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Módosítás 276
Eric Andrieu
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0198/2019
Eric Andrieu
Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról 
szóló rendelet és más rendeletek 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
157 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(22a) 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 ellátási lánc 
következő szakaszainak legalább 
egyikéhez kapcsolódó gazdasági 
tevékenységek képviselőiből állnak: egy 
vagy több ágazat termékeinek előállítása 
vagy kereskedelme, a forgalmazást is 
beleértve;

a termeléshez és az ellátási lánc következő 
szakaszainak legalább egyikéhez 
kapcsolódó gazdasági tevékenységek 
képviselőiből állnak, beleértve más 
termelői szervezetek képviselőit is: egy 
vagy több ágazat termékeinek előállítása 
vagy kereskedelme, a forgalmazást is 
beleértve.”

b) az őket alkotó szervezetek vagy 
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:
i. a termelés és a piac ismeretének és 
átláthatóságának növelése, többek között 
a már megkötött szerződések tekintetében 
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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;
ii. a termelési potenciál előrejelzése 
és a piaci ártendenciák feljegyzése;
iii. a termékek forgalomba hozatala 
jobb koordinációjának elősegítése, 
különösen piackutatás és piaci 
tanulmányok révén;
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 
tisztességes versenyfeltételek 
kialakításának és a piaci torzulások 
elkerülésének szükségességét;
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 
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termékek sajátosságainak megőrzésére, 
valamint a környezetvédelemre;
viii. az állat-egészségügyi 
készítmények, növényvédő szerek 
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;
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;
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;
xiv. a melléktermékek kezeléséhez, 
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 
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fejleményekből fakadó következmények 
viselését a felek hogyan osztják meg 
egymás között;
xvi. az állategészségügyi, 
növényvédelmi és környezeti kockázatok 
megelőzését és kezelését szolgáló 
intézkedések végrehajtása.
1a. A tagállamok – kérelem alapján – 
dönthetnek úgy, hogy az 1. cikk 
(2) bekezdésében említet, több ágazatban 
tevékenykedő szakmaközi szervezet 
számára több elismerést adnak ki, feltéve, 
hogy az adott szakmaközi szervezet 
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.
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 
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régiójában az alább felsorolt 
tevékenységek közül egyet vagy többet 
folytatnak:
i. 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;
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 
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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 
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;
xi. az integrált termelés vagy egyéb 
környezetbarát termelési módszerek 
előmozdítása;
xii. 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 
egymás között; és
xiii. az állategészségügyi, 
növényvédelmi és környezeti kockázatok 
megelőzését és kezelését szolgáló 
intézkedések végrehajtása.

Or. fr
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Módosítás 277
Eric Andrieu
az S&D képviselőcsoport nevében
Benoît Biteau
Petros Kokkalis
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0198/2019
Eric Andrieu
Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról 
szóló rendelet és más rendeletek 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
219 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A szöveg a következő cikkel 
egészül ki:
„219b. cikk 
Termelésstabilizáló intézkedések súlyos 
piaci zavarok idején
1. Amennyiben a Bizottság a 219a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadott el, abban 
az esetben, ha a súlyos piaci 
egyensúlyhiány várhatóan továbbra is 
fennáll vagy a helyzet tovább romlik, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
227. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el e 
rendelet annak érdekében történő 
kiegészítése céljából, hogy a 219a. cikk 
szerinti intézkedéseket kiegészítendő az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett ágazatban 
illetéket vessenek ki minden olyan 
termelőre, aki az előző év azonos 
időszakához képest növeli a 
termékszállítását:
a) kellően indokolt esetben a 219a. 
cikkben meghatározott ugyanazon 
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időszakban;
b) egy új csökkentési időszakban, ha 
a termelők 219a. cikk szerinti részvétele 
nem volt elegendő a piaci egyensúly 
helyreállításához.
2. Az (1) bekezdésben említett 
intézkedés elindításakor a Bizottság 
figyelembe veszi a termelési költségek – 
különösen a beszerzési költségek – 
alakulását.
3. E rendszer hatékony és megfelelő 
végrehajtásának biztosítása érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
227. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el e 
rendeletnek a következők 
meghatározásával történő kiegészítése 
céljából:
a) a csökkentési időszakban a 
termelésüket növelő termelőkre kivetett 
illeték összege, valamint az ezzel 
kapcsolatos feltételek;
b) e rendszer végrehajtására és a 
219a. cikkben említett termeléscsökkentési 
rendszerrel való kiegészítésére vonatkozó 
konkrét feltételek.
4. Ezen intézkedéseket szükség esetén 
az e rendelet szerinti, különösen a 222. 
cikkben meghatározott egyéb intézkedések 
is kísérhetik.
5. Abban az esetben, ha a 219a. 
cikknek és e cikk 1–4. bekezdéseinek 
megfelelően hozott intézkedések ellenére a 
súlyos piaci egyensúlyhiány továbbra is 
fennáll, a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 227. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a 219a. cikk és e cikk szerinti 
intézkedések kiegészítése céljából, az e 
rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében 
említett ágazatokban valamennyi 
termelőre vonatkozóan kötelező 
mennyiségi korlátozás bevezetése céljából. 
Ebben az esetben illetékfizetésre kötelezett 
minden olyan termelő, aki termelését nem 
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csökkenti a megkívánt arányban.
A kötelező mennyiségi korlátozás 
alkalmazandó:
a) kellően indokolt kényszerítő 
esetben a 219a. cikkben meghatározott 
ugyanazon időszakban; vagy
b) egy új csökkentési időszakban, ha 
a termelők 219a. cikk és/vagy e cikk 
szerinti részvétele nem bizonyult 
elegendőnek a piaci egyensúly 
helyreállításához.
A második albekezdés b) pontjában 
említett új csökkentési időszak szükség 
esetén meghosszabbítható. E rendszer 
hatékony és megfelelő végrehajtásának 
biztosítása érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 
227. cikkével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendeletnek a következők 
meghatározásával történő kiegészítése 
céljából:
a) a termelésre vonatkozó kötelező 
mennyiségi korlátozások időtartamának 
hossza, valamint szükség esetén 
meghosszabbítása;
b) a kötelező csökkentés százalékos 
aránya az egyes termelők esetében;
c)  a csökkentési időszakban a 
termelésük mennyiségét nem csökkentő 
termelőkre kivetett illeték összege és 
ennek feltételei;
d) a kötelező termelési korlátozás 
alkalmazásának konkrét feltételei, a 219a. 
cikkel és e cikk 1–4. bekezdéseivel 
összhangban.”

Or. fr
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14.10.2020 A8-0198/278

Módosítás 278
Eric Andrieu
az S&D képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 33 a pont (új)(EU) 1308/2013 rendelet
VII melléklet – II rész – 3 pont – a alpont

Hatályos szöveg Módosítás

(33a) A VII. melléklet II. részének 3. 
pontjában az a) pont helyébe a következő 
szöveg lép:
„a) amelynek tényleges 
alkoholtartalma legalább 15 és legfeljebb 
22 térfogatszázalék. Kivételes esetben, 
hosszan tartó érlelésű borok esetében 
bizonyos, a Bizottság által a 75. cikk (2) 
bekezdésével összhangban elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
felsorolt, eredetmegjelöléssel vagy 
földrajzi jelzéssel rendelkező 
likőrboroknál ezek a tartalmak 
eltérhetnek, azzal a feltétellel, hogy:
- az érlelési folyamatba bevezetett borok 
eleget tesznek a likőrborok 
meghatározásának; és
- az érlelt bor valós alkoholtartalma nem 
lehet 14 térfogatszázaléknál kevesebb;”

Or. en


