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14.10.2020 A8-0198/232

Módosítás 232
Eric Andrieu
az S&D képviselőcsoport nevében
Anne Sander
a PPE képviselőcsoport nevében
Jérémy Decerle
a Renew képviselőcsoport nevében
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ruža Tomašić
az ECR képviselőcsoport nevében
Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0198/2019
Eric Andrieu
Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és más 
rendeleteknek a módosítása
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
(EU) 1308/2013 rendelet
16 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

3a. a 16. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

16. cikk „16. cikk

Az állami intervenció keretében felvásárolt 
termékek elhelyezésére vonatkozó 
általános elvek

Az állami intervenció keretében felvásárolt 
termékek elhelyezésére vonatkozó 
általános elvek

(1) Az állami intervenció keretében 
felvásárolt termékek elhelyezésének a 
következőképpen kell történnie:

(1) Az állami intervenció keretében 
felvásárolt termékek elhelyezésének a 
következőképpen kell történnie:

a) a piac bármiféle zavarának 
elkerülésével;

a) a piac bármiféle zavarának 
elkerülésével;

b) a vásárlók részére az árukhoz való 
egyenlő hozzáférés és azonos bánásmód 
biztosításával; valamint

b) a vásárlók részére az árukhoz való 
egyenlő hozzáférés és azonos bánásmód 
biztosításával; valamint

c) az EUMSZ értelmében kötött 
nemzetközi megállapodásokból eredő 
kötelezettségekkel összhangban.

c) az EUMSZ értelmében kötött 
nemzetközi megállapodásokból eredő 
kötelezettségekkel összhangban.
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(2) Az állami intervenció keretében 
felvásárolt termékek elhelyezése történhet 
úgy, hogy a termékeket a vonatkozó uniós 
jogi aktusokban meghatározott, az Unió 
leginkább rászoruló személyei részére 
történő élelmiszerosztásra irányuló 
program rendelkezésére bocsátják. Ebben 
az esetben a szóban forgó termékek könyv 
szerinti értéke az e rendelet 15. cikkének 
(2) bekezdésében említett megfelelő 
rögzített állami intervenciós ár.

(2) Az állami intervenció keretében 
felvásárolt termékek elhelyezése történhet 
úgy, hogy a termékeket a vonatkozó uniós 
jogi aktusokban meghatározott, az Unió 
leginkább rászoruló személyei részére 
történő élelmiszerosztásra irányuló 
program rendelkezésére bocsátják. Ebben 
az esetben a szóban forgó termékek könyv 
szerinti értéke az e rendelet 15. cikkének 
(2) bekezdésében említett megfelelő 
rögzített állami intervenciós ár.

(2a) A tagállamok értesítik a 
Bizottságot az állami intervenciót igénybe 
vett vállalkozások, valamint az állami 
intervenciós készletek felvásárlóinak 
kilétéről.

(3) A Bizottság minden évben 
nyilvánosságra hozza, hogy az előző év 
folyamán milyen feltételek mellett 
értékesítették az állami intervenció 
keretében felvásárolt termékeket.

(3) A Bizottság minden évben 
nyilvánosságra hozza, hogy az előző év 
folyamán az állami intervenció keretében 
milyen feltételek mellett vásároltak fel – 
adott esetben – és értékesítettek 
termékeket. Ezeknek az adatoknak ki kell 
terjedniük a vállalatok azonosságára, a 
vonatkozó mennyiségekre, valamint a 
vételi és az eladási árakra.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/233

Módosítás 233
Eric Andrieu
az S&D képviselőcsoport nevében
Anne Sander
a PPE képviselőcsoport nevében
Jérémy Decerle
a Renew képviselőcsoport nevében
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ruža Tomašić
az ECR képviselőcsoport nevében
Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0198/2019
Eric Andrieu
Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és más 
rendeleteknek a módosítása
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
(EU) 1308/2013 rendelet
68 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

5a. a 68. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

68. cikk „68. cikk

Átmeneti rendelkezések Átmeneti rendelkezések

(1) Az 1234/2007/EK rendelet 85h., 
85i. és 85k. cikkének megfelelően 2015. 
december 31. előtt a termelők részére 
megadott olyan telepítési jogokat, 
amelyeket az érintett termelők nem 
használtak fel és amelyek a fenti 
időpontban még érvényesek, 2016. január 
1-jétől át lehet váltani az e fejezet szerinti 
engedélyekre.

(1) Az 1234/2007/EK rendelet 85h., 
85i. és 85k. cikkének megfelelően 2015. 
december 31. előtt a termelők részére 
megadott olyan telepítési jogokat, 
amelyeket az érintett termelők nem 
használtak fel és amelyek a fenti 
időpontban még érvényesek, 2016. január 
1-jétől át lehet váltani az e fejezet szerinti 
engedélyekre.

Erre az átváltásra a termelők által 2015. 
december 31-ét megelőzően benyújtott 
kérelem alapján kerül sor. A tagállamok 
határozhatnak úgy, hogy a telepítési jogok 

Erre az átváltásra a termelők által 2015. 
december 31-ét megelőzően benyújtott 
kérelem alapján kerül sor. A tagállamok 
határozhatnak úgy, hogy a telepítési jogok 
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engedélyekre történő átváltásának 
kérvényezését 2020. december 31-ig 
lehetővé teszik a termelők számára.

engedélyekre történő átváltásának 
kérvényezését 2020. december 31-ig 
lehetővé teszik a termelők számára.

(1a) 2020. december 31-ét követően az 
engedélyekké át nem váltott telepítési 
jogok hatálya alá tartozó területek – e 
rendelet 66. cikkének megfelelően – a 
tagállamok rendelkezésére állnak, amely 
legkésőbb 2025. december 31-ig újra 
eloszthatja azokat.

(2) Az (1) bekezdés értelmében 
megadott engedélyek érvényességi 
idejének meg kell egyeznie az (1) 
bekezdésben említett telepítési jogok 
érvényességi idejével. Amennyiben nem 
kerül sor ezen engedélyek felhasználására, 
azok legkésőbb 2018. december 31-én, 
vagy amennyiben a tagállam az (1) 
bekezdés második albekezdésében 
foglaltaknak megfelelően határozott, 
legkésőbb 2023. december 31-én 
hatályukat vesztik.

(2) Az (1) és az (1a) bekezdés 
értelmében megadott engedélyek 
érvényességi idejének meg kell egyeznie az 
(1) bekezdésben említett telepítési jogok 
érvényességi idejével. Amennyiben nem 
kerül sor ezen engedélyek felhasználására, 
azok legkésőbb 2018. december 31-én, 
vagy amennyiben a tagállam az (1) 
bekezdés második albekezdésében 
foglaltaknak megfelelően határozott, 
legkésőbb 2028. december 31-én 
hatályukat vesztik.

(3) Az (1) bekezdés értelmében 
megadott engedélyek hatálya alá tartozó 
területek az 63. cikkben foglaltak hatályán 
kívül esnek.

(3) Az (1) bekezdés értelmében 
megadott engedélyek hatálya alá tartozó 
területek az 63. cikkben foglaltak hatályán 
kívül esnek.”

Or. en



AM\1215878HU.docx PE658.378

HU Egyesülve a sokféleségben HU

14.10.2020 A8-0198/234

Módosítás 234
Eric Andrieu
az S&D képviselőcsoport nevében
Anne Sander
a PPE képviselőcsoport nevében
Jérémy Decerle
a Renew képviselőcsoport nevében
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ruža Tomašić
az ECR képviselőcsoport nevében
Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0198/2019
Eric Andrieu
Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és más 
rendeleteknek a módosítása
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)
(EU) 1308/2013 rendelet
75 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

5b. a 75. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

75. cikk „75. cikk

Az előírások megállapítása és tartalma Az előírások megállapítása és tartalma

(1) A forgalmazási előírások az alábbi 
ágazatok és termékek közül egyre vagy 
többre alkalmazhatók:

(1) A forgalmazási előírások az alábbi 
ágazatok és termékek közül egyre vagy 
többre alkalmazhatók:

a) olívaolaj és étkezési olajbogyó; a) olívaolaj és étkezési olajbogyó;

b) gyümölcs- és zöldségfélék; b) gyümölcs- és zöldségfélék;

c) feldolgozott gyümölcs- és 
zöldségtermékek;

c) feldolgozott gyümölcs- és 
zöldségtermékek;

d) banán; d) banán;

e) élő növény; e) élő növény;

f) tojás; f) tojás;
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g) baromfihús; g) baromfihús;

h) emberi fogyasztásra szánt kenhető 
zsírok;

h) emberi fogyasztásra szánt kenhető 
zsírok;

i) komló. i) komló;
ia) rizs;
ib) tej és tejtermékek;
ic) méz és méhészeti termékek;
id) marha- és borjúhús;
ie) juhhús;
if) sertéshús;
ig) kender.

(2) A fogyasztói elvárások 
figyelembevétele, valamint az e cikk (1) és 
(4) bekezdésének hatálya alá tartozó 
mezőgazdasági termékek előállítását és 
forgalmazását, továbbá minőségét érintő 
gazdasági feltételeknek a javítása 
érdekében a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 227. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el egyrészt a forgalmazás 
valamennyi szakaszára vonatkozóan az 
ágazatok vagy termékek szerinti 
forgalmazási előírásokról, másrészt az 
előírásoktól való eltérésekről és az 
előírások alóli mentességekről, 
biztosítandó a folyamatosan változó piaci 
feltételekhez, a változó fogyasztói 
kereslethez és a vonatkozó nemzetközi 
előírásokban bekövetkező változásokhoz 
való alkalmazkodást, valamint a 
termékinnováció akadályozásának 
elkerülését.

(2) A fogyasztói elvárások 
figyelembevétele, valamint az e cikk (1) és 
(4) bekezdésének hatálya alá tartozó 
mezőgazdasági termékek előállítását és 
forgalmazását, továbbá minőségét érintő 
gazdasági feltételeknek a javítása 
érdekében a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 227. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el egyrészt a forgalmazás 
valamennyi szakaszára vonatkozóan az 
ágazatok vagy termékek szerinti 
forgalmazási előírásokról, másrészt az 
előírásoktól való eltérésekről és az 
előírások alóli mentességekről, 
biztosítandó a folyamatosan változó piaci 
feltételekhez, a változó fogyasztói 
kereslethez és a vonatkozó nemzetközi 
előírásokban bekövetkező változásokhoz 
való alkalmazkodást, valamint a 
termékinnováció akadályozásának 
elkerülését.

(3) Az 1169/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (27) 26. 
cikkének sérelme nélkül az (1) 
bekezdésben említett forgalmazási 
előírások az egyes ágazatok jellemzői, a 
forgalomba hozatal szabályozásának 
szükségessége és az e cikk (5) 
bekezdésében foglalt feltételek alapján 
ágazatonként vagy termékenként 
meghatározandó alábbi kérdések közül 

(3) Az 1169/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (27) 26. 
cikkének sérelme nélkül az (1) 
bekezdésben említett forgalmazási 
előírások az egyes ágazatok jellemzői, a 
forgalomba hozatal szabályozásának 
szükségessége és az e cikk (5) 
bekezdésében foglalt feltételek alapján 
ágazatonként vagy termékenként 
meghatározandó alábbi kérdések közül 
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egyre vagy többre vonatkozhatnak: egyre vagy többre vonatkozhatnak:

a) a 78. cikkben említettektől eltérő 
ágazatokra vonatkozó műszaki 
meghatározások, megjelölések és 
kereskedelmi megnevezések;

a) a 78. cikkben említettektől eltérő 
ágazatokra vonatkozó műszaki 
meghatározások, megjelölések és 
kereskedelmi megnevezések;

b) osztályozási kritériumok, például 
osztályok, súly, méret, kor és kategória 
szerinti besorolás;

b) osztályozási kritériumok, például 
osztályok, súly, méret, kor és kategória 
szerinti besorolás;

c) a fajok, a növényfajta vagy az 
állatfaj, illetve a kereskedelmi típus;

c) a fajok, a növényfajta vagy az 
állatfaj, illetve a kereskedelmi típus;

d) kiszerelés, a kötelező forgalmazási 
előírásokhoz kapcsolódó címkézés, 
csomagolás, a csomagolóközpontokra 
alkalmazandó szabályok, jelölés, a 
betakarítás éve és különleges kifejezések 
használata, a 92–123. cikk sérelme nélkül;

d) kiszerelés, a kötelező forgalmazási 
előírásokhoz kapcsolódó címkézés, 
csomagolás, a csomagolóközpontokra 
alkalmazandó szabályok, jelölés, a 
betakarítás éve és különleges kifejezések 
használata, a 92–123. cikk sérelme nélkül;

e) olyan kritériumok, mint a küllem, 
az állag, a húsosság, a termékjellemzők és 
a víztartalom százalékos aránya;

e) olyan kritériumok, mint a küllem, 
az állag, a húsosság, a termékjellemzők és 
a víztartalom százalékos aránya;

f) a termelés során használt 
különleges anyagok, illetve összetevők 
vagy alkotóelemek, ideértve ezek 
mennyiségét, tisztaságát és azonosítását;

f) a termelés során használt 
különleges anyagok, illetve összetevők 
vagy alkotóelemek, ideértve ezek 
mennyiségét, tisztaságát és azonosítását;

g) a gazdálkodás típusa és a termelési 
módszer – ideértve a borászati eljárásokat 
is –, valamint a fenntartható termelés fejlett 
rendszerei;

g) a gazdálkodás típusa és a termelési 
módszer – ideértve a borászati eljárásokat, 
a takarmányozási gyakorlatokat is –, 
valamint a fenntartható termelés fejlett 
rendszerei;

h) must és bor házasítása – ideértve a 
vonatkozó fogalommeghatározásokat is –, 
keverés és az arra vonatkozó korlátozások;

h) must és bor házasítása – ideértve a 
vonatkozó fogalommeghatározásokat is –, 
keverés és az arra vonatkozó korlátozások;

i) a begyűjtés gyakorisága, szállítás, 
tartósítás és kezelés, tárolási módszer és 
hőmérséklet, tárolás és szállítás;

i) a begyűjtés gyakorisága, szállítás, 
tartósítás és kezelés, tárolási módszer és 
hőmérséklet, tárolás és szállítás;

j) a termelés helye és/vagy a 
származási hely, a baromfihús és a 
kenhető zsírok kivételével;

j) a termelés helye és/vagy a 
származási hely;

k) egyes anyagok és eljárások 
alkalmazására vonatkozó korlátozások;

k) egyes anyagok és eljárások 
alkalmazására vonatkozó korlátozások;

l) egyedi felhasználás; l) egyedi felhasználás;

m) az (1) bekezdéssel összhangban 
elfogadott forgalmazási előírásoknak vagy 
a 78. cikkben említett meghatározásoknak, 

m) az (1) bekezdéssel összhangban 
elfogadott forgalmazási előírásoknak vagy 
a 78. cikkben említett meghatározásoknak, 
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jelöléseknek és kereskedelmi 
megnevezéseknek meg nem felelő 
termékek elhelyezésére, tartására, 
értékesítésére és felhasználására, valamint 
a melléktermékek elhelyezésére vonatkozó 
feltételek

jelöléseknek és kereskedelmi 
megnevezéseknek meg nem felelő 
termékek elhelyezésére, tartására, 
értékesítésére és felhasználására, valamint 
a melléktermékek elhelyezésére vonatkozó 
feltételek;
ma) állatjólét.

(4) Az (1) bekezdés mellett 
forgalmazási előírások a borágazatra is 
alkalmazhatók. A (3) bekezdés f), g), h), k) 
és m) pontját a borágazatra alkalmazni kell.

(4) Az (1) bekezdés mellett 
forgalmazási előírások a borágazatra is 
alkalmazhatók. A (3) bekezdés f), g), h), k) 
és m) pontját a borágazatra alkalmazni kell.

(5) Az e cikk (1) bekezdésével 
összhangban elfogadott, ágazatok vagy 
termékek szerinti forgalmazási előírásokat 
a 84–88. cikk és IX. melléklet sérelme 
nélkül, a következők figyelembevételével 
kell megállapítani:

(5) Az e cikk (1) bekezdésével 
összhangban elfogadott, ágazatok vagy 
termékek szerinti forgalmazási előírásokat 
a 84–88. cikk és IX. melléklet sérelme 
nélkül, a következők figyelembevételével 
kell megállapítani:

a) az érintett termék sajátosságai; a) az érintett termék sajátosságai;

b) a termékek forgalomba hozatalát 
megkönnyítő feltételek biztosításának 
szükségessége;

b) a termékek forgalomba hozatalát 
megkönnyítő feltételek biztosításának 
szükségessége;

c) a termelők azon érdeke, hogy 
közöljék a termék és a termelés jellemzőit, 
és különösen a gazdasági szereplőket 
terhelő költségekkel és adminisztratív 
terhekkel, valamint a termelők és a 
végfogyasztók számára kínált előnyökkel 
kapcsolatos értékelés elvégzését követően 
a termékekre vonatkozó megfelelő és 
átlátható tájékoztatás – többek között a 
termelés helyének eseti alapon, a megfelelő 
földrajzi szinten történő meghatározása – 
iránti fogyasztói igény;

c) a termelők azon érdeke, hogy 
közöljék a termék és a termelés jellemzőit, 
és különösen a gazdasági szereplőket 
terhelő költségekkel és adminisztratív 
terhekkel, valamint a termelők és a 
végfogyasztók számára kínált előnyökkel 
kapcsolatos értékelés elvégzését követően 
a termékekre vonatkozó megfelelő és 
átlátható tájékoztatás – többek között a 
termelés helyének eseti alapon, a megfelelő 
földrajzi szinten történő meghatározása – 
iránti fogyasztói igény;

d) a termékek fizikai, kémiai és 
érzékszervi jellemzőinek 
meghatározásához rendelkezésre álló 
módszerek;

d) a termékek fizikai, kémiai és 
érzékszervi jellemzőinek 
meghatározásához rendelkezésre álló 
módszerek;

e) az előírásokra vonatkozóan a 
megfelelő nemzetközi szervezetek által 
elfogadott ajánlások;

e) az előírásokra vonatkozóan a 
megfelelő nemzetközi szervezetek által 
elfogadott ajánlások;

f) annak szükségessége, hogy a 
termékek természetes és alapvető jellemzői 
megmaradjanak az érintett termék 
összetételének lényegi megváltoztatása 

f) annak szükségessége, hogy a 
termékek természetes és alapvető jellemzői 
megmaradjanak az érintett termék 
összetételének lényegi megváltoztatása 



AM\1215878HU.docx PE658.378

HU Egyesülve a sokféleségben HU

nélkül. nélkül.

(6) A fogyasztói elvárások, továbbá 
annak figyelembevétele érdekében, hogy 
javítani kell a mezőgazdasági termékek 
minőségét, valamint az előállításukat és 
forgalmazásukat érintő gazdasági 
feltételeket, a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy az (1) bekezdésben szereplő 
ágazatlista módosítása céljából a 227. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Az 
ilyen felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusoknak szigorúan a változó fogyasztói 
keresletből és a műszaki fejlődésből eredő 
bizonyított szükségletekre, illetve a 
termékinnovációból eredő szükségletekre 
kell korlátozódniuk, és azokról a 
Bizottságnak jelentést kell benyújtania az 
Európai Parlament és a Tanács számára, 
amelyben értékelnie kell különösen a 
fogyasztói igényeket, a gazdasági 
szereplőkre háruló költségeket és 
adminisztratív terheket – ideértve a belső 
piacra és a nemzetközi kereskedelemre 
gyakorolt hatásokat is –, továbbá a 
termelők és a végfogyasztók számára kínált 
előnyöket.

(6) A fogyasztói elvárások, továbbá 
annak figyelembevétele érdekében, hogy 
javítani kell a mezőgazdasági termékek 
minőségét, valamint az előállításukat és 
forgalmazásukat érintő gazdasági 
feltételeket, a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy az (1) bekezdésben szereplő 
ágazatlista módosítása céljából a 227. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Az 
ilyen felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusoknak szigorúan a változó fogyasztói 
keresletből és a műszaki fejlődésből eredő 
bizonyított szükségletekre, illetve a 
termékinnovációból eredő szükségletekre 
kell korlátozódniuk, és azokról a 
Bizottságnak jelentést kell benyújtania az 
Európai Parlament és a Tanács számára, 
amelyben értékelnie kell különösen a 
fogyasztói igényeket, a gazdasági 
szereplőkre háruló költségeket és 
adminisztratív terheket – ideértve a belső 
piacra és a nemzetközi kereskedelemre 
gyakorolt hatásokat is –, továbbá a 
termelők és a végfogyasztók számára kínált 
előnyöket.”
(A (3) bekezdés 27. lábjegyzete változatlan 
marad.)

Or. en



AM\1215878HU.docx PE658.378

HU Egyesülve a sokféleségben HU

14.10.2020 A8-0198/235

Módosítás 235
Eric Andrieu
az S&D képviselőcsoport nevében
Anne Sander
a PPE képviselőcsoport nevében
Jérémy Decerle
a Renew képviselőcsoport nevében
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ruža Tomašić
az ECR képviselőcsoport nevében
Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0198/2019
Eric Andrieu
Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és más 
rendeleteknek a módosítása
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
(EU) 1308/2013 rendelet
93 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

9. a 9. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

93. cikk „93. cikk

Fogalommeghatározások Fogalommeghatározások

(1) E szakasz céljaira a következő 
fogalommeghatározások alkalmazandók:

(1) E szakasz céljaira a következő 
fogalommeghatározások alkalmazandók:

a) „eredetmegjelölés” : valamely 
régió, meghatározott hely vagy – kivételes 
és kellően indokolt esetben – ország neve, 
amelyet a 92. cikk (1) bekezdésében 
említett olyan termék jelölésére 
használnak, amely megfelel a következő 
követelményeknek:

a) „eredetmegjelölés”: valamely régió, 
meghatározott hely vagy – kivételes és 
kellően indokolt esetben – ország neve, 
vagy egy adott hely hagyományosan 
használt neve, amelyet a 92. cikk (1) 
bekezdésében említett olyan termék 
jelölésére használnak, amely esetében:

i. a termék minősége és jellemzői 
főként vagy kizárólag egy adott földrajzi 
környezetnek és az ahhoz kapcsolódó 
természeti és emberi tényezőknek 

i. a termék minősége és jellemzői 
főként vagy kizárólag egy adott földrajzi 
környezetnek és az ahhoz kapcsolódó 
természeti és emberi tényezőknek 
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köszönhetők; köszönhetők;

ii. a szőlő, amelyből a termék készült, 
kizárólag a szóban forgó földrajzi területről 
származik;

ii. a szőlő, amelyből a termék készült, 
kizárólag a szóban forgó földrajzi területről 
származik;

iii. a termelés az adott földrajzi 
területen történik; valamint

iii. a termelés az adott földrajzi 
területen történik; valamint

iv. a terméket a Vitis vinifera fajhoz 
tartozó szőlőfajtából nyerik;

iv. a terméket a Vitis vinifera fajhoz 
tartozó szőlőfajtából nyerik;

b) „földrajzi jelzés” : valamely 
régióra, meghatározott helyre vagy – 
kivételes és kellően indokolt esetben – 
országra utaló jelölés, amelyet a 92. cikk 
(1) bekezdésében említett olyan termék 
jelölésére használnak, amely megfelel a 
következő követelményeknek:

b) „földrajzi jelzés” : valamely 
régióra, meghatározott helyre vagy – 
kivételes és kellően indokolt esetben – 
országra utaló jelölés, amelyet a 92. cikk 
(1) bekezdésében említett olyan termék 
jelölésére használnak, amely megfelel a 
következő követelményeknek:

i. olyan különleges minőséggel, 
hírnévvel vagy egyéb jellemzőkkel 
rendelkezik, amelyek e földrajzi eredethez 
kapcsolhatók;

i. olyan különleges minőséggel, 
hírnévvel vagy egyéb jellemzőkkel 
rendelkezik, amelyek e földrajzi eredethez 
kapcsolhatók;

ii. a készítéséhez használt szőlő 
legalább 85 %-a kizárólag e földrajzi 
területről származik;

ii. a készítéséhez használt szőlő legalább 
85 %-a kizárólag e földrajzi területről 
származik;

iii. előállítását az adott földrajzi 
területen végzik; valamint

iii. előállítását az adott földrajzi 
területen végzik; valamint

iv. a Vitis vinifera fajból vagy annak 
és a Vitis nemzetséghez tartozó fajoknak a 
keresztezéséből létrejött szőlőfajból nyerik.

iv. a Vitis vinifera fajból vagy annak 
és a Vitis nemzetséghez tartozó fajoknak a 
keresztezéséből létrejött szőlőfajból nyerik.

(2) Egyes hagyományosan használt 
elnevezések eredetmegjelölésnek 
minősülnek, amennyiben:

(2) Egyes hagyományosan használt 
elnevezések eredetmegjelölésnek 
minősülnek, amennyiben:

a) bort jelölnek; a) bort jelölnek;

b) földrajzi névre utalnak; b) földrajzi névre utalnak;

c) megfelelnek az (1) bekezdés a) 
pontjának i–iv. alpontjában említett 
követelményeknek; valamint

c) megfelelnek az (1) bekezdés a) 
pontjának i–iv. alpontjában említett 
követelményeknek; valamint

d) keresztülmentek az 
eredetmegjelölések és földrajzi jelzések 
oltalmának biztosítására irányuló, ezen 
alszakaszban meghatározott eljáráson.

d) keresztülmentek az 
eredetmegjelölések és földrajzi jelzések 
oltalmának biztosítására irányuló, ezen 
alszakaszban meghatározott eljáráson.

(3) Az eredetmegjelölések és földrajzi 
jelzések, beleértve a harmadik országok 
földrajzi területeire vonatkozókat is, az 
ezen alszakaszban meghatározott 

(3) Az eredetmegjelölések és földrajzi 
jelzések, beleértve a harmadik országok 
földrajzi területeire vonatkozókat is, az 
ezen alszakaszban meghatározott 
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szabályoknak megfelelően jogosultak 
oltalomra az Unióban.

szabályoknak megfelelően jogosultak 
oltalomra az Unióban.

(4) Az (1) bekezdés a) pontjának iii. 
alpontjában említett termelés a 
szüreteléstől a borkészítési folyamat 
lezárulásáig végrehajtott műveletek 
összességét jelenti, nem foglalja 
ugyanakkor magában az előállítási szakaszt 
követően elvégzett eljárásokat.

(4) Az (1) bekezdés a) pontjának iii. 
alpontjában említett termelés a 
szüreteléstől a borkészítési folyamat 
lezárulásáig végrehajtott műveletek 
összességét jelenti, nem foglalja 
ugyanakkor magában az előállítási szakaszt 
követően elvégzett eljárásokat.

(5) Az (1) bekezdés b) pontja ii. 
alpontjának alkalmazásában a szőlő 
legfeljebb 15 %-a származhat a 
körülhatárolt területen kívülről, és csak 
abból a tagállamból vagy harmadik 
országból, ahol a körülhatárolt terület 
található.

(5) Az (1) bekezdés b) pontja ii. 
alpontjának alkalmazásában a szőlő 
legfeljebb 15 %-a származhat a 
körülhatárolt területen kívülről, és csak 
abból a tagállamból vagy harmadik 
országból, ahol a körülhatárolt terület 
található.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/236

Módosítás 236
Eric Andrieu
az S&D képviselőcsoport nevében
Anne Sander
a PPE képviselőcsoport nevében
Jérémy Decerle
a Renew képviselőcsoport nevében
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ruža Tomašić
az ECR képviselőcsoport nevében
Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0198/2019
Eric Andrieu
Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és más 
rendeleteknek a módosítása
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
(EU) 1308/2013 rendelet
94 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

10. a 94. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

94. cikk „94. cikk

Oltalom iránti kérelem Oltalom iránti kérelem

(1) Az elnevezések oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssé vagy földrajzi jelzéssé 
való minősítése iránti kérelemnek magában 
kell foglalnia a következőket tartalmazó 
technikai jellegű dokumentációt:

(1) Az elnevezések oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssé vagy földrajzi jelzéssé 
való minősítése iránti kérelemnek magában 
kell foglalnia a következőket:

a) az oltalomban részesítendő 
elnevezés;

a) az oltalomban részesítendő 
elnevezés;

b) a kérelmező neve és címe; b) a kérelmező neve és címe;

c) a (2) bekezdésben említett 
termékleírás; valamint

c) a (2) bekezdésben említett 
termékleírás; valamint

d) a (2) bekezdésben említett 
termékleírást összefoglaló egységes 

d) a (2) bekezdésben említett 
termékleírást összefoglaló egységes 
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dokumentum. dokumentum.

(2) A termékleírásnak lehetővé kell 
tennie az érdekelt felek számára az 
eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel 
ellátott termék előállítási körülményeinek 
ellenőrzését. A termékleírás legalább a 
következőket tartalmazza:

(2) A termékleírásnak lehetővé kell 
tennie az érdekelt felek számára az 
eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel 
ellátott termék előállítási körülményeinek 
ellenőrzését. A termékleírás legalább a 
következőket tartalmazza:

a) az oltalomban részesítendő 
elnevezés;

a) az oltalomban részesítendő 
elnevezés;

b) a bor vagy borok leírása: b) a bor vagy borok leírása:

i. i. az eredetmegjelölés tekintetében 
a főbb analitikai és érzékszervi jellemzők;

i. i. az eredetmegjelölés tekintetében 
a főbb analitikai és érzékszervi jellemzők;

ii. a földrajzi jelzés tekintetében a 
főbb analitikai jellemzők, valamint az 
érzékszervi jellemzőik értékelése vagy 
feltüntetése;

ii. a földrajzi jelzés tekintetében a 
főbb analitikai jellemzők, valamint az 
érzékszervi jellemzőik értékelése vagy 
feltüntetése;

c) adott esetben a bor(ok) előállítására 
alkalmazott konkrét borászati eljárások, 
valamint a borkészítésre vonatkozó 
korlátozások;

c) adott esetben a bor(ok) előállítására 
alkalmazott konkrét borászati eljárások, 
valamint a borkészítésre vonatkozó 
korlátozások;

d) az érintett földrajzi terület 
körülhatárolása;

d) az érintett földrajzi terület 
körülhatárolása;

e) a hektáronkénti maximális 
hozamok;

e) a hektáronkénti maximális 
hozamok;

f) a borszőlőfajta vagy -fajták, 
amely(ek)ből a bor vagy borok készülnek;

f) a borszőlőfajta vagy -fajták, 
amely(ek)ből a bor vagy borok készülnek;

g) a 93. cikk (1) bekezdése a) 
pontjának i. alpontjában, illetve a 93. cikk 
(1) bekezdése b) pontjának i. alpontjában 
említett kapcsolatot igazoló adatok;

g) az alábbi kapcsolatokat igazoló 
adatok:

i. az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölést illetően a termék 
minősége vagy jellemzői és a földrajzi 
környezet közötti kapcsolat és a 93. cikk 
(1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában 
említett földrajzi környezet természeti és 
emberi tényezőire vonatkozó adatok;
ii. az oltalom alatt álló földrajzi 
jelzést illetően a termék egyedi minősége, 
hírneve vagy egyéb jellemzője és a 93. 
cikk (1) bekezdése b) pontjának i. 
alpontjában említett földrajzi eredet 
közötti kapcsolat;
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ga) adott esetben a fenntartható 
fejlődéshez való hozzájárulása;

h) az uniós vagy nemzeti 
jogszabályokban, illetve – amennyiben ezt 
a tagállamok előírják – az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölést vagy az oltalom alatt álló 
földrajzi jelzést kezelő szervezet által 
megállapított alkalmazandó 
követelmények, feltéve, hogy e 
követelmények objektívek, 
megkülönböztetéstől mentesek és 
összeegyeztethetők az uniós joggal;

h) az uniós vagy nemzeti 
jogszabályokban, illetve – amennyiben ezt 
a tagállamok előírják – az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölést vagy az oltalom alatt álló 
földrajzi jelzést kezelő szervezet által 
megállapított alkalmazandó 
követelmények, feltéve, hogy e 
követelmények objektívek, 
megkülönböztetéstől mentesek és 
összeegyeztethetők az uniós joggal;

i) a termékleírás tekintetében a 
rendelkezések betartását ellenőrző 
hatóságok vagy szervek neve, címe és 
konkrét feladatai.

i) a termékleírás tekintetében a 
rendelkezések betartását ellenőrző 
hatóságok vagy szervek neve, címe és 
konkrét feladatai.

(3) Harmadik országbeli földrajzi 
területre vonatkozó oltalom iránti kérelem 
esetén az (1) és (2) bekezdésben előírtakon 
túl bizonyítani kell, hogy a szóban forgó 
elnevezés a származási országban oltalom 
alatt áll.

(3) Harmadik országbeli földrajzi 
területre vonatkozó oltalom iránti kérelem 
esetén az (1) és (2) bekezdésben előírtakon 
túl bizonyítani kell, hogy a szóban forgó 
elnevezés a származási országban oltalom 
alatt áll.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/237

Módosítás 237
Eric Andrieu
az S&D képviselőcsoport nevében
Anne Sander
a PPE képviselőcsoport nevében
Jérémy Decerle
a Renew képviselőcsoport nevében
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ruža Tomašić
az ECR képviselőcsoport nevében
Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0198/2019
Eric Andrieu
Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és más 
rendeleteknek a módosítása
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)
(EU) 1308/2013 rendelet
105 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

14a. a 105. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

105. cikk „105. cikk

A termékleírás módosításai A termékleírás módosításai

A 95. cikkben szereplő feltételeket teljesítő 
kérelmező kérelmezheti az oltalom alatt 
álló eredetmegjelölés vagy az oltalom alatt 
álló földrajzi jelzés termékleírását érintő 
módosítás jóváhagyását, különösen a 
tudományos és technikai ismeretek 
fejlődésének figyelembevétele, illetve a 94. 
cikk (2) bekezdése második 
albekezdésének d) pontjában említett 
földrajzi terület határainak újbóli 
meghatározása érdekében. A kérelemben 
ismertetni és indokolni kell a kért 
módosításokat.

(1) A 95. cikkben szereplő feltételeket 
teljesítő kérelmező kérelmezheti az oltalom 
alatt álló eredetmegjelölés vagy az oltalom 
alatt álló földrajzi jelzés termékleírását 
érintő módosítás jóváhagyását, különösen a 
tudományos és technikai ismeretek 
fejlődésének figyelembevétele, illetve a 94. 
cikk (2) bekezdése második 
albekezdésének d) pontjában említett 
földrajzi terület határainak újbóli 
meghatározása érdekében. A kérelemben 
ismertetni és indokolni kell a kért 
módosításokat.
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(1a) A termékleírások módosításai 
fontosságuk szerint két kategóriába 
sorolhatók: uniós szintű kifogásolási 
eljárást igénylő módosítások (a 
továbbiakban: uniós módosítások), illetve 
tagállami vagy harmadik országbeli 
szinten kezelendő módosítások (a 
továbbiakban: standard módosítások).
A módosítás uniós módosításnak minősül, 
amennyiben:
a) az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzés elnevezésének 
megváltozását vonja magával;
b) a szőlőből készült termékek VII. 
melléklet II. részében említett valamely 
kategóriájának megváltoztatását, törlését 
vagy új kategória hozzáadását vonja 
magával;
c) potenciálisan érvénytelenítheti a 
93. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. 
alpontjában, illetve b) pontjának i. 
alpontjában említett kapcsolatot;
d) további korlátozásokat von 
magával a termék forgalmazásának 
tekintetében.
A harmadik országok vagy harmadik 
országbeli termelők által benyújtott uniós 
módosítások iránti kérelmeknek 
bizonyítékot kell tartalmazniuk arról, 
hogy a kérelmezett módosítás megfelel az 
eredetmegjelölések vagy földrajzi jelzések 
oltalmára vonatkozóan az említett 
harmadik országokban hatályos 
jogszabályoknak.
Minden egyéb módosítás standard 
módosításnak minősül.
(1b) Az átmeneti módosítás a 
termékleírásnak a kötelező egészségügyi 
vagy növényegészségügyi intézkedések 
hatósági bevezetéséből fakadó vagy az 
illetékes hatóságok által hivatalosan 
elismert természeti katasztrófákhoz vagy 
kedvezőtlen időjárási viszonyokhoz 
kapcsolódó átmeneti megváltoztatására 
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irányuló standard módosításnak minősül.
(1c) Az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésre szánt szőlőfajták 
termesztési feltételeinek megváltozása 
esetén a meglévő szőlőfajták a 
termékleírásban meghatározott ideig, de 
legkésőbb a kivágásig továbbra is 
jogosultak az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésre.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/238

Módosítás 238
Eric Andrieu
az S&D képviselőcsoport nevében
Anne Sander
a PPE képviselőcsoport nevében
Jérémy Decerle
a Renew képviselőcsoport nevében
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ruža Tomašić
az ECR képviselőcsoport nevében
Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0198/2019
Eric Andrieu
Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és más 
rendeleteknek a módosítása
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 a pont (új)
(EU) 1308/2013 rendelet
153 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

22a. a 153. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

153. cikk „153. cikk

A termelői szervezetek alapszabálya A termelői szervezetek alapszabálya

(1) A termelői szervezet alapszabálya 
megköveteli a termelő tagoktól különösen 
a következőket:

(1) A termelői szervezet alapszabálya 
megköveteli a termelő tagoktól különösen 
a következőket:

a) a termelői szervezet által a 
termelési jelentéstétellel, a termeléssel, a 
forgalmazással és a környezetvédelemmel 
kapcsolatban elfogadott szabályok 
alkalmazása;

a) a termelői szervezet által a 
termelési jelentéstétellel, a termeléssel, a 
forgalmazással és a környezetvédelemmel 
kapcsolatban elfogadott szabályok 
alkalmazása;

b) a mezőgazdasági üzem egy adott 
terméke tekintetében egyetlen termelői 
szervezethez való tartozás, a tagállamok 
azonban kellően indokolt esetben 
eltérhetnek e feltételtől, amennyiben a 

b) a mezőgazdasági üzem egy adott 
terméke tekintetében egyetlen termelői 
szervezethez való tartozás,
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társult mezőgazdasági termelők két 
különálló termelői egysége különböző 
földrajzi területen helyezkedik el;
c) a termelői szervezet által 
statisztikai célokra igényelt adatok 
biztosítása.

c) a termelői szervezet által 
statisztikai célokra igényelt adatok 
biztosítása.

A tagállamok azonban az alábbi, kellően 
indokolt esetekben eltérhetnek az első 
albekezdés b) pontjától:
i. amennyiben a termelő tagok két 
különálló termelőegységgel rendelkeznek, 
amelyek különböző földrajzi területeken 
helyezkednek el, vagy
ii. ha az a 152. cikk szerint elismert 
termelői szervezet, amelyhez a termelők 
már tartoznak, a (2) bekezdés c) pontja 
alapján demokratikusan úgy döntött, hogy 
lehetővé teszi termelő tagjai számára, 
hogy egy második elismert termelői 
szervezet tagjai legyenek, a következő 
feltételek mellett:
– a termelő tagok egy adott terméke 
különböző felhasználásokra van szánva, 
és az az elsődleges termelői szervezet, 
amelyhez a termelők már tartoznak, nem 
kínál piaci értékesítési lehetőségeket a 
termelők által a terméküknek szánt 
második felhasználásra; vagy
– egy termelői szervezet termelő 
tagjai a múltban kötelezettséget vállaltak 
arra, hogy termékeik egy részét 
szerződések vagy szövetkezeti tagság révén 
több más felvásárlónak szállítják, és e 
felvásárlók közül legalább egy elismert 
termelői szervezetté válik.

(2) A termelői szervezet alapszabálya 
az alábbiakat is előírja:

(2) A termelői szervezet alapszabálya 
az alábbiakat is előírja:

a) az (1) bekezdés a) pontjában 
említett szabályok meghatározására, 
elfogadására és módosítására szolgáló 
eljárások;

a) az (1) bekezdés a) pontjában 
említett szabályok meghatározására, 
elfogadására és módosítására szolgáló 
eljárások;

b) a termelői szervezet 
finanszírozásához szükséges pénzügyi 
hozzájárulásnak a tagokra történő 

b) a termelői szervezet 
finanszírozásához szükséges pénzügyi 
hozzájárulásnak a tagokra történő 
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kiszabása; kiszabása;

c) olyan szabályok, amelyek a termelő 
tagok számára lehetővé teszik a termelői 
szervezet tevékenységének és döntéseinek 
demokratikus módon történő, alapos 
vizsgálatát;

c) olyan szabályok, amelyek a termelő 
tagok számára lehetővé teszik a termelői 
szervezet tevékenységének és döntéseinek, 
valamint elszámolásainak és 
költségvetéseinek demokratikus módon 
történő, alapos vizsgálatát;

d) az alapszabályban meghatározott 
kötelezettségek megszegéséért – különösen 
a pénzügyi hozzájárulások be nem 
fizetéséért – vagy a termelői szervezet által 
megállapított szabályok megsértéséért 
kiróható szankciók;

d) az alapszabályban meghatározott 
kötelezettségek megszegéséért – különösen 
a pénzügyi hozzájárulások be nem 
fizetéséért – vagy a termelői szervezet által 
megállapított szabályok megsértéséért 
kiróható szankciók;

e) az új tagok belépésére vonatkozó 
szabályok, különös tekintettel a minimális 
tagsági időtartamra, amely nem lehet 
kevesebb egy évnél;

e) az új tagok belépésére vonatkozó 
szabályok, különös tekintettel a minimális 
tagsági időtartamra, amely nem lehet 
kevesebb egy évnél;

f) a szervezet működéséhez szükséges 
könyvelési és költségvetési szabályok.

f) a szervezet működéséhez szükséges 
könyvelési és költségvetési szabályok.

(2a) A termelői szervezet alapszabálya 
azt is előírhatja, hogy abban az esetben, 
ha a termelői szervezet felel a termelő 
tagok termékei egy részének vagy 
egészének értékesítéséért, és ha a termelő 
tagok nem ruházzák át a termékek 
tulajdonjogát a termelői szervezetre, e 
termelő tagok kapcsolatba lépjenek a 
vevőkkel, kivéve az e termékek árával vagy 
értékesítési mennyiségével kapcsolatos 
kérdéseket.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem 
alkalmazandó a tej- és tejtermék-ágazati 
termelői szervezetekre.

(3) Az (1), a (2) és a (2a) bekezdés 
nem alkalmazandó a tej- és tejtermék-
ágazati termelői szervezetekre.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/239

Módosítás 239
Eric Andrieu
az S&D képviselőcsoport nevében
Anne Sander
a PPE képviselőcsoport nevében
Jérémy Decerle
a Renew képviselőcsoport nevében
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ruža Tomašić
az ECR képviselőcsoport nevében
Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0198/2019
Eric Andrieu
Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és más 
rendeleteknek a módosítása
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 b pont (új)
(EU) 1308/2013 rendelet
157 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

22b. a 157. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

157. cikk „157. cikk

Szakmaközi szervezetek Szakmaközi szervezetek

(1) A tagállamok – kérelem alapján – 
elismerhetik az 1. cikk (2) bekezdésében 
felsorolt valamely meghatározott ágazatban 
működő azon szakmaközi szervezeteket, 
amelyek:

(1) A tagállamok – kérelem alapján – 
elismerhetik az 1. cikk (2) bekezdésében 
felsorolt valamely meghatározott ágazatban 
működő azon szakmaközi szervezeteket, 
amelyek:

a) a termeléshez és az élelmiszer-
ellátási lánc következő szakaszainak 
legalább egyikéhez kapcsolódó gazdasági 
tevékenységek képviselőiből állnak: egy 
vagy több ágazat termékeinek előállítása 
vagy kereskedelme, a forgalmazást is 
beleértve;

a) a termeléshez és az ellátási lánc 
következő szakaszainak legalább 
egyikéhez kapcsolódó gazdasági 
tevékenységek képviselőiből állnak: egy 
vagy több ágazat termékeinek előállítása 
vagy kereskedelme, a forgalmazást is 
beleértve;

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

egyesületek összességének vagy egy 
részének a kezdeményezésére jöttek létre;

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

c) minden tagjuk és a fogyasztók 
érdekeit figyelembe véve, meghatározott 
céllal működnek, amelyek egyike többek 
között az alábbiakra vonatkozhat:

i. a termelés és a piac ismeretének és 
átláthatóságának növelése, többek között a 
már megkötött szerződések tekintetében a 
termelési költségekre, az árakra – adott 
esetben árindexekkel kiegészítve –, a 
mennyiségekre és a szerződéses 
időtartamra vonatkozó összesített 
statisztikai adatok közzététele és a 
potenciális jövőbeli regionális, nemzeti 
vagy nemzetközi szintű piaci fejlemények 
elemzése révén,

i. a termelés és a piac ismeretének és 
átláthatóságának növelése az alábbiak 
révén:

– a már megkötött szerződések 
tekintetében a termelési költségekre, az 
árakra – adott esetben árindexekkel 
kiegészítve –, a mennyiségekre és a 
szerződéses időtartamra vonatkozó 
összesített statisztikai adatok, valamint az 
ellátási lánc különböző szakaszaiban 
felosztott árrésekre vonatkozó adatok 
közzététele és/vagy megosztása;
– a potenciális jövőbeli regionális, 
nemzeti vagy nemzetközi szintű piaci 
fejlemények elemzése;

ii. a termelési potenciál előrejelzése és 
a piaci ártendenciák feljegyzése;

ii. a termelési potenciál előrejelzése és 
a piaci ártendenciák feljegyzése;

iii. a termékek forgalomba hozatala 
jobb koordinációjának elősegítése, 
különösen piackutatás és piaci 
tanulmányok révén,

iii. a termékek forgalomba hozatala 
jobb koordinációjának elősegítése, 
különösen piackutatás és piaci 
tanulmányok révén,

iv. a potenciális exportpiacok 
felkutatása,

iv. a potenciális exportpiacok 
felkutatása,

v. v. a 148. cikk és a 168. cikk 
sérelme nélkül az uniós szabályoknak 
megfelelő szabványos szerződésminták 
kidolgozása a mezőgazdasági termékek 
felvásárlók számára történő eladása 
és/vagy a feldolgozott termékek nagy- és 
kiskereskedők számára történő szállítása 
tekintetében, figyelembe véve a 

v. a 148. cikk és a 168. cikk sérelme 
nélkül az uniós szabályoknak megfelelő 
szabványos szerződésminták kidolgozása a 
mezőgazdasági termékek felvásárlók 
számára történő eladása és/vagy a 
feldolgozott termékek nagy- és 
kiskereskedők számára történő szállítása 
tekintetében, figyelembe véve a 
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tisztességes versenyfeltételek 
kialakításának és a piaci torzulások 
elkerülésének szükségességét,

tisztességes versenyfeltételek 
kialakításának és a piaci torzulások 
elkerülésének szükségességét. E 
szabványos szerződésminták két vagy több 
olyan vállalkozásra is kiterjedhetnek, 
amelyek mindegyike a termelési, 
feldolgozási vagy elosztási lánc különböző 
szintjén tevékenykedik, valamint 
tartalmazhatnak releváns és könnyen 
érthető mutatókat és a vonatkozó 
termelési költségeken és azok alakulásán 
alapuló és azokra hivatkozó gazdasági 
indexeket, és a végső ár kiszámítási 
módját, ugyanakkor figyelembe veszik a 
termékkategóriákat és azok különböző 
felvevőpiacait, a termékértékesítési 
mutatókat, a mezőgazdasági és 
élelmiszeripari termékek piaci árait és 
ezek alakulását, valamint a 
termékleírások összeállításával, 
minőségével, nyomonkövethetőségével és 
tartalmával kapcsolatos kritériumokat is;

vi. a termékekben rejlő lehetőségek 
teljesebb körű kiaknázása, többek között az 
értékesítési piacok szintjén, valamint a 
gazdasági versenyképesség és az innováció 
megerősítésére irányuló kezdeményezések 
kidolgozása,

vi. a termékekben rejlő lehetőségek 
teljesebb körű kiaknázása, többek között az 
értékesítési piacok szintjén, valamint a 
gazdasági versenyképesség és az innováció 
megerősítésére irányuló kezdeményezések 
kidolgozása,

vii. azon információk biztosítása és 
kutatások elvégzése, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy a termelés 
innovatívabbá, ésszerűbbé és hatékonyabbá 
váljon, illetve a piaci igényeknek, valamint 
a fogyasztói ízlésnek és elvárásoknak 
jobban megfelelő termékek előállítására, és 
adott esetben feldolgozására és 
forgalmazásra irányuljon, különös 
tekintettel a termékminőségre, és ezen 
belül is az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel ellátott termékek 
sajátosságainak megőrzésére, valamint a 
környezetvédelemre,

vii. azon információk biztosítása és 
kutatások elvégzése, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy a termelés 
innovatívabbá, ésszerűbbé és hatékonyabbá 
váljon, illetve a piaci igényeknek, valamint 
a fogyasztói ízlésnek és elvárásoknak 
jobban megfelelő termékek előállítására, és 
adott esetben feldolgozására és 
forgalmazásra irányuljon, különös 
tekintettel a termékminőségre, és ezen 
belül is az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel ellátott termékek 
sajátosságainak megőrzésére, valamint a 
környezetvédelemre, az éghajlat-
politikára, az állategészségügyre és az 
állatjólétre,

viii. az állat-egészségügyi 
készítmények, növényvédő szerek 

viii. az állat-egészségügyi 
készítmények, növényvédő szerek 
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használatának csökkentését, az egyéb 
adalékok jobb kezelését, a termékek 
minőségének, valamint a talaj- és 
vízvédelemnek a biztosítását, az 
élelmiszer-biztonságnak – elsősorban a 
termékek nyomon követhetősége révén 
történő – előmozdítását, valamint az 
állatok egészségének és jóllétének javítását 
célzó lehetőségek felkutatása,

használatának csökkentését, az egyéb 
adalékok jobb kezelését, a termékek 
minőségének, valamint a talaj- és 
vízvédelemnek a biztosítását, az 
élelmiszer-biztonságnak – elsősorban a 
termékek nyomon követhetősége révén 
történő – előmozdítását, valamint az 
állatok egészségének és jóllétének javítását 
célzó lehetőségek felkutatása,

ix. olyan módszerek és eszközök 
kidolgozása, amelyek segítségével a 
termék minősége a termelés és adott 
esetben a feldolgozás és a forgalomba 
hozatal összes szakaszában javítható,

ix. olyan módszerek és eszközök 
kidolgozása, amelyek segítségével a 
termék minősége a termelés és adott 
esetben a feldolgozás és a forgalomba 
hozatal összes szakaszában javítható,

x. az ökológiai termelés, valamint az 
eredetmegjelölések, minőségi védjegyek és 
földrajzi árujelzők védelme, oltalma és 
előmozdítása érdekében történő bármilyen 
tevékenység végzése,

x. az ökológiai termelés, valamint az 
eredetmegjelölések, minőségi védjegyek és 
földrajzi árujelzők védelme, oltalma és 
előmozdítása érdekében történő bármilyen 
tevékenység végzése,

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

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

xii. egészséges és felelős fogyasztási 
minták előmozdítása a belső piacon 
és/vagy a veszélyes fogyasztási mintákhoz 
kapcsolódó ártalmakról szóló tájékoztatás;

xii. egészséges és felelős fogyasztási 
minták előmozdítása a belső piacon 
és/vagy a veszélyes fogyasztási mintákhoz 
kapcsolódó ártalmakról szóló tájékoztatás;

xiii. a belső és külső piacokon a 
termékek fogyasztásának előmozdítása 
és/vagy a termékekkel kapcsolatos 
információk nyújtása;

xiii. a belső és külső piacokon a 
termékek fogyasztásának előmozdítása 
és/vagy a termékekkel kapcsolatos 
információk nyújtása;

xiv. a melléktermékek kezeléséhez, 
valamint a hulladék csökkentéséhez és 
kezeléséhez való hozzájárulás.

xiv. a melléktermékek kezeléséhez és az 
azok hasznosítását célzó kezdeményezések 
kidolgozásához, valamint a hulladék 
csökkentéséhez és kezeléséhez való 
hozzájárulás;

xv. a 172a. cikk szerinti, 
értékmegosztásra vonatkozó, piaci 
ártöbbletekre és árveszteségekre is 
kiterjedő egységes záradékok kidolgozása, 
amelyekben meghatározzák, hogy az 
érintett termékek piaci árainak 
változásaiból vagy az egyéb árutőzsdei 
fejleményekből fakadó következmények 
viselését a felek hogyan osztják meg 

xv. az ellátási lánc különböző 
szereplői között az értékmegosztásra 
vonatkozó, piaci ártöbbletekre és 
árveszteségekre is kiterjedő szabályok 
kidolgozása, amelyekben meghatározzák, 
hogy az érintett termékek piaci árainak 
változásaiból vagy az egyéb árutőzsdei 
fejleményekből fakadó következmények 
viselését hogyan osztják meg. Ezek a 
szabályok ölthetik az 172a. cikk szerinti, 



AM\1215878HU.docx PE658.378

HU Egyesülve a sokféleségben HU

egymás között; értékmegosztásra vonatkozó záradékok 
formáját, vagy tartalmazhatnak gazdasági 
mutatókat, vagy utalhatnak ilyenekre, 
például a vonatkozó termelési és 
értékesítési költségekre és azok 
alakulására, az érintett piac(ok)on 
nyilvántartott mezőgazdasági és 
élelmiszer-ipari termékek áraira és azok 
alakulására, valamint az érintett termékek 
mennyiségére, összetételére, minőségére, 
nyomonkövethetőségére vagy tiszteletben 
tartására, és figyelembe kell venniük a 
termelési költségeket;
xva. a mezőgazdasági termelők által a 
környezetre, az éghajlatra, az 
állategészségügyre és az állatjólétre 
vonatkozó, jogszabályokon kívüli 
követelmények teljesítése érdekében viselt 
költségek méltányos ellentételezésére 
vonatkozó szabványos záradékok 
meghatározása, beleértve az e költségek 
kiszámításának módszereit;

xvi. az állategészségügyi, 
növényvédelmi és környezeti kockázatok 
megelőzését és kezelését szolgáló 
intézkedések végrehajtása.

xvi. az állat-egészségügyi, 
növényvédelmi és környezeti kockázatok 
megelőzését, ellenőrzését és kezelését 
célzó intézkedések előmozdítása és 
végrehajtása, beleértve kölcsönös 
kockázatkezelési alapok létrehozását és 
kezelését, vagy az ilyen alapokhoz való 
hozzájárulást azzal a céllal, hogy pénzügyi 
ellentételezést fizessenek a mezőgazdasági 
termelőknek az ilyen intézkedések 
ösztönzéséből és végrehajtásából eredő 
költségekért és gazdasági veszteségekért;
xvia. az ellátási lánc különböző 
szakaszai közötti kereskedelmi 
kapcsolatok átláthatóságához való 
hozzájárulás, különösen technikai 
standardok ágazati gazdasági szereplők 
általi kidolgozása, végrehajtása és 
megfelelőség-ellenőrzése révén.

(1a) A tagállamok – kérelem alapján – 
dönthetnek úgy, hogy az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett, több ágazatban 
tevékenykedő szakmaközi szervezet 
számára több elismerést adnak ki, feltéve, 
hogy az adott szakmaközi szervezet 

(1a) A tagállamok – kérelem alapján – 
dönthetnek úgy, hogy az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett, több ágazatban 
tevékenykedő szakmaközi szervezet 
számára több elismerést adnak ki, feltéve, 
hogy az adott szakmaközi szervezet 
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minden olyan ágazatban teljesíti az (1) és 
adott esetben a (3) bekezdésben említett 
feltételeket, amelyre vonatkozóan az 
elismerést kezdeményezi.

minden olyan ágazatban teljesíti az (1) és 
adott esetben a (3) bekezdésben említett 
feltételeket, amelyre vonatkozóan az 
elismerést kezdeményezi.

(2) A tagállamok objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján úgy dönthetnek, hogy a 158. cikk 
(1) bekezdésének c) pontjában foglalt 
feltétel teljesül a szakmaközi szervezetek 
számának regionális vagy nemzeti szintű 
korlátozásával, amennyiben ezt a 2014. 
január 1-je előtt hatályban lévő nemzeti 
szabályok előírják, és amennyiben ez nem 
akadályozza a belső piac megfelelő 
működését.

(2) A tagállamok objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján úgy dönthetnek, hogy a 158. cikk 
(1) bekezdésének c) pontjában foglalt 
feltétel teljesül a szakmaközi szervezetek 
számának regionális vagy nemzeti szintű 
korlátozásával, amennyiben ezt a 2014. 
január 1-je előtt hatályban lévő nemzeti 
szabályok előírják, és amennyiben ez nem 
akadályozza a belső piac megfelelő 
működését.”

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve a tej- és 
tejtermékágazat vonatkozásában a 
tagállamok elismerhetik azokat a 
szakmaközi szervezeteket, amelyek:
a) hivatalosan kérték elismerésüket, 
és olyan gazdasági tevékenységek 
képviselőiből állnak, melyek a nyerstej 
előállításához és az ellátási lánc következő 
elemei közül legalább az egyikhez 
kapcsolódnak: a tej- és tejtermékágazat 
termékeinek feldolgozása vagy 
kereskedelme, beleértve a forgalmazást;
b) az a) pontban említett képviselők 
összességének vagy egy részének a 
kezdeményezésére jöttek létre;
c) az adott szakmaközi szervezetek 
tagjai és a fogyasztók érdekeinek 
figyelembevételével az Unió egy vagy több 
régiójában az alább felsorolt 
tevékenységek közül egyet vagy többet 
folytatnak:
i. a termelés és a piac ismeretének és 
átláthatóságának növelése, többek között 
a már megkötött nyerstej-szállítási 
szerződések tekintetében az árakra, 
mennyiségekre és a szerződéses 
időtartamra vonatkozó statisztikai adatok 
közzététele és a potenciális jövőbeli 
regionális, nemzeti és nemzetközi szintű 
piaci fejlemények elemzése révén,
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ii. hozzájárulás a tej és a tejtermékek 
forgalomba hozatalának jobb 
koordinációjához, különösen kutatás és 
piacelemzés révén,
iii. a belső és külső piacokon 
forgalmazott tej és tejtermékek 
fogyasztásának előmozdítása, valamint az 
azokra vonatkozó információk 
szolgáltatása,
iv. a potenciális exportpiacok 
felkutatása,
v. v. az uniós szabályoknak megfelelő 
szabványos szerződésminták kidolgozása a 
nyers tej felvásárlók számára történő 
eladása vagy feldolgozott termékek nagy- 
és kiskereskedők számára történő 
szállítása tekintetében, figyelembe véve a 
tisztességes versenyfeltételek 
kialakításának és a piaci torzulások 
elkerülésének szükségességét,
vi. azon információk biztosítása és 
kutatások elvégzése, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy a termelés a piaci 
igényeknek, valamint a fogyasztói ízlésnek 
és elvárásoknak jobban megfelelő 
termékekhez igazodjon, különös 
tekintettel a termékminőségre és a 
környezetvédelemre,
vii. a tejágazat termelési 
potenciáljának fenntartása és fejlesztése, 
többek között az innováció előmozdítása 
és az alkalmazott kutatási és fejlesztési 
programok támogatása révén a tej és 
tejtermékek kínálta lehetőségek 
maradéktalan kihasználása érdekében, 
különös tekintettel a fogyasztó számára 
vonzóbb, hozzáadott értéket képviselő 
termékek létrehozására,
viii. az állat-egészségügyi termékek 
kisebb mértékű felhasználását, az egyéb 
inputanyagok jobb kezelését, valamint az 
élelmiszer-biztonság és az 
állategészségügy javítását lehetővé tévő 
módszerek felkutatása,
ix. olyan módszerek és eszközök 
kidolgozása, amelyek segítségével a 
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termék minősége a termelés és a 
forgalmazás összes szakaszában javítható,
x. az ökológiai termelésben rejlő 
lehetőségek kiaknázása, az ilyen típusú 
termelés, valamint az eredetmegjelöléssel, 
minőségi védjegyekkel (tanúsító 
védjegyekkel) és földrajzi árujelzőkkel 
ellátott termékek termelésének védelme és 
előmozdítása; valamint
xi. az integrált termelés vagy egyéb 
környezetbarát termelési módszerek 
előmozdítása.

(Ez a módosítás törli a (3) bekezdést és 
annak valamennyi albekezdését.)

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/240

Módosítás 240
Eric Andrieu
az S&D képviselőcsoport nevében
Anne Sander
a PPE képviselőcsoport nevében
Jérémy Decerle
a Renew képviselőcsoport nevében
Benoît Biteau
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ruža Tomašić
az ECR képviselőcsoport nevében
Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0198/2019
Eric Andrieu
Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és más 
rendeleteknek a módosítása
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 c pont (új)
(EU) 1308/2013 rendelet
158 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

22c. a 158. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

158. cikk „158. cikk

A szakmaközi szervezetek elismerése A szakmaközi szervezetek elismerése

(1) A tagállamok – kérelem alapján – 
elismerhetik azokat a szakmaközi 
szervezeteket, amelyek:

(1) A tagállamok – kérelem alapján – 
elismerhetik azokat a szakmaközi 
szervezeteket, amelyek:

a) megfelelnek a 157. cikkben 
meghatározott követelményeknek;

a) megfelelnek a 157. cikkben 
meghatározott követelményeknek;

b) az érintett terület egy vagy több 
régiójában folytatják tevékenységeiket;

b) az érintett terület egy vagy több 
régiójában folytatják tevékenységeiket;

c) a 157. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett gazdasági 
tevékenységek jelentős részét végzik;

c) a 157. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett gazdasági 
tevékenységek jelentős részét végzik;

ca) a 157. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett ellátási lánc 
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szakaszainak kiegyensúlyozott képvieletét 
biztosítják;

d) a 162. cikkben meghatározott 
esetek kivételével saját maguk nem 
végeznek termelő-, feldolgozó vagy 
kereskedelmi tevékenységet.

d) a 162. cikkben meghatározott 
esetek kivételével saját maguk nem 
végeznek termelő-, feldolgozó vagy 
kereskedelmi tevékenységet.

(2) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
2014. január 1-jét megelőzően, a nemzeti 
jog alapján elismert és az e cikk (1) 
bekezdésében megállapított feltételeknek 
megfelelő szakmaközi szervezeteket a 157. 
cikk alapján elismert szakmaközi 
szervezeteknek kell tekinteni.

(2) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
2014. január 1-jét megelőzően, a nemzeti 
jog alapján elismert és az e cikk (1) 
bekezdésében megállapított feltételeknek 
megfelelő szakmaközi szervezeteket a 157. 
cikk alapján elismert szakmaközi 
szervezeteknek kell tekinteni.

(3) Azok a szakmaközi szervezetek, 
amelyeket 2014. január 1-jét megelőzően, a 
nemzeti jog alapján ismertek el, és amelyek 
nem felelnek meg az e cikk (1) 
bekezdésében megállapított feltételeknek, 
2015. január 1-jéig a nemzeti jog szerint 
folytathatják tevékenységüket.

(3) Azok a szakmaközi szervezetek, 
amelyeket 2014. január 1-jét megelőzően, a 
nemzeti jog alapján ismertek el, és amelyek 
nem felelnek meg az e cikk (1) 
bekezdésében megállapított feltételeknek, 
2015. január 1-jéig a nemzeti jog szerint 
folytathatják tevékenységüket.

(4) A tagállamok elismerhetik 2014. 
január 1. előtt már meglévő, bármely 
ágazatban működő – akár kérelem alapján 
elismert, akár jogszabály által létrehozott – 
szakmaközi szervezeteket abban az esetben 
is, ha azok nem felelnek meg a 157. cikk 
(1) bekezdésének b) pontjában vagy a 157. 
cikk (3) bekezdésének b) pontjában foglalt 
feltételnek.

(4) A tagállamok elismerhetik 2014. 
január 1. előtt már meglévő, bármely 
ágazatban működő – akár kérelem alapján 
elismert, akár jogszabály által létrehozott – 
szakmaközi szervezeteket abban az esetben 
is, ha azok nem felelnek meg a 157. cikk 
(1) bekezdésének b) pontjában vagy a 157. 
cikk (3) bekezdésének b) pontjában foglalt 
feltételnek.

(5) Amikor valamely szakmaközi 
szervezetet az (1) vagy a (2) bekezdésnek 
megfelelően elismerik, a tagállamok:

(5) Amikor valamely szakmaközi 
szervezetet az (1) vagy a (2) bekezdésnek 
megfelelően elismerik, a tagállamok:

a) a kérelem és valamennyi vonatkozó 
bizonyíték benyújtásától számított négy 
hónapon belül határoznak a szervezet 
elismeréséről; e kérelmet abban a 
tagállamban kell benyújtani, ahol a 
szervezet székhelye található;

a) a kérelem és valamennyi vonatkozó 
bizonyíték benyújtásától számított négy 
hónapon belül határoznak a szervezet 
elismeréséről; e kérelmet abban a 
tagállamban kell benyújtani, ahol a 
szervezet székhelye található;

b) általuk meghatározott időközönként 
ellenőrzik, hogy az elismert szakmaközi 
szervezetek megfelelnek-e az 
elismerésükre vonatkozó feltételeknek;

b) általuk meghatározott időközönként 
ellenőrzik, hogy az elismert szakmaközi 
szervezetek megfelelnek-e az 
elismerésükre vonatkozó feltételeknek;

c) az e rendeletben előírt intézkedések 
be nem tartása vagy a végrehajtás során 
fellépő szabálytalanságok esetén az általuk 

c) az e rendeletben előírt intézkedések 
be nem tartása vagy a végrehajtás során 
fellépő szabálytalanságok esetén az általuk 
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meghatározott megfelelő szankciókat 
alkalmazzák az érintett szervezetekre, és 
adott esetben úgy döntenek, hogy 
visszavonják az elismerést;

meghatározott megfelelő szankciókat 
alkalmazzák az érintett szervezetekre, és 
adott esetben úgy döntenek, hogy 
visszavonják az elismerést;

d) visszavonják az elismerést, 
amennyiben az elismerés tekintetében az e 
cikkben meghatározott feltételek és 
követelmények már nem teljesülnek;

d) visszavonják az elismerést, 
amennyiben az elismerés tekintetében az e 
cikkben meghatározott feltételek és 
követelmények már nem teljesülnek;

e) minden évben legkésőbb március 
31-ig tájékoztatják a Bizottságot az előző 
naptári évben hozott, elismerés 
megadására, megtagadására vagy 
visszavonására vonatkozó valamennyi 
határozatukról.

e) minden évben legkésőbb március 
31-ig tájékoztatják a Bizottságot az előző 
naptári évben hozott, elismerés 
megadására, megtagadására vagy 
visszavonására vonatkozó valamennyi 
határozatukról.”

Or. en
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Módosítás 241
Eric Andrieu
az S&D képviselőcsoport nevében
Anne Sander
a PPE képviselőcsoport nevében
Jérémy Decerle
a Renew képviselőcsoport nevében
Ruža Tomašić
az ECR képviselőcsoport nevében
Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0198/2019
Eric Andrieu
Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és más 
rendeleteknek a módosítása
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 d pont (új)
(EU) 1308/2013 rendelet
163 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22d. a szöveg a következő cikkel egészül 
ki:
„163a. cikk
A borágazatban működő szakmaközi 
szervezetek elismerése
(1) A tagállamok – kérelem alapján – 
a borágazati termékek tekintetében 
nemzeti szinten vagy a termőterület 
szintjén elismerhetik a szakmaközi 
szervezeteket, feltéve, hogy ezek a 
szervezetek:
a) a termeléshez és az ellátási lánc 
következő szakaszainak legalább 
egyikéhez kapcsolódó gazdasági 
tevékenységek képviselőiből állnak: a 
termékek előállítása vagy kereskedelme, a 
forgalmazást is beleértve;
b) teljesítik a 157. cikk b) és c) 
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pontjában foglalt követelményeket.
Az uniós jog alapján elismert, oltalom 
alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom 
alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott 
termékek esetében az első albekezdés a) 
pontjában említett gazdasági 
tevékenységek képviselői között 
szerepelhetnek a 95. cikkben említett 
kérelmezők.
(2) Amennyiben a tagállamok élnek 
azzal a lehetőséggel, hogy az e cikk (1) 
vagy (2) bekezdése értelmében 
elismerjenek egy szakmaközi szervezetet, a 
158. cikk értelemszerűen alkalmazandó.

Or. en


