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Módosítás 242
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 e pont (új)
(EU) 1308/2013 rendelet
164 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

22e. A 164. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

164. cikk „164. cikk

A szabályok kiterjesztése A szabályok kiterjesztése

(1) Abban az esetben, ha egy tagállam 
adott gazdasági térségében vagy 
térségeiben működő, elismert termelői 
szervezet, termelői szervezetek elismert 
társulása vagy elismert szakmaközi 
szervezet egy adott termék előállításának, 
kereskedelmének vagy feldolgozásának 
tekintetében reprezentatívnak minősül, az 
érintett tagállam a szervezet kérésére – 
korlátozott időtartamra – kötelezővé teheti 
a szóban forgó gazdasági térségben vagy 
térségekben működő egyéb, a szervezethez 
nem tartozó gazdasági szereplők – egyének 
vagy csoportok – számára az említett 
szervezeten belüli egyes megállapodásokat, 
döntéseket vagy összehangolt 

(1) Abban az esetben, ha egy tagállam 
adott gazdasági térségében vagy 
térségeiben működő, elismert termelői 
szervezet, termelői szervezetek elismert 
társulása vagy elismert szakmaközi 
szervezet egy adott termék előállításának, 
kereskedelmének vagy feldolgozásának 
tekintetében reprezentatívnak minősül, az 
érintett tagállam a szervezet kérésére – 
korlátozott időtartamra – kötelezővé teheti 
a szóban forgó gazdasági térségben vagy 
térségekben működő egyéb, a szervezethez 
nem tartozó gazdasági szereplők – egyének 
vagy csoportok – számára az említett 
szervezeten belüli egyes megállapodásokat, 
döntéseket vagy összehangolt 
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magatartásokat. magatartásokat.

(2) E szakasz alkalmazásában 
„gazdasági térség” olyan határos vagy 
szomszédos termelési régiókból álló 
földrajzi övezet, amelyekben a termelési és 
a piaci értékesítési körülmények azonosak.

(2) E szakasz alkalmazásában a 
„gazdasági térség” olyan határos vagy 
szomszédos termelési régiókból álló 
földrajzi övezet, amelyekben a termelési és 
a piaci értékesítési körülmények azonosak, 
illetve – az uniós jog által elismert, 
oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy 
oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott 
termékek esetében – a termékleírásban 
meghatározott földrajzi övezet.

(3) Egy szervezet vagy társulás akkor 
minősül reprezentatívnak, ha az adott 
tagállam érintett gazdasági térségében vagy 
térségeiben:

(3) Egy szervezet vagy társulás akkor 
minősül reprezentatívnak, ha az adott 
tagállam érintett gazdasági térségében vagy 
térségeiben:

a) az érintett termék vagy termékek 
előállításának, kereskedelmének vagy 
feldolgozásának alábbi részét lefedi:

a) az érintett termék vagy termékek 
előállításának, kereskedelmének vagy 
feldolgozásának alábbi részét lefedi:

i. a gyümölcs- és zöldségágazati 
termelői szervezetek esetében a 60 %-ot, 
illetve

i. a gyümölcs- és zöldségágazati 
termelői szervezetek esetében a 60 %-ot, 
illetve

ii. más esetekben legalább 
kétharmadot; továbbá

ii. más esetekben legalább 
kétharmadot; továbbá

b) a termelői szervezetek esetében az 
érintett termelők legalább 50 %-a a 
termelői szervezetek tagjai közé tartozik.

b) a termelői szervezetek esetében az 
érintett termelők legalább 50 %-a a 
termelői szervezetek tagjai közé tartozik.

A szakmaközi szervezetek esetében 
azonban – amennyiben az érintett termék 
vagy termékek előállítási, kereskedelmi 
vagy feldolgozási arányának 
meghatározása gyakorlati nehézségekbe 
ütközik –, a tagállamok nemzeti 
szabályokat állapíthatnak meg az első 
albekezdés a) pontjának ii. alpontjában 
említett meghatározott reprezentativitási 
szint megállapítására.

A szakmaközi szervezetek esetében 
azonban – amennyiben az érintett termék 
vagy termékek előállítási, kereskedelmi 
vagy feldolgozási arányának 
meghatározása gyakorlati nehézségekbe 
ütközik –, a tagállamok nemzeti 
szabályokat állapíthatnak meg az első 
albekezdés a) pontjának ii. alpontjában 
említett meghatározott reprezentativitási 
szint megállapítására.

Amennyiben a szervezet vagy a társulás 
szabályainak az egyéb gazdasági 
szereplőkre történő kiterjesztése iránti 
kérelem egynél több gazdasági térséget 
érint, a szervezetnek vagy társulásnak az 
összes általa összefogott ágazatban, és az 
érintett gazdasági térségek mindegyikében 
igazolnia kell a reprezentativitás első 
albekezdésben meghatározott minimális 

Amennyiben a szervezet vagy a társulás 
szabályainak az egyéb gazdasági 
szereplőkre történő kiterjesztése iránti 
kérelem egynél több gazdasági térséget 
érint, a szervezetnek vagy társulásnak az 
összes általa összefogott ágazatban, és az 
érintett gazdasági térségek mindegyikében 
igazolnia kell a reprezentativitás első 
albekezdésben meghatározott minimális 
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szintjét. szintjét.

(4) Azon szabályoknak, amelyek 
kiterjesztése az (1) bekezdés szerint 
kérhető az egyéb gazdasági szereplőkre, az 
alábbi célok egyikére kell irányulniuk:

(4) Azon szabályoknak, amelyek 
kiterjesztése az (1) bekezdés szerint 
kérhető az egyéb gazdasági szereplőkre, az 
alábbi célok egyikére kell irányulniuk:

a) a termelésre és a piacra vonatkozó 
jelentéstétel;

a) a termelésre és a piacra vonatkozó 
jelentéstétel;

b) a termelésre vonatkozóan az uniós 
vagy nemzeti szabályokban 
meghatározottaknál szigorúbb szabályok;

b) a termelésre vonatkozóan az uniós 
vagy nemzeti szabályokban 
meghatározottaknál szigorúbb szabályok;

c) az uniós szabályoknak megfelelő 
szabványos szerződésminták kidolgozása;

c) az uniós szabályoknak megfelelő 
szabványos szerződésminták, valamint az 
értékmegosztásra és a méltányos 
ellentételezésre vonatkozó záradékminták 
kidolgozása;

ca) a borágazatra vonatkozó 
szabványszerződések vagy záradékok 
kidolgozása, amelyek összeegyeztethetők 
az uniós szabályokkal, és amelyek az (EU) 
2019/633 irányelv 3. cikkének (1) 
bekezdésétől eltérve tartalmazhatnak 60 
napnál hosszabb fizetési időszakokat is, 
hordós borok vásárlására vonatkozó, 
többéves írásos szerződések, vagy 
bortermelő vagy bor-viszonteladó és 
közvetlen vevője között többévessé váló 
szerződések részeként, feltéve, hogy az e 
határidőkre vonatkozó záradékokat 2021. 
október 31. előtt meghosszabbították;

d) marketing; d) marketing;

e) környezetvédelem; e) környezetvédelem;

f) a termékekben rejlő lehetőségek 
előmozdítását és kiaknázását szolgáló 
intézkedések;

f) a termékekben rejlő lehetőségek 
előmozdítását és kiaknázását szolgáló 
intézkedések;

g) az ökológiai termelés, valamint az 
eredetmegjelölések, a minőségi védjegyek 
és a földrajzi jelzések védelmét szolgáló 
intézkedések;

g) az ökológiai termelés, valamint az 
eredetmegjelölések, a minőségi védjegyek 
és a földrajzi jelzések védelmét szolgáló 
intézkedések;

h) a termékek értékének különösen a 
közegészséget nem veszélyeztető új 
felhasználási módok által történő 
növelésére irányuló kutatások;

h) a termékek értékének különösen a 
közegészséget nem veszélyeztető új 
felhasználási módok által történő 
növelésére irányuló kutatások;

i) a termékek minőségének javítását i) a termékek minőségének javítását 
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célzó tanulmányok; célzó tanulmányok;

j) kutatás, különösen az olyan 
művelési módszerek területén, amelyek 
lehetővé teszik a növényvédő szerek és az 
állat-egészségügyi készítmények 
használatának csökkentését, és biztosítják a 
talaj védelmét, valamint a környezet 
állapotának védelmét vagy fejlesztését;

j) kutatás, különösen az olyan 
művelési módszerek területén, amelyek 
lehetővé teszik a növényvédő szerek és az 
állat-egészségügyi készítmények 
használatának csökkentését, és biztosítják a 
talaj védelmét, valamint a környezet 
állapotának védelmét vagy fejlesztését;

k) a minőségi 
minimumkövetelmények, valamint a 
csomagolásra és a kiszerelésre vonatkozó 
minimumszabályok meghatározása;

k) a csomagolásra és a kiszerelésre 
vonatkozó minimumszabályok 
meghatározása;

l) a minősített vetőmag használata és 
a termékminőség ellenőrzése;

l) a minősített vetőmag használata az 
(EU) 2018/848 rendelet hatálya alá nem 
tartozó termékek esetében, és a 
termékminőség ellenőrzése;

m) állat-egészségügyi, növény-
egészségügyi és élelmiszerbiztonság;

m) növény-egészségügyi, állat-
egészségügyi, élelmiszer-biztonsági vagy 
környezeti kockázatok megelőzése és 
kezelése, különösen kölcsönös alapok 
létrehozása vagy az azokhoz való 
hozzájárulás révén;

n) a melléktermékek kezelése. n) a melléktermékek kezelése és 
hasznosítása;

na) a termék jellemzőinek pontos 
értékelését lehetővé tevő műszaki 
szabványok kidolgozása, végrehajtása és 
ellenőrzése.

A szóban forgó szabályok nem okozhatnak 
kárt más gazdasági szereplőknek az érintett 
tagállamban vagy az Unióban, nem 
eredményezhetik a 210. cikk (4) 
bekezdésében felsorolt hatásokat, és nem 
lehetnek egyéb módon 
összeegyeztethetetlenek a hatályban lévő 
uniós jogszabályokkal és nemzeti 
szabályokkal.

A szóban forgó szabályok adott esetben 
nem sérthetik az (EU) 2018/848 
rendeletet. Nem okozhatnak kárt más 
gazdasági szereplőknek, és nem 
akadályozhatják meg új szereplők 
belépését az érintett tagállamban vagy az 
Unióban, nem eredményezhetik a 210. cikk 
(4) bekezdésében felsorolt hatásokat, és 
nem lehetnek egyéb módon 
összeegyeztethetetlenek a hatályban lévő 
uniós jogszabályokkal és nemzeti 
szabályokkal.

(4a) Amennyiben a Bizottság e rendelet 
222. cikke alapján az EUMSZ 101. cikke 
(1) bekezdésének az e rendelet 222. cikke 
(1) bekezdésében említett 
megállapodásokra és határozatokra való 
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nem alkalmazását engedélyező 
végrehajtási jogi aktust fogad el, ezek a 
megállapodások és határozatok az e cikk 
feltételei szerint kiterjeszthetők.
(4b) Amennyiben a tagállam kiterjeszti 
az (1) bekezdésben említett szabályokat, az 
érintett szervezetnek arányos 
intézkedésekről kell gondoskodnia, hogy 
biztosítsa a kiterjesztés révén kötelezővé 
tett ilyen megállapodásokra vonatkozó 
szabályoknak való megfelelést.

(5) A szabályok (1) bekezdésben 
említett kiterjesztését teljes terjedelmében 
a gazdasági szereplők tudomására kell 
hozni oly módon, hogy azokat az érintett 
tagállam közzéteszi valamely hivatalos 
kiadványában.

(5) A szabályok (1) bekezdésben 
említett kiterjesztését teljes terjedelmében 
a gazdasági szereplők tudomására kell 
hozni oly módon, hogy azokat az érintett 
tagállam közzéteszi valamely hivatalos 
kiadványában.

(6) A tagállamok értesítik a Bizottságot 
az e cikk alapján hozott határozatokról.

(6) A tagállamok értesítik a Bizottságot 
az e cikk alapján hozott határozatokról.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/243

Módosítás 243
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 f pont (új)
(EU) 1308/2013 rendelet
167 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

22f. Az 167. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

167. cikk „167. cikk

A közös borpiac jobb működését és 
stabilizálását szolgáló forgalmazási 
szabályok

A közös borpiac jobb működését és 
stabilizálását szolgáló forgalmazási 
szabályok

(1) A közös borpiac – beleértve a 
borok előállításához felhasznált szőlőket, 
mustokat és borokat – működésének 
javítása és stabilizálása érdekében a 
termelő tagállamok forgalmazási 
szabályokat írhatnak elő az ellátás 
szabályozása érdekében, különösen a 157. 
és 158. cikk értelmében elismert 
szakmaközi szervezetek által hozott 
döntések révén.

(1) A közös borpiac – beleértve a 
borok előállításához felhasznált szőlőket, 
mustokat és borokat – működésének 
javítása és stabilizálása érdekében a 
termelő tagállamok forgalmazási 
szabályokat írhatnak elő az ellátás 
szabályozása érdekében, különösen a 163a. 
és 158. cikk értelmében elismert 
szakmaközi szervezetek által hozott 
döntések révén.

E szabályoknak a kitűzött céllal 
arányosaknak kell lenniük, valamint:

E szabályoknak a kitűzött céllal 
arányosaknak kell lenniük, valamint:

a) nem vonatkozhatnak az érintett a) nem vonatkozhatnak az érintett 
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termék első forgalmazása utáni ügyletekre; termék első forgalmazása utáni ügyletekre;

b) nem tehetnek lehetővé árrögzítést, 
még az árak tájékoztató vagy ajánlás 
jellegű rögzítését sem;

b) nem tehetnek lehetővé árrögzítést, 
még az árak tájékoztató vagy ajánlás 
jellegű rögzítését sem;

c) nem tarthatják vissza az egyébként 
rendelkezésre álló termésmennyiség 
túlságosan nagy részét;

c) nem tarthatják vissza az egyébként 
rendelkezésre álló termésmennyiség 
túlságosan nagy részét;

d) nem adhatnak alapot a borok 
forgalomba hozatalához és 
forgalmazásához szükséges nemzeti és 
uniós igazolványok kiadásának 
megtagadására, amennyiben a forgalmazás 
az említett szabályoknak eleget tesz.

d) nem adhatnak alapot a borok 
forgalomba hozatalához és 
forgalmazásához szükséges nemzeti és 
uniós igazolványok kiadásának 
megtagadására, amennyiben a forgalmazás 
az említett szabályoknak eleget tesz.

(2) Az (1) bekezdésben előírt 
szabályokat a gazdasági szereplők 
tudomására kell hozni oly módon, hogy 
azokat teljes terjedelmükben közzéteszik 
az érintett tagállam valamely hivatalos 
kiadványában.

(2) Az (1) bekezdésben előírt 
szabályokat a gazdasági szereplők 
tudomására kell hozni oly módon, hogy 
azokat teljes terjedelmükben közzéteszik 
az érintett tagállam valamely hivatalos 
kiadványában.

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot 
az e cikk alapján hozott határozatokról.

(3) A tagállamok értesítik a Bizottságot 
az e cikk alapján hozott határozatokról.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/244

Módosítás 244
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 g pont (új)
(EU) 1308/2013 rendelet
172 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22g. A szöveg a következő cikkel 
egészül ki:
„172a. cikk
Értékmegosztás szakmaközi szervezetek 
számára
A cukorágazatra vonatkozó egyedi 
értékmegosztási záradékok sérelme nélkül 
a mezőgazdasági termelők – ideértve a 
mezőgazdasági termelők társulásait is – és 
az első felvásárlók, valamint a termelési, 
feldolgozási vagy elosztási lánc különböző 
szintjén tevékenykedő egy vagy több 
vállalkozás az értékmegosztásra 
vonatkozó, piaci ártöbbletekre és 
árveszteségekre is kiterjedő záradékokról 
állapodhatnak meg, amelyekben 
meghatározzák, hogy az érintett termékek 
piaci árainak változásaiból vagy az egyéb 
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árutőzsdei fejleményekből fakadó 
következmények viselését a felek hogyan 
osztják meg egymás között, figyelembe 
véve a termelési költségeket.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/245

Módosítás 245
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 h pont (új)
(EU) 1308/2013 rendelet
172 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22h. A szöveg a következő cikkel 
egészül ki:
„172b. cikk 
Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel 
vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel 
termékeket érintő értékmegosztás
Az uniós jog alapján elismert, oltalom 
alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom 
alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott 
termékek esetében az 157. cikk alapján 
elismert szakmaközi szervezetek 
szabályokat fogadhatnak el a termelés, 
illetve adott esetben a feldolgozás és a 
forgalmazás különböző szakaszaiban 
tevékenykedő gazdasági szereplők közötti 
értékmegosztásra vonatkozóan, amelynek 
meghosszabbítását az EUMSZ 101. 
cikkének (1) bekezdésétől eltérve e 
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rendelet 164. cikkének (1) bekezdése 
alapján kérhetik.
E meghosszabbított megállapodásoknak, 
határozatoknak vagy összehangolt 
magatartásoknak a kitűzött céllal 
arányosnak kell lenniük, valamint:
a) nem vonhatják maguk után a 
fogyasztóknak értékesített végtermékek 
árának rögzítését;
b) nem szüntethetik meg a kérdéses 
termékek jelentős része esetében a 
versenyt;
c) nem idézhetnek előtúlzott 
egyensúlyhiányt a szóban forgó ágazat 
értékláncának különböző szakaszai 
között.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/246

Módosítás 246
Eric Andrieu
az S&D képviselőcsoport nevében
Anne Sander
a PPE képviselőcsoport nevében
Jérémy Decerle
a Renew képviselőcsoport nevében
Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Benoît Biteau
a Verts/ALE 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 – 26 a pont (új)
(EU) 1308/2013 rendelet
IV rész – I fejezet – 206 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. A szöveg a következő cikkel 
egészül ki:
„206a. cikk
Veszteséges viszontértékesítés
(1) Az 1. cikk (2) bekezdésében 
felsorolt ágazatok valamelyikéből 
származó mezőgazdasági termékek 
viszontértékesítése nem lehet veszteséges.
(2) A tagállamok kellően indokolt 
esetekben mentességet adhatnak az (1) 
bekezdés alól azon esetek tekintetében, 
amikor élelmiszer-hulladék elkerülése 
céljából kerül sor a mezőgazdasági 
termékek viszonteladására.
Az egyenlő versenyfeltételek biztosítása 
érdekében a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 227. cikknek megfelelően e 
rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a 
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célból, hogy meghatározza az első 
albekezdésben említett élelmiszer-
hulladékkal kapcsolatos mentességek 
kritériumait.
(3) E cikk alkalmazásában:
a) »veszteséges viszonteladás«: 
mezőgazdasági termékek nettó beszerzési 
ár alatti értékesítése, ahol a nettó 
beszerzési ár alatt a számlánkénti 
beszerzési ár értendő, hozzáadva a 
szállítási költségeket és az ügyletre kivetett 
adókat, levonva ebből a szállító által a 
vevőnek nyújtott összes pénzügyi előny 
arányos részét;
b) »élelmiszer-hulladék« a 
178/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2. cikke szerint 
meghatározott összes olyan élelmiszer, 
amely hulladékká vált;”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/247

Módosítás 247
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 – 26 b pont (új)
(EU) 1308/2013 rendelet
220 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

26b. A 220. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

220. cikk „220. cikk

Az állatbetegségekhez, valamint a 
közegészségügyi, illetve állat- és növény-
egészségügyi veszélyekből eredő 
fogyasztói bizalomvesztéshez kapcsolódó 
intézkedések

Az állatokat és növényeket sújtó 
betegségekhez és a növényi kártevőkhöz 
valamint a közegészségügyi, illetve állat- 
és növény-egészségügyi veszélyekből 
eredő fogyasztói bizalomvesztéshez 
kapcsolódó intézkedések

(1) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján rendkívüli támogatási 
intézkedéseket fogadhat el a nehéz 
helyzetbe került piac tekintetében az 
alábbiak figyelembevétele érdekében:

(1) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján rendkívüli támogatási 
intézkedéseket fogadhat el a nehéz 
helyzetbe került piac tekintetében az 
alábbiak figyelembevétele érdekében:

a) az Unión belüli és a harmadik 
országokkal folytatott kereskedelem azon 
korlátozásai, amelyek az állatbetegségek 
terjedésének megakadályozását célzó 
intézkedések alkalmazásából eredhetnek; 

a) az Unión belüli és a harmadik 
országokkal folytatott kereskedelem azon 
korlátozásai, amelyek az állat- és 
növénybetegségek vagy növényi kártevők 
terjedésének megakadályozását célzó 
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továbbá intézkedések alkalmazásából eredhetnek; 
továbbá

b) azon súlyos piaci zavarok, amelyek 
közvetlenül a fennálló közegészségügyi, 
illetve állat- vagy növény-egészségügyi és 
növénybetegségekből eredő veszélyekből 
fogyasztói bizalomvesztésre vezethetők 
vissza.

b) azon súlyos piaci zavarok, amelyek 
közvetlenül a fennálló közegészségügyi, 
illetve állat- vagy növény-egészségügyi és 
növénybetegségekből eredő veszélyekből 
fogyasztói bizalomvesztésre vezethetők 
vissza.

E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
intézkedések a következő ágazatok 
bármelyike esetében alkalmazandók:

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
intézkedések az I. melléklet XXIV. 
részének 2. szakaszában felsorolt 
termékek kivételével minden más 
mezőgazdasági termékre alkalmazandók.

a) marha- és borjúhús;
b) tej és tejtermékek;
c) sertéshús;
d) juh- és kecskehús;
e) tojás;
f) baromfihús.
A közegészségügyi vagy növény-
egészségügyi veszélyekből eredő 
fogyasztói bizalomvesztéshez kapcsolódó, 
az (1) bekezdés első albekezdésének b) 
pontja szerinti intézkedések – az I. 
melléklet XXIV. részének 2. szakaszában 
felsoroltak kivételével – az összes többi 
mezőgazdasági termék esetében is 
alkalmazandók.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
228. cikkben említett sürgősségi eljárásnak 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el, amelyek révén 
kibővíti az e bekezdés első két 
albekezdésében felsorolt termékek körét.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
228. cikkben említett sürgősségi eljárásnak 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el, amelyek révén 
kibővíti az e bekezdés első albekezdésében 
felsorolt termékek körét.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
intézkedéseket az érintett tagállam kérésére 
kell meghozni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
intézkedéseket az érintett tagállam kérésére 
kell meghozni.

(4) Az (1) bekezdés első 
albekezdésének a) pontja szerinti 

(4) Az (1) bekezdés első 
albekezdésének a) pontja szerinti 
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intézkedéseket csak akkor lehet meghozni, 
ha az érintett tagállam haladéktalanul 
megtette a betegség felszámolásához 
szükséges egészségvédelmi és állat-
egészségügyi intézkedéseket, továbbá csak 
abban a mértékben és arra az időtartamra, 
amely a szóban forgó piac támogatásához 
feltétlenül szükséges.

intézkedéseket csak akkor lehet meghozni, 
ha az érintett tagállam haladéktalanul 
megtette a betegség felszámolásához, 
valamint a kártevők nyomon követéséhez, 
ellenőrzéséhez vagy kiirtásához szükséges 
egészségvédelmi és állat- és növény-
egészségügyi intézkedéseket, továbbá csak 
abban a mértékben és arra az időtartamra, 
amely a szóban forgó piac támogatásához 
feltétlenül szükséges.

(5) Az Unió az (1) bekezdés szerinti 
intézkedésekhez a tagállamok által viselt 
kiadások 50 %-ával egyenértékű 
társfinanszírozást nyújt.

(5) Az Unió az (1) bekezdés szerinti 
intézkedésekhez a tagállamok által viselt 
kiadások 50 %-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 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 esetében a 
kiadások 60 %-ával egyenértékű 
társfinanszírozást nyújt.

(6) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben a termelők 
hozzájárulnak a tagállamok által viselt 
kiadásokhoz, ez ne vezessen a különböző 
tagállamok termelői közti verseny 
torzulásához.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a termelők hozzájárulnak a 
tagállamok által viselt kiadásokhoz, az nem 
vezet a különböző tagállamok termelői 
közti verseny torzulásához.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/248

Módosítás 248
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 – 26 c pont (új)
(EU) 1308/2013 rendelet
222 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26c. A szöveg a következő cikkel 
egészül ki:
„222a. cikk 
A piaci zavarok figyelemmel kísérésére és 
kezelésére vonatkozó tervek
(1) Az EUMSZ 39. cikkében 
meghatározott KAP-célkitűzések, 
különösen az e rendelet 1a. cikkének b) 
pontjában említett egyedi piaci 
stabilizációs célkitűzés megvalósítása 
érdekében a Bizottság terveket dolgoz ki a 
piaci zavarok figyelemmel kísérésére és 
kezelésére, meghatározva az e rendelet 1. 
cikkében említett egyes mezőgazdasági 
termékekre vonatkozó intervenciós 
stratégiáját.
(2) A Bizottság beavatkozási 
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stratégiáját a mezőgazdasági piacok 218a. 
cikkben említett európai 
megfigyelőközpontjának munkájára 
alapozza, beleértve a 218b. cikkben előírt 
korai előrejelző mechanizmust is.
(3) Piaci zavarok esetén a Bizottság 
időben és hatékonyan mozgósítja az V. 
rész I. fejezetében előírt rendkívüli 
intézkedéseket, adott esetben a II. rész I. 
címében előírt piaci intervenciós 
intézkedések mellett, azzal a céllal, hogy 
gyorsan helyreálljon az egyensúly az 
érintett piacon, miközben minden érintett 
ágazat tekintetében a legmegfelelőbb 
válaszokat adja.
(4) A Bizottság teljesítménymérési 
keretet hoz létre, amely végrehajtása 
során lehetővé teszi a piaci zavarok 
figyelemmel kísérésére és kezelésére 
vonatkozó tervekkel kapcsolatos 
jelentéstételt, a tervek nyomon követését 
és értékelését.
(5) A Bizottság minden év november 
30-ig éves jelentést tesz közzé a piaci 
zavarok figyelemmel kísérésére és 
kezelésére vonatkozó tervek 
végrehajtásáról, valamint intervenciós 
stratégiájának javításáról.
Az éves jelentést évente kell benyújtani az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
célja pedig a terv teljesítésének értékelése 
az e rendeletben előírt eszközök hatása, 
eredményessége, hatékonysága és 
koherenciája szempontjából, valamint 
annak értékelése, hogy a Bizottság 
hogyan használja fel előjogait és a 
költségvetést a piaci zavarok figyelemmel 
kísérése, megelőzése és kezelése 
tekintetében.”

Or. en


