
PA\799260HU.doc PE430.981v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Regionális Fejlesztési Bizottság

2009/0138(CNS)

6.1.2010

VÉLEMÉNYTERVEZET
 a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről

 a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések 
megállapításáról szóló 247/2006/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(CNS))

A vélemény előadója: Nuno Teixeira



PE430.981v01-00 2/10 PA\799260HU.doc

HU

PA_Legam



PA\799260HU.doc 3/10 PE430.981v01-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

Az EU legkülső régióinak gazdasági és társadalmi fejlődését perifériális elhelyezkedésük, 
elszigeteltségük, kis területük, kedvezőtlen domborzati és éghajlati viszonyaik, valamint a 
csekély számú terméktől és szolgáltatástól való függésük határozza meg.

Az előadó úgy véli, hogy ezen állandó jellegű hátrányok miatt e régiókat állandó 
támogatásban kellene részesíteni, a jobb társadalmi kohézió és a fenntarthatóbb gazdaság és 
környezet érdekében.

A Lisszaboni Szerződés 349. cikke lehetővé teszi a legkülső régiókra irányuló, konkrét 
intézkedések meghozatalát, melyet a régiók konkrét igényeire szabott kezdeményezések révén 
továbbra is igénybe kellene venni, különösen a mezőgazdasági ágazatban. 

A 2013 utáni időszakra vonatkozó pénzügyi keretet a társadalmi és területi kohézió céljaival 
való szolidaritás elveire kellene alapozni. A legkülső régiókra irányuló támogató 
intézkedéseket, melyeknek az ellátási rendelkezések is részét képezik, nem szabadna 
tisztességtelen előnynek tekintetni, mivel ezek főleg a helyben megtermelt és fogyasztott 
árukra és szolgáltatásokra vonatkoznak, és nem eredményezhetik a verseny torzulását. 

A mezőgazdasági és élelmiszer-ágazat legkülsőbb régiókban végbement fejlődése, illetve a 
247/2006/EK rendelet alkalmazása révén nyert szakismeretek szükségessé tették az ez utóbbi 
rendelethez kapcsolódó egyéb rendeletek módosítását is. A 247/2006/EK rendelet 
alkalmazásának egyes szabályait meghatározó 793/2006/EK bizottsági rendeletet is felül 
kellene vizsgálni például a regionális kereskedelem és hagyományos szállítások keretében 
különleges ellátási rendelkezések tárgyát képező termékek feldolgozásával a legkülső 
régiókban készült termékek exportjának, illetve más térségbe szállításának legnagyobb 
megengedett mennyisége tekintetében. 

Ezenfelül a 793/2006/EK bizottsági rendelet egyéb, olyan technikai részleteket is tartalmaz –  
pl. a segélykifizetés határidejét – amelyeket a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó 
késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló irányelv átdolgozására irányuló javaslatot 
követően szintén módosítani lehetne (Kereskedelmi ügyletek: a késedelmes fizetések elleni 
fellépés (a 2000/35/EK irányelvet hatályon kívül helyezve ) Átdolg. COD/2009/0054).

Az előadó nagyjából egyetért a jelenlegi javaslattal, nevezetesen az alábbiak tekintetében:

A 247/2006/EK rendelet 5. cikkének olyan módon való módosítása, hogy az tükrözze az 
1234/2007/EK rendelet új előírásait, és lehetővé tegye az Azori-szigeteknek, hogy előzetes 
ellátási mérlegében a nyers nádcukrot is szerepeltesse. 

A 2. cikktől való eltérés 2013. december 31-ig való meghosszabbítása, ami lehetővé teszi a 
Kanári-szigetek egyes, a helyi táplálkozás és ipar alapvető összetevőjeként szolgáló, tejalapú 
készítményekkel való további ellátását.
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A 12. cikk f) pontjában szereplő, ellenőrzésekre és szankciókra vonatkozó előírásokra 
vonatkozó utalások törlése a közösségi támogatási programok végrehajtásával kapcsolatos 
tapasztalatok nyomán.  Az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy a 247/2006/EK rendelet 27. 
cikke értelmében az ilyen intézkedésekkel kapcsolatban a tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot.

A Madeira és Réunion francia tengerentúli megye számára már biztosított eltérés 
meghosszabbítása, melynek értelmében a helyi fogyasztási szükségletek erejéig a 
Közösségből származó tejpor visszaalakításával állíthatnak elő UHT-tejet.

Az előadó ugyanakkor javasolni szeretné az alább kifejtett módosításokat, melyek olyan 
kiemelt kérdésekkel foglalkoznak, amelyek elősegítik a legkülső régiók fejlődését:

Az egyfelől az Azori-szigeteket és Madeirát, másfelől a Közösség többi részét érintő, eltérő 
bánásmódok közötti különbség felszámolása érdekében a jelenlegi bizottsági javaslat 5. 
preambulumbekezdésének tartalmaznia kellene a 247/2006/EK tanácsi rendelet 18. cikkének 
(2) bekezdésében említett, 2013. december 31-i időpont törlését.

A jelenlegi javaslatot egy, a rendelet visszamenőleges hatályú alkalmazására vonatkozó 
prembulumbekezdéssel (7a) kellene kiegészíteni. 

Ezenfelül, a szubszidiaritás elvének megerősítése érdekében a legkülső régiók számára 
engedélyezni kellene az egyedi ellátási rendelkezések által érintett mezőgazdasági termékek 
listájának összeállítását. Ennek érdekében az előadó javasolja a 247/2006/EK tanácsi rendelet 
2. cikke (1) bekezdésének módosítását.

A régiók sajátos jellegzetességeihez és a helyi piac változásához való gyors és hatékony 
alkalmazkodás érdekében folyamatos erőfeszítéseket kell tenni az ellátási rendelkezések 
rugalmasabb kezelésére. Ezért a 247/2006/EK tanácsi rendelet 4 preambulumbekezdésében és 
2. cikkének (2) bekezdésében utalni kellene arra, hogy a legkülső régiókban feldolgozott 
termékek a regionális kereskedelem és hagyományos szállítások keretében történő 
exportjának, illetve más térségbe szállításának legnagyobb megengedett éves mennyiségét 
rendszeresen aktualizálni kell. 

Ennek megfelelően az említett rendelet 4. cikkének (2) bekezdését módosítani kellene annak 
érdekében, hogy az éves legnagyobb mennyiségeket meghatározó képlet tartalmazza az 
elmúlt három év során exportált vagy más térségbe szállított termékek átlagos mennyiségét. E 
módosítás a tényleges piaci helyzethez való jobb igazodást is célozza. A jelenleg hatályban 
lévő mennyiségi korlátozások bénító hatással vannak a helyi iparágakra és a foglalkoztatásra, 
mivel nem engedik, hogy a vállalkozások kihasználják a méretgazdaságosságból származó 
előnyöket, tekintettel a rájuk nehezedő hatalmas szállítási költségekre. 

A jelenlegi bizottsági javaslat 18. cikke (2) bekezdésének említenie kellene, hogy Portugália a 
tiltott közvetlenül termő hibrid szőlőfajták fokozatos felszámolásához igénybe veheti az 
1234/2007/EK rendelet szerinti közösségi támogatást.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot,
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 247/2006/EK rendelet 18. cikke (2) 
bekezdésének második albekezdése 
értelmében a tiltott közvetlenül termő 
hibrid szőlőfajtákkal beültetett 
szőlőültetvényeket 2013. december 31-ig 
fokozatosan fel kell számolni az Azori-
szigeteken és Madeirán. Az említett 
rendelet 18. cikke (2) bekezdésének 
harmadik albekezdése arra kötelezi 
Portugáliát, hogy minden évben értesítse a 
Bizottságot az ilyen szőlőfajtákkal 
telepített területek átállítása és 
szerkezetátalakítása terén elért 
eredményekről. Ezek a rendelkezések 
szigorúbbak az 1234/2007/EK rendelet 
120a. cikkének (5) bekezdésében 
foglaltaknál, nevezetesen hogy a tiltott 
közvetlenül termő hibrid szőlőfajtákat ki 
kell vágni, kivéve ha a belőlük készülő bor 
kizárólag a bortermelő háztartásának 
fogyasztására szolgál. Az egyfelől az 
Azori-szigeteket és Madeirát, másfelől a 
Közösség többi részét érintő bánásmód 
közötti eltérés felszámolása érdekében 
tehát indokolt elhagyni a 247/2006/EK 
rendelet 18. cikkének (2) és (3) bekezdését.

(5) A 247/2006/EK rendelet 18. cikke (2) 
bekezdésének második albekezdése 
értelmében a tiltott közvetlenül termő 
hibrid szőlőfajtákkal beültetett 
szőlőültetvényeket 2013. december 31-ig 
fokozatosan fel kell számolni az Azori-
szigeteken és Madeirán. Az említett 
rendelet 18. cikke (2) bekezdésének 
harmadik albekezdése arra kötelezi 
Portugáliát, hogy minden évben értesítse a 
Bizottságot az ilyen szőlőfajtákkal 
telepített területek átállítása és 
szerkezetátalakítása terén elért 
eredményekről. Ezek a rendelkezések 
szigorúbbak az 1234/2007/EK rendelet 
120a. cikkének (5) bekezdésében 
foglaltaknál, nevezetesen hogy a tiltott 
közvetlenül termő hibrid szőlőfajtákat ki 
kell vágni, kivéve, ha a belőlük készülő bor 
kizárólag a bortermelő háztartásának 
fogyasztására szolgál. Az egyfelől az 
Azori-szigeteket és Madeirát, másfelől a 
Közösség többi részét érintő bánásmód 
közötti eltérés felszámolása érdekében 
tehát indokolt elhagyni a 247/2006/EK 
rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében 
említett, 2013. december 31-i időpontot.

Or. en
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az e rendeletben foglalt 
rendelkezések visszaható hatályú 
alkalmazásának biztosítania kell az Unió 
legkülső régiói tekintetében megállapított 
egyedi mezőgazdasági intézkedések 
folytonosságát, valamint meg kell felelnie 
az érintett gazdasági szereplők jogos 
elvárásainak is.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 pont (új)
247/2006/EK rendelet
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A (4) preambulumbekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:
"(4) Tekintettel arra, hogy az egyedi 
ellátási rendelkezések hatálya alá tartozó 
mennyiségek a legkülső régiók ellátási 
igényeire korlátozódnak, ezen 
rendelkezések nem gyengítik a belső piac 
megfelelő működését. Továbbá az egyedi 
ellátási rendelkezések gazdasági előnyei 
nem okozhatják a kereskedelem torzulását 
az érintett termékek esetében. Ezért meg 
kell tiltani a feldolgozatlan termékeknek a 
legkülső régiókból történő 
továbbszállítását vagy kivitelét. 
Ugyanakkor engedélyezni kell e termékek 
továbbszállítását vagy kivitelét, 
amennyiben az egyedi ellátási 
rendelkezésekből eredő előnyöket 
visszatérítik, vagy feldolgozott termékek 
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tekintetében a regionális kereskedelem, 
vagy két portugál legkülső régió között 
megvalósuló kereskedelem lehetővé tétele 
céljából. Ezenkívül, figyelembe kell venni 
a valamennyi legkülső régió és a 
harmadik országok között folytatott 
hagyományos kereskedelmi forgalmat, és 
ennek megfelelően engedélyezni kell 
valamennyi ilyen régió számára a 
feldolgozott termékek hagyományos 
exportnak megfelelő kivitelét. Nem kell 
alkalmazni a korlátozást a feldolgozott 
termékek vonatkozásában a Közösség 
többi tagjának történő, hagyományos 
továbbszállításokra sem
. Az egyértelműség és a piaci 
változásokhoz való jobb igazodás kedvéért 
a hagyományosan kivitt vagy 
továbbszállított legnagyobb mennyiségek 
meghatározására szolgáló referencia-
időszakot a 4. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően kell megállapítani.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a feldolgozatlan és feldolgozott termékek egyedi ellátási rendelkezések 
keretében történő kivitelének vagy más térségbe szállításának feltételeiről szóló, jelenleg 
hatályos rendelet egyértelműségének növelése.  Ezenfelül, annak említése révén, hogy a 
hagyományos kivitel, illetve más térségbe szállítás legnagyobb megengedett mennyiségeit a 4. 
cikk (2) bekezdéséhez benyújtott 5. módosítás értelmében rendszeresen aktualizálni kell, a 
rendeletet a tényleges piaci helyzethez igazítja. 

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 a pont (új)
247/2006/EK rendelet
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) A 2. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

„2. cikk
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Előzetes ellátási mérleg
1. Az egyedi ellátási rendelkezések azon, a 
Szerződés I. mellékletében szereplő 
mezőgazdasági termékek [...] tekintetében 
kerülnek bevezetésre, amelyeket a 
legkülső régió a (2) bekezdésben említett, 
előzetes ellátási mérlegében felsorol, és 
amelyek abban a régióban az emberi 
fogyasztás vagy más termékek előállítása 
tekintetében, illetve mezőgazdasági 
inputanyagként alapvető fontosságúak.
2. Minden évben előzetes ellátási mérleget 
kell készíteni, amely meghatározza, hogy 
az ellátási igény teljesítéséhez mennyi, az 
(1) bekezdésben megjelölt mezőgazdasági 
termék szükséges. Külön előzetes mérleg 
készíthető a helyi piacra, a Közösség többi 
részébe irányuló hagyományos 
továbbszállításra, valamint a regionális 
kereskedelem vagy a hagyományos 
kereskedelem keretében történő kivitelre 
szánt termékeket csomagoló vagy 
feldolgozó vállalkozások szükségleteinek 
felmérésére, az eredményül kapott 
adatokat pedig a 4. cikk (2) bekezdése 
értelmében rendszeresen aktualizálni kell, 
hogy azok tükrözzék a piaci változásokat.”

Or. en

Indokolás

A szubszidiaritás elvének megfelelően az egyedi ellátási rendelkezések hatálya alá tartozó 
termékeket a legkülső régiónak kellene meghatároznia a helyi szükségletek és a piac 
változásainak megjelenítése érdekében. A legkülső régiókban feldolgozott termékek a 
regionális kereskedelem és hagyományos szállítások keretében történő exportjának, illetve 
más térségbe szállításának legnagyobb megengedett éves mennyiségét rendszeresen 
aktualizálni kell a 4. cikk (2) bekezdéséhez benyújtott 5. módosításnak megfelelően. 

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 b pont (új)
247/2006/EK rendelet
4 cikk – 2 bekezdés – a) pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1b) A 4. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
helyébe a következő szöveg lép:
"a) harmadik országokba exportálnak 
vagy a Közösség többi részébe szállítanak, 
a hagyományos kivitelt és hagyományos 
szállítást meg nem haladó mennyiségben. 
Ezeket a mennyiségeket a Bizottság a 26. 
cikk (2) bekezdésben említett eljárással 
összhangban, a jelenlegi évet megelőző 
három év során teljesített átlagos kivitelek 
és szállítások alapján határozza meg,”

Or. en

Indokolás

E módosítás a legkülső régiókban feldolgozott termékek a regionális kereskedelem és 
hagyományos szállítások keretében történő exportjának, illetve más térségbe szállításának 
legnagyobb megengedett éves mennyiségét megállapító képletbe belefoglalja az előző három 
év átlagos exportját és szállításait. A jelenleg hatályban lévő mennyiségi korlátozások bénító 
hatással vannak a helyi iparágakra és a foglalkoztatásra, mivel nem engedik, hogy a 
vállalkozások kihasználják a méretgazdaságosságból származó előnyöket, tekintettel a rájuk 
nehezedő hatalmas szállítási költségekre. 

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
247/2006/EK rendelet
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az 1234/2007/EK rendelet 120a. 
cikkének (2) bekezdése ellenére a tiltott 
közvetlenül termő hibrid szőlőfajtáknak
(Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton 
és Herbemont) az Azori-szigeteken és 
Madeirán szüretelt termése felhasználható 
borkészítéshez, az így készült bor azonban 
nem hagyhatja el az említett régiókat.

2. Az 1234/2007/EK rendelet 120a. 
cikkének (2) bekezdése ellenére a tiltott 
közvetlenül termő hibrid szőlőfajtáknak
(Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton 
és Herbemont) az Azori-szigeteken és 
Madeirán szüretelt termése felhasználható 
borkészítéshez, az így készült bor azonban 
nem hagyhatja el az említett régiókat.
Portugália fokozatosan felszámolja a 
tiltott közvetlenül termő hibrid 
szőlőfajtákkal beültetett 
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szőlőültetvényeket, adott esetben az 
1234/2007/EK rendelet 103q. cikkében 
előírt támogatás igénybevételével.

Or. en


