
vonatkozó eljárás és határidő, valamint a 
többletilleték felosztása, csökkentése vagy 
előre jelzése;
e) késedelmi kamatok alkalmazása 
késedelmes fizetés esetén;
f) a termelők tájékoztatása az új 
fogalommeghatározásokról, az egyéni 
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kvóták közlése és értesítés a 
többletilletékről;
g) közlemények és tájékoztatás az 
ágazatban alkalmazott többletilletékkel 
kapcsolatos kérelmekről és 
megállapodásokról;
h) minta létrehozása a szállításokra és 
közvetlen értékesítésekre vonatkozó 
nyilatkozatok tekintetében;
i) a termelők részéről a felvásárlók 
számára biztosítandó nyilatkozatok, 
jegyzékek és tájékoztatások;
j) a szállítások és közvetlen értékesítések 
ellenőrzése.

Or. pt

Módosítás 50
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) A kvóták földterülettel együtt történő 
átruházása
1. Amennyiben a mezőgazdasági üzemet 
eladják, bérbe adják, tényleges öröklés 
vagy a későbbi örökség részét képező 
adomány útján vagy a termelő 
tekintetében hasonló joghatással járó 
egyéb eszközökkel átruházzák, az egyéni 
kvótákat a tagállamok által 
meghatározandó részletes szabályoknak 
megfelelően és a tejtermeléshez használt 
területek vagy más objektív kritériumok, 
valamint – adott esetben – a felek között 
létrejött bármely megállapodás 
figyelembevételével a mezőgazdasági 
üzemmel együtt átruházzák az azt átvevő 
termelőkre. A kvóták azon részét, amelyet 
– adott esetben – nem ruháztak át a 
mezőgazdasági üzemmel együtt, a nemzeti 
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tartalékba kell helyezni.
2. Ha a kvótákat az (1) bekezdéssel 
összhangban földhaszonbérlet útján vagy 
hasonló joghatással járó egyéb 
eszközökkel ruházták vagy ruházzák át, a 
tagállamok – objektív kritériumok alapján 
és annak biztosítása céljából, hogy 
kizárólag termelők rendelkezhessenek 
kvótával – határozhatnak úgy, hogy a 
kvóta nem ruházható át a mezőgazdasági 
üzemmel együtt.
3. Amennyiben földet hatóságokra és/vagy 
közérdekű felhasználás céljára ruháznak 
át, vagy ha az átruházás nem 
mezőgazdasági céllal történik, a 
tagállamok biztosítják, hogy meghozzák a 
szükséges intézkedéseket a felek jogos 
érdekeinek védelmére, és különösen arra, 
hogy az ilyen földterületet átadó termelők 
folytathassák a tejtermelést, amennyiben 
ez a szándékuk.
4. A felek közötti megállapodás hiányában 
olyan esetekben, amikor a bérleti 
időtartam anélkül jár le, hogy azt hasonló 
feltételek mellett meg lehetne 
hosszabbítani, vagy hasonló joghatással 
járó helyzetekben, a szóban forgó egyéni 
kvótákat – a tagállam által elfogadott 
rendelkezésekkel összhangban és a felek 
jogos érdekeinek figyelembevételével –
részben vagy egészben át kell ruházni a 
bérletet átvevő termelőkre.

Or. pt

Módosítás 51
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 2 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) Különleges átruházási intézkedések
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1. A tejtermelés sikeres 
szerkezetátalakítása vagy a környezet 
javítása érdekében és az érintett felek 
jogos érdekeinek figyelembevételével a 
tagállamok az általuk meghatározandó 
részletes szabályoknak megfelelően:
a) ellentételezést biztosíthatnak egy vagy 
több éves részletben azon termelők 
részére, akik vállalják tejtermelésük 
egészének vagy egy részének tartós 
megszüntetését, és az így felszabadult 
egyéni kvótákat a nemzeti tartalékba 
utalhatják;
b) objektív kritériumok alapján 
meghatározhatják azokat a feltételeket, 
amelyek mellett egy tizenkét hónapos 
időszak kezdetén az illetékes hatóság vagy 
az e hatóság által kijelölt szerv térítés 
ellenében újból kioszthatja a termelők 
részére azon egyéni kvótákat, amelyeket 
más termelők az előző tizenkét hónapos 
időszak végén véglegesen felszabadítottak 
a fent említett térítéssel megegyező, egy 
vagy több éves részletben nyújtott 
ellentételezés fejében;
c) központosíthatják és felügyelhetik a 
kvóták termőföld nélkül történő 
átruházásait;
d) a környezet javítása céljából átruházott 
földterület esetén elrendelhetik, hogy az 
érintett egyéni kvótát olyan termelőnek
juttassák, aki megválik a földterülettől, de 
folytatni kívánja a tejtermelést;
e) objektív kritériumok alapján 
meghatározhatják azokat a régiókat vagy 
begyűjtési területeket, amelyeken belül a 
tejtermelés szerkezetének javítása 
érdekében engedélyezhető a kvóták tartós 
átruházása a megfelelő földterület 
átruházása nélkül;
f) a termelő által az illetékes hatósághoz 
vagy az e hatóság által kijelölt szervhez 
benyújtott kérelem alapján 
engedélyezhetik a tejtermelés 
szerkezetének a mezőgazdasági üzem 



AM\913428HU.doc 33/55 PE496.469v01-00

HU

szintjén történő javítása vagy a termelés 
külterjesítésének lehetővé tétele céljából a 
kvótáknak a megfelelő földterület nélküli 
végleges átruházását és fordítva.
2. Az (1) bekezdés nemzeti szinten, 
megfelelő területi szinten vagy 
meghatározott begyűjtési területeken belül 
hajtható végre.

Or. pt

Módosítás 52
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 2 bekezdés – e d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. pt

Módosítás 53
Luís Paulo Alves
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Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 2 bekezdés – e e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. pt

Módosítás 54
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 2 bekezdés – e f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ef) A kvóták túllépése esetén 
alkalmazandó többletilleték
1. A tejre és az egyéb tejtermékekre 
vonatkozóan a 105a–105m. cikknek 
megfelelően megállapított nemzeti 
kvótákon felül értékesített mennyiségek 
után többletilletéket kell fizetni. Az illeték 
összege a tej 100 kilogrammjára 27,83 
EUR.
2. A tagállamoknak a nemzeti kvóta 
túllépéséből származó, a szállításokra és a 
közvetlen értékesítésre külön-külön, 
nemzeti szinten meghatározott 
többletilletéket kell fizetniük a Közösség 
részére, és az esedékes összeg 99 %-át az 
érintett tizenkét hónapos időszakot 
követően, október 16. és november 30. 
között be kell fizetniük az Európai 
Mezőgazdasági Orientációs és 
Garanciaalapba.
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3. Ha az (1) bekezdésben előírt 
többletilletéket a határidő lejártáig nem 
fizetik be, a mezőgazdasági alapok 
bizottságával folytatott konzultációt 
követően a Bizottság levonja a ki nem 
fizetett többletilletéknek megfelelő 
összeget a(z) XXX/XXX/EK rendelet (a 
horizontális rendelet) XXX. cikke szerinti 
havi kifizetésekből. E határozat 
meghozatala előtt a Bizottság figyelmezteti 
az érintett tagállamot, amely egy héten 
belül közli álláspontját. A(z) 
XXX/XXX/EK rendelet (a horizontális 
rendelet) XXX. cikke nem alkalmazandó.
4. A Bizottság a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban elfogadott 
végrehajtási aktusok útján meghatározza 
e cikk végrehajtási szabályait.

Or. pt

Módosítás 55
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 2 bekezdés – e g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eg) A termelők hozzájárulása a fizetendő 
többletilletékhez
A többletilletéket a 105p. és a 105s. cikk 
rendelkezéseivel összhangban teljes 
egészében azok között a termelők között 
osztják fel, akik a 105. cikk (2) 
bekezdésében említett nemzeti kvóták 
túllépéséhez az egyes túllépések esetében 
hozzájárultak.
A 105p. cikk (3) bekezdésének és a 105s. 
cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül a 
termelők kötelesek megfizetni a tagállam 
részére a 105e., a 105f. és a 105p. cikkben 
foglaltakkal összhangban kiszámított 
esedékes többletilleték-hozzájárulásukat, 
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azon egyszerű tény alapján, hogy túllépték 
a rendelkezésükre álló kvótákat.

Or. pt

Módosítás 56
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 2 bekezdés – e h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eh) A szállításokra vonatkozó 
többletilleték
1. A többletilleték végleges összegének 
megállapítása céljából az egyes termelők 
által szállított mennyiségeket a Bizottság 
által – a 162. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban elfogadott végrehajtási 
aktusok útján – meghatározandó 
együtthatók alkalmazásával és feltételek 
mellett növelni vagy csökkenteni kell a 
tényleges zsírtartalom és a referencia-
zsírtartalom közötti eltérés kifejezése 
érdekében.
2. A többletilleték összegét nemzeti szinten 
a szállításoknak az első albekezdéssel 
összhangban kiigazított összege alapján 
kell kiszámítani.
3. Az egyes termelők által a többletilleték 
kifizetéséhez nyújtandó hozzájárulást a 
tagállam határozattal állapítja meg az 
alábbiak szerint, miután megtörtént vagy 
elmaradt a szállításokra juttatott nemzeti 
kvóta fel nem használt részének az egyes 
termelők egyéni kvótáinak arányában 
vagy a tagállam által meghatározandó 
objektív kritériumok alapján történő 
kiosztása:
a) nemzeti szinten, azon összeg alapján, 
amellyel az egyes termelők túllépték a 
kvótájukat; vagy
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b) először a felvásárlói szinten, és azt 
követően adott esetben nemzeti szinten.

Or. pt

Módosítás 57
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 2 bekezdés – e i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. pt

Módosítás 58
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 2 bekezdés – e pont – 1 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 1. ALSZAKASZ (új)
TERMÉKELLENŐRZÉSI RENDSZER

Or. pt

Módosítás 59
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
105 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

105a. cikk
E szakasz alkalmazásában:

a) „tej”: egy vagy több tehén fejésével 
nyert termék;
b) „egyéb tejtermékek”: a tejen kívül 
valamennyi tejtermék, különösen a 
fölözött tej, a tejszín, a vaj, a joghurt és a 
sajt; ezeket adott esetben a Bizottság által 
meghatározandó együttható 
alkalmazásával „tejegyenértékre” 
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számítják át;
c) „termelő”: valamely tagállam földrajzi 
területén mezőgazdasági üzemmel 
rendelkező mezőgazdasági termelő, aki 
vagy amely tejet állít elő és értékesít, vagy 
a közeljövőben ezzel a tevékenységgel 
készül foglalkozni;
d) „gazdaság”: a közvetlen kifizetésekről 
szóló XXX/XXX/EK rendelet 4. cikkében 
meghatározott gazdaság;
e) „felvásárló”: olyan vállalkozás vagy 
csoport, amely termelőktől tejet vásárol
– begyűjtés, csomagolás, tárolás, hűtés 
vagy feldolgozás céljából, többek között 
szerződés alapján,
– tej vagy más tejtermékek kezelésével 
vagy feldolgozásával foglalkozó egy vagy 
több vállalkozás részére történő értékesítés 
céljára.
Felvásárlónak tekintendő azonban 
minden olyan, egyazon földrajzi területhez 
tartozó felvásárlókból álló csoport is, 
amely tagjainak megbízásából elvégzi a 
többletilleték fizetéséhez szükséges 
igazgatási vagy számviteli műveleteket. 
Ezen albekezdés első mondatának 
alkalmazásában Görögország egyetlen 
földrajzi területnek tekintendő, és 
felvásárlói csoportnak minősíthet 
valamely hivatalos szervet;
f) „szállítás”: a termelő által a felvásárló 
részére végzett tejszállítás – ide nem értve 
az egyéb tejtermékek szállítását –, 
függetlenül attól, hogy a szállítást a 
termelő, a felvásárló, az ilyen termékeket 
feldolgozó vagy kezelő vállalkozás vagy 
harmadik fél végzi-e;
g) „közvetlen értékesítés”: tejnek a 
termelő által közvetlenül a fogyasztók 
részére történő értékesítése vagy átadása, 
valamint egyéb tejtermékeknek a termelő 
által végzett értékesítése vagy átadása. A 
Bizottság a 160. cikkel összhangban 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
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aktusok révén és az e cikk f) pontjában a 
„szállítás” fogalmára adott meghatározás 
figyelembevételével módosíthatja a 
„közvetlen értékesítés” 
fogalommeghatározását különösen annak 
elkerülése érdekében, hogy valamely tej-
vagy értékesített tejtermékmennyiség 
kikerüljön a kvótarendszerből;
h) „értékesítés”: tej szállítása, vagy tej 
vagy egyéb tejtermékek közvetlen 
értékesítése;
i) „egyéni kvóta”: a termelő számára egy 
adott tizenkét hónapos időszakra 
vonatkozóan meghatározott kvóta április 
1-jén;
j) „nemzeti kvóta”: a 105b. cikkben 
említett, az egyes tagállamok számára 
meghatározott kvóta;
k) „rendelkezésre álló kvóta”: az a kvóta, 
amely a termelők rendelkezésére áll az 
abba a tizenkét hónapos időszakba eső 
március 31-én, amelyre a többletilletéket 
kiszámították, figyelembe véve az e 
rendelet szerinti valamennyi olyan 
átadást, értékesítést, átcsoportosítást és 
ideiglenes újrafelosztást, amelyre az adott 
tizenkét hónapos időszak folyamán sor 
került.

Or. pt

Módosítás 60
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
105 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

105b. cikk
Nemzeti tejkvóták

(1) A 2015. április 1-jétől számított hét 
egymást követő tizenkét hónapos időszak 
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(a továbbiakban: tizenkét hónapos 
időszakok) során értékesített tej és egyéb 
tejtermékek termelésére vonatkozó 
nemzeti kvótákat az új VIb. melléklet 
rögzíti.
(2) Az (1) bekezdésben említett kvótákat a 
105c. cikknek megfelelően kell kiosztani a 
termelőknek, különbséget téve a 
szállítások és a közvetlen értékesítések 
között. A nemzeti kvóták esetleges 
túllépését e szakasznak megfelelően 
minden egyes tagállamban nemzeti 
szinten állapítják meg, különbséget téve a 
szállítások és a közvetlen értékesítések 
között.
(3) Az új VIb. mellékletben szereplő 
nemzeti kvótákat az általános piaci helyzet 
és az egyes tagállamokban fennálló 
sajátos körülmények figyelembevételével 
történő esetleges felülvizsgálat sérelme 
nélkül kell meghatározni.
(4) Bulgária, Csehország, Észtország, 
Ciprus, Lettország, Litvánia, 
Magyarország, Málta, Lengyelország, 
Románia, Szlovénia és Szlovákia esetében 
a nemzeti kvóták magukban foglalják a 
felvásárlóknak szállított vagy közvetlenül 
értékesített tej vagy tejjel egyenértékű 
termék teljes mennyiségét, függetlenül 
attól, hogy ezek termelése vagy 
forgalmazása a fenti országokban 
alkalmazott átmeneti intézkedés hatálya 
alá tartozik-e.
(5) A Bizottság a 162. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban elfogadott 
végrehajtási aktusok útján meghatározza 
az e cikk tagállamok általi egységes 
végrehajtásához szükséges szabályokat.

Or. pt

Módosítás 61
Luís Paulo Alves
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Rendeletre irányuló javaslat
105 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

105c. cikk
Egyéni tejkvóták

(1) A termelők 2015. április 1-jén meglévő 
egyéni kvótájának vagy kvótáinak – a 
2015. április 1-jén érvényes kvóták 
átadásának, értékesítésének vagy 
átcsoportosításának sérelme nélkül – meg 
kell egyezniük a 2015. március 31-én 
meglévő egyéni referenciamennyiségükkel 
vagy referenciamennyiségeikkel.
(2) A termelők egy vagy két egyéni 
kvótával rendelkezhetnek, amelyek közül 
az egyiket a szállítások, a másikat pedig 
közvetlen értékesítés céljából vehetik 
igénybe. A termelő rendelkezésére álló 
mennyiségek kvóták közötti 
átcsoportosítását kizárólag a tagállam 
illetékes hatósága hajthatja végre a 
termelő megfelelően indokolt kérelme 
alapján.
(3) Amennyiben egy termelő két kvótával 
rendelkezik, a fizetendő többletilletékhez 
való hozzájárulását a két kvóta 
mindegyikére külön-külön ki kell 
számítani.
(4) A Bizottság a finnországi SLOM-
termelők kompenzálása érdekében, 
végrehajtási aktusok útján, legfeljebb 
200000 tonnára felemelheti a finn nemzeti 
kvótának a 105b. cikkben említett 
szállításokra kiosztott részét. Ezt a 
közösségi jognak megfelelően kiosztandó 
tartalékot kizárólag azon termelők 
érdekében lehet felhasználni, akiknek a 
termelés újbóli megkezdésére vonatkozó 
jogát a csatlakozás érintette.
(5) Az egyéni kvótákat adott esetben 
valamennyi érintett tizenkét hónapos 
időszak vonatkozásában módosítani kell 
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annak érdekében, hogy az egyes 
tagállamok esetében a szállításokra és a 
közvetlen értékesítésre vonatkozó egyéni 
kvóták összege ne haladja meg a 105e. 
cikknek megfelelően kiigazított nemzeti 
kvóta megfelelő részét, figyelembe véve 
minden olyan levonást is, amely a 105g. 
cikk rendelkezéseinek megfelelően a 
nemzeti tartalék növelésére szolgál.

Or. pt

Módosítás 62
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
105 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

105d. cikk
Kvóták kiosztása a nemzeti tartalékból

A tagállamok elfogadják azokat a 
szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy 
a Bizottsággal közlendő objektív 
kritériumok alapján kiosszák a termelők 
számára a 105g. cikk szerinti nemzeti 
tartalékból a kvóták egészét vagy egy 
részét.

Or. pt

Módosítás 63
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
105 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

105e. cikk
A kvóták kezelése
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(1) A Bizottság a 162. cikk (2) bekezdése 
szerinti végrehajtási jogi aktusok révén 
minden egyes tagállamra és minden egyes 
időszakra vonatkozóan az adott időszak 
vége előtt kiigazítja a nemzeti kvótákon 
belül a „szállításokhoz” és a „közvetlen 
értékesítéshez” tartozó mennyiségek 
felosztását, figyelembe véve a szállításokra 
és a közvetlen értékesítésre vonatkozó 
egyéni kvóták között a termelők kérelmére 
végrehajtott átcsoportosításokat.
(2) A Bizottság által megállapított 
időpontokig és a Bizottság által a 162. 
cikk (2) bekezdésével összhangban 
elfogadott végrehajtási aktus révén 
meghatározott szabályoknak megfelelően 
a tagállamok minden évben megküldik a 
Bizottság részére azokat az információkat, 
amelyek szükségesek:
a) az e cikk (1) bekezdésében említett 
kiigazítás végrehajtásához;
b) az általuk fizetendő többletilleték 
kiszámításához.

Or. pt

Módosítás 64
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
105 f cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

105f. cikk
Zsírtartalom

(1) Minden termelő tekintetében meg kell 
határozni azt a referencia-zsírtartalmat, 
amelyet az adott termelőnek a 
szállításokra kiosztott egyéni kvótára kell 
alkalmazni.
(2) A termelőknek a 105c. cikk (1) 
bekezdésével összhangban 2015. március 
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31-én kiosztott kvóták tekintetében az (1) 
bekezdésben említett referencia-
zsírtartalom megegyezik az adott kvóta 
vonatkozásában az adott időpontban 
alkalmazott referencia-zsírtartalommal.
(3) A referencia-zsírtartalmat módosítani 
kell a 105c. cikk (2) bekezdésében említett 
átcsoportosítások alkalmával, valamint a 
kvótáknak a Bizottság által a 162. cikk (2) 
bekezdésével összhangban elfogadott 
végrehajtási aktusban meghatározandó 
szabályoknak megfelelően történő 
megszerzése, átruházása vagy ideiglenes 
átruházása esetén.
(4) Azon új termelők esetében, akik 
szállításra vonatkozó, teljes egészében a 
nemzeti tartalékból származó egyéni 
kvótával rendelkeznek, a zsírtartalmat a 
Bizottság által a 162. cikk (2) bekezdésével 
összhangban elfogadott végrehajtási 
aktusban megállapítandó szabályokkal 
összhangban kell meghatározni.
(5) Az (1) bekezdésben említett egyéni 
referencia-zsírtartalmat – adott esetben –
e rendelet hatálybalépésekor, majd ezt 
követően a tizenkét hónapos időszakok 
kezdetén szükség szerint ki kell igazítani 
annak érdekében, hogy az egyes 
tagállamok vonatkozásában az egyéni 
reprezentatív zsírtartalmak súlyozott 
átlaga ne haladja meg kilogrammonként 
0,1 grammnál nagyobb mértékben az új 
VIa. mellékletben meghatározott 
referencia-zsírtartalmat.

Or. pt

Módosítás 65
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
105 g cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

105g. cikk
Nemzeti tartalék

(1) Minden egyes tagállam létrehoz egy, 
az új VIb. mellékletben rögzített nemzeti 
kvóták részét képező nemzeti tartalékot, 
különösen a 105d. cikkben meghatározott 
kvótakiosztás céljából. A nemzeti 
tartalékot az adott körülményektől 
függően, vagy bizonyos mennyiségeknek a 
105h. cikk szerinti visszavonása, vagy az 
átruházások egy részének a 105l. cikk 
szerinti visszatartása, vagy pedig 
valamennyi egyéni kvóta egyöntetű 
csökkentése révén töltik fel. A szóban 
forgó kvóták megtartják eredeti 
rendeltetésüket (azaz szállításra vagy 
közvetlen értékesítésre vonatkoznak).
(2) A tagállamok részére kiosztott 
bármilyen kiegészítő kvótát 
automatikusan a nemzeti tartalékba kell 
helyezni, és az előrelátható szükségletnek 
megfelelően szállításokra és közvetlen 
értékesítésekre kell felosztani.
(3) A nemzeti tartalékba helyezett 
kvótákra nem vonatkozik referencia-
zsírtartalom.

Or. pt

Módosítás 66
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
105 h cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

105h. cikk
A termelés szüneteltetésének esetei

(1) Ha valamely egyéni kvótával 
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rendelkező természetes vagy jogi személy 
egy tizenkét hónapos időszak alatt már 
nem teljesíti a 105a. cikk c) pontjában 
említett feltételeket, a megfelelő 
mennyiségeket legkésőbb a következő 
naptári év április 1-jéig vissza kell juttatni 
a nemzeti tartalékba, kivéve ha az adott 
természetes vagy jogi személy az említett 
időpontot megelőzően ismét a 105a. cikk 
c) pontja szerinti termelővé válik. Ha ezen 
személy legkésőbb a visszavonást követő 
második tizenkét hónapos időszak végéig 
ismét termelővé válik, a tőle visszavont 
egyéni kvóta egészét vagy egy részét 
legkésőbb az alkalmazás időpontját követő 
április 1-jéig újra ki kell osztani e személy 
részére.
(2) Az olyan esetekben, amikor a termelő 
legalább egy tizenkét hónapos időszakban 
egyéni kvótájának 85%-ánál kevesebbet 
értékesít, a tagállamok eldönthetik, hogy a 
fel nem használt kvóta egészét vagy egy 
részét visszajuttassák-e a nemzeti 
tartalékba, és ha igen, akkor milyen 
feltételekkel. A tagállamok 
meghatározhatják, hogy egy adott kvóta 
milyen feltételek mellett juttatható vissza 
az érintett termelőnek, amennyiben az 
újrakezdi értékesítési tevékenységet.
(3) Az (1) és (2) bekezdés nem 
alkalmazandó vis maior esetén, valamint 
kellően indokolt és az illetékes hatóság 
által elismert, az érintett termelő termelési 
kapacitását átmenetileg befolyásoló 
esetekben.

Or. pt

Módosítás 67
Luís Paulo Alves

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

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

ii. a termékek forgalomba hozatalának jobb 
koordinációja, különösen piackutatás és 
piaci tanulmányok révén, ideértve olyan 
mutatók kidolgozását is, amelyek 
költségekre, tendenciákra és a piacok 
alakulására térnek ki;

Or. pt

Módosítás 68
Luís Paulo Alves

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xi. promóciós tevékenységek végrehajtása, 
mindenekelőtt harmadik országokban.

xi. promóciós tevékenységek végrehajtása.

Or. pt

Módosítás 69
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 106–108. cikkben említett szervezetek 
azon tevékenységének ösztönzése 
érdekében, amely – a piacról való 
kivonással kapcsolatos tevékenységek 
kivételével – elősegíti a kínálatnak a piaci 
követelményekhez való igazítását, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
160. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 1. 
cikk (2) bekezdésében felsorolt 
valamennyi ágazatban, az élő növények, a 
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baromfihús ágazatában az alábbi célokra 
irányuló intézkedések tekintetében:

marha- és borjúhús, a sertéshús, a juh- és 
kecskehús, a tojás és a baromfihús 
ágazatában az alábbi célokra irányuló 
intézkedések tekintetében:

Or. pt

Módosítás 70
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
117 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az uniós termékek kereskedelmére 
vonatkozó rendelkezések – ideértve azokat 
is, amelyeket az állat- és 
növényegészségügy és az élelmiszeripari
termékek terén fogadtak el annak 
érdekében, hogy a termékek megfeleljenek 
a higiéniai és egészségügyi előírásoknak, 
védjék az emberi egészséget, és betartsák a 
növény- és állategészségügyi, illetve 
állatjóléti és környezetvédelmi előírásokat 
– az importtermékekre is vonatkoznak. 
Nem kaphatnak behozatali engedélyt azok 
az Unióba importált termékek, amelyek 
nem felelnek meg a fent említett 
rendelkezéseknek.

Or. pt

Módosítás 71
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
131 cikk – 3 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Védintézkedéseket kell elfogadni, 
különösen, amikor a harmadik 
országokból importált agrártermékek nem 
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garantálják az élelmiszerbiztonságot, a 
nyomon követhetőséget és minden olyan 
egészségügyi, környezetvédelmi és 
állatjóléti feltételt, amely a belső piacra 
van rögzítve, valamint amikor 
válsághelyzetek alakulnak ki a piacokon, 
vagy az derül ki, hogy az ár, a mennyiség 
vagy a határidő szempontjából nem 
tesznek eleget a behozatali engedélyben 
rögzített feltételeknek. Az agrártermékek 
behozatalára vonatkozó feltételek ilyen 
típusú ellenőrzését integrált ellenőrzési 
rendszer révén, a behozatal tényleges 
időpontjában kell elvégezni.

Or. pt

Módosítás 72
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
144 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen belül a Szerződés 101. cikkének (1) 
bekezdését nem kell alkalmazni a 
mezőgazdasági termelők, termelői 
szervezetek vagy ilyen szervezetek által 
alkotott társulások, továbbá az ezen 
rendelet 106. cikke szerinti elismert 
termelői szervezetek vagy az e rendelet 
107. cikke szerinti elismert termelői 
szervezetek társulásainak olyan 
megállapodásaira, döntéseire és 
összehangolt magatartásaira, amely 
mezőgazdasági termékek előállításával 
vagy értékesítésével, vagy az ilyen 
termékek tárolására, kezelésére vagy 
feldolgozására szolgáló közös 
létesítmények használatával kapcsolatos, és 
amely nem köti ki azonos árak 
alkalmazását, kivéve, ha a szóban forgó 
megállapodás, döntés, illetve összehangolt 
magatartás kizárja a versenyt vagy 
veszélyezteti a Szerződés 39. cikkében 

Ezen belül a Szerződés 101. cikkének (1) 
bekezdését nem kell alkalmazni:
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meghatározott célok elérését.
a) a mezőgazdasági termelők, termelői 
szervezetek vagy ilyen szervezetek által 
alkotott társulások, továbbá az ezen 
rendelet 106. cikke szerinti elismert 
termelői szervezetek vagy az e rendelet 
107. cikke szerinti elismert termelői 
szervezetek társulásainak olyan 
megállapodásaira, döntéseire és 
összehangolt magatartásaira, amely 
mezőgazdasági termékek előállításával 
vagy értékesítésével, vagy az ilyen 
termékek tárolására, kezelésére vagy 
feldolgozására szolgáló közös 
létesítmények használatával kapcsolatos, és 
amely nem köti 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;
b) a rendelet II. része II. fejezetének 
harmadik és negyedik szakaszában 
rögzítettekkel összhangban levő 
megállapodásokra, határozatokra és 
egyeztetett gyakorlatokra;
c) olyan megállapodásokra, határozatokra 
és gyakorlatokra, amelyek tárgya 
referenciamutatók kidolgozása a termelők 
költségeinek fedezésére.

Or. pt

Módosítás 73
Seán Kelly

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Figyelembe véve, hogy biztosítani kell a 
mezőgazdasági ágazatra vonatkozó uniós 
szabályok harmonizált végrehajtását, a 
Bizottságnak konkrét iránymutatásokat 
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kell kidolgoznia, hogy a nemzeti 
versenyhatóságok számára megkönnyítsék 
a Szerződésnek a mezőgazdasági termékek 
előállításával és kereskedelmével 
kapcsolatos megállapodásokra, 
határozatokra és gyakorlatokra 
vonatkozó, 101. és 106. cikkének 
végrehajtását.

Or. en

Módosítás 74
Seán Kelly

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 
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.

Figyelembe véve, hogy hatékonyan és 
eredményesen szükséges fellépni azokban 
az esetekben, amikor a belső vagy a külső 
piacon bekövetkező jelentős áremelkedés, 
vagy -csökkenés, a termelői haszon 
jelentős csökkenése, 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.

Or. en

Módosítás 75
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
155 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 és az egyes 
tagállamok tekintetében jóváhagyott 
programok által érintett betegségek 
felszámolására irányuló intézkedések
esetében a kiadások 60%-ával egyenértékű 
társfinanszírozást nyújt.

Or. pt

Módosítás 76
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
156 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

intézkedések
(1) A tej- és tejtermékek piacán jelentkező 
súlyos egyensúlytalanság esetén a 
Bizottság úgy határozhat, hogy támogatást 
nyújt azoknak a tejtermelőknek, akik az 
előző év azonos időszakához képest 
legalább 5%-kal önként csökkentik a 
termelésüket, és legalább 3 hónapig, mely 
időszak meghosszabbítható.
(2) A tejkvóták 2015 utáni tervezett 
eltörlésének előkészítése során a 
következő intézkedések tekinthetők – a 
Bizottság által a (4) bekezdés szerint 
meghatározott feltételek alapján – a 
termelés csökkentésének, vagy a piacról 
való kivonás valamilyen formájának:
a) tej díjmentes szállítása valamely 
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jótékonysági szervezet számára.
b) a tagállamok között kétoldalú 
megállapodások alapján folytatott 
tejkvóta-kereskedelem.
c) tej és tejtermékek harmadik országokba 
irányuló közvetlen exportja.
(3) Uniós támogatást kell nyújtani egy 
olyan hatásvizsgálat elkészítéséhez, amely 
felméri, mennyire járható megoldás 
annak lehetővé tétele a tagállamok 
számára, hogy a kvótán kívüli tejet a 
következő gazdasági év első megtermelt 
tejmennyiségeként kezeljék.
(4) Az első bekezdés első albekezdésében 
meghatározott időszak alatt az e rendszert 
az első bekezdés első albekezdésében 
meghatározott feltételek szerint 
megvalósító vállalkozások termékei 
részesülnek elsősorban a II. rész I. 
címében meghatározott piaci intervenciós 
intézkedésekben, amelyeket a tej- és 
tejtermékek piacán hajtanak végre.
(5) Figyelembe véve, hogy biztosítani kell 
e rendszer eredményes és megfelelő 
működtetését, a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 160. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a következők 
meghatározására vonatkozóan:
a) az (1) bekezdésben meghatározott 
támogatás és illeték összege;
b) a támogatásra való jogosultság 
érdekében teljesítendő követelmények;
c) e mechanizmus aktiválásának egyedi 
feltételei;
d) azon feltételek, amelyek mellett a (2) 
bekezdésben meghatározott térítésmentes 
tejátadás a karitatív szervezeteknek a 
termelést csökkentő mennyiségként vehető 
figyelembe.

Or. en
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Indokolás

A liberalizált piacra felkészülő termelő gazdák adókkal sújtását kerülni kell.


