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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU 
rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 
1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 
251/2014/EU rendelet, az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági 
intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet és az egyedi mezőgazdasági 
intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló 
229/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2018)0394),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 43. cikkének (2) bekezdésére, 114. cikkére, 118. cikkének első albekezdésére és 
349. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C8-0246/2018),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére, 1,

– tekintettel a Régiók Bizottsága …-i véleményére, 2,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és a Fejlesztési 
Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményeire 
(A8-0000/2018),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Mivel a mezőgazdasági üzemek 
szerkezete tagállamonként jelentős 
mértékben változhat és az üzemek mérete 
is régiónként eltérő lehet, a tagállamok 
számára lehetővé kell tenni, hogy a 
telepítésekre vonatkozó engedélyezési 
rendszer keretében regionális szinten 
korlátozzák a mezőgazdasági üzem 
fogalmát, hogy az új telepítésekre 
vonatkozó engedélyezési rendszer 
keretében figyelembe lehessen venni a 
különböző régiók különleges igényeit.

Or. fr

Indokolás

Ki kell igazítani a szőlőtermeléssel foglalkozó mezőgazdasági üzem fogalommeghatározását. 
A mezőgazdaság üzemet az 1307/2013/EU rendelet jelenleg a tagállam teljes területén 
egyazon jogalany által művelt parcellák összességeként határozza meg. Ez a 
fogalommeghatározás nem megfelelő a szőlőtermelési potenciál kezelésének regionális 
szemléletű megközelítéséhez és nincs összhangban azzal.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az eredetmegjelölés 
fogalommeghatározását össze kell 
hangolni a szellemi tulajdonjogok 
kereskedelmi vonatkozásairól szóló – a 
94/800/EK tanácsi határozattal12

jóváhagyott – megállapodásban13 (ún. 
TRIPS-megállapodás) szereplő 
fogalommeghatározással, különösen 
annak 22. cikke (1) bekezdésével, amely 

törölve
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szerint a megnevezésnek a terméket egy 
meghatározott régióból vagy területről 
származóként kell azonosítania.

__________________

12 A többoldalú kereskedelmi tárgyalások 
uruguayi fordulója (1986–1994) – 1. 
melléklet – 1C. melléklet – Megállapodás 
a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi 
vonatkozásairól (WTO) (HL L 336., 
1994.12.23., 214. o.).

13 A Tanács 94/800/EK határozata (1994. 
december 22.) a többoldalú tárgyalások 
uruguayi fordulóján (1986–1994) elért 
megállapodásoknak a Közösség nevében a 
hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében 
történő megkötéséről (HL L 336., 
1994.12.23., 1. o.).

Or. fr

Indokolás

Mivel az eredetmegjelölés tekintetében a Lisszaboni Nemzetközi Megállapodásban 
meghatározott fogalommeghatározást fogadtuk el, ez a preambulumbekezdés nem helyes, 
mert az eredetmegjelölés egy másik, a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól 
szóló megállapodásban (TRIPS-megállapodás) szereplő fogalommeghatározására hivatkozik.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Mivel folyamatosan nő a kereslet a 
szőlőből készült olyan innovatív termékek 
iránt, amelyeknek tényleges 
alkoholtartalma alacsonyabb az 
1308/2013/EU rendelet VII. mellékletének 
II. részében a szőlőből készült termékek 
tekintetében előírt minimális 
alkoholtartalomnál, lehetővé kell tenni az 
ilyen szőlőből készült innovatív termékek 
előállítását az Unión belül is.

törölve

Or. fr
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Indokolás

Az alkoholmentesített borok ezen új kategóriájának létrehozása nem felel meg a bornak az 
egységes közös piacszervezésről szóló rendelet VII. mellékletének II. részében meghatározott 
forgalommeghatározásának. Az alkoholmentesített borokhoz aromákat kell hozzáadni az 
alkoholveszteség ellensúlyozására, ezért olyanok, mint az ipari termékek. Az ilyen boralapú 
termékek nem az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet, hanem sokkal inkább az 
ízesített borokról szóló 251/2014/EU rendelet szabályainak hatálya alá tartozhatnak.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Következésképpen rendelkezni kell 
a szőlőből készült alkoholmentesített 
termékek és a szőlőből készült részlegesen 
alkoholmentesített termékek 
fogalommeghatározásáról. E 
fogalommeghatározásoknak figyelembe 
kell venniük a Nemzetközi Szőlészeti és 
Borászati Szervezet (OIV) OIV-ECO 433-
2012 számú, A bor részleges 
alkoholmentesítésével előállított italok, 
valamint OIV-ECO 523-2016 számú, 
Alkoholmentesítés útján módosított 
alkoholtartalmú borok című 
határozataiban foglalt 
fogalommeghatározásokat.

törölve

Or. fr

Indokolás

Az alkoholmentesített borok ezen új kategóriájának létrehozása nem felel meg a bornak az 
egységes közös piacszervezésről szóló rendelet VII. mellékletének II. részében meghatározott 
forgalommeghatározásának. Az alkoholmentesített borokhoz aromákat kell hozzáadni az 
alkoholveszteség ellensúlyozására, ezért olyanok, mint az ipari termékek. Az ilyen boralapú 
termékek nem az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet, hanem sokkal inkább az 
ízesített borokról szóló 251/2014/EU rendelet szabályainak hatálya alá tartozhatnak.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Tekintettel arra, hogy biztosítani 
kell, hogy a borágazati termékek 
címkézésére és kiszerelésére vonatkozó 
szabályok a szőlőből készült 
alkoholmentesített vagy részlegesen 
alkoholmentesített termékekre is 
alkalmazandók legyenek, továbbá meg 
kell állapítani az Unión belül előállított 
egyes szőlőből készült alkoholmentesített 
vagy részlegesen alkoholmentesített 
termékek alkoholmentesítési eljárásaira 
irányadó szabályokat, illetve le kell 
fektetni a záróelemek használati feltételeit 
a borágazatban annak biztosítása céljából, 
hogy a fogyasztók védve legyenek az egyes 
italokhoz kapcsolódó egyes záróelemek 
félrevezető használatától, illetve egyes 
veszélyes záróelemektől, amelyekből 
szennyezések kerülhetnek az italokba, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 290. 
cikke szerinti jogi aktusok elfogadására. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

törölve

Or. fr
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Indokolás

Az alkoholmentesített borok ezen új kategóriájának létrehozása nem felel meg a bornak az 
egységes közös piacszervezésről szóló rendelet VII. mellékletének II. részében meghatározott 
forgalommeghatározásának. Az alkoholmentesített borokhoz aromákat kell hozzáadni az 
alkoholveszteség ellensúlyozására, ezért olyanok, mint az ipari termékek. Az ilyen boralapú 
termékek nem az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet, hanem sokkal inkább az 
ízesített borokról szóló 251/2014/EU rendelet szabályainak hatálya alá tartozhatnak.

Módosítás 6

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

Hatályos szöveg Módosítás

-1. Az 1. cikk (1) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

(1) Ez a rendelet létrehozza a 
mezőgazdasági termékek piacának közös 
szervezését, azaz halászati és akvakultúra-
termékek piacának közös szervezéséről 
szóló uniós jogalkotási aktusokban 
meghatározott halászati és akvakultúra-
termékek kivételével a Szerződések I. 
mellékletében felsorolt valamennyi termék, 
a piacának közös szervezését.

„(1) Ez a rendelet létrehozza a 
mezőgazdasági termékek piacának közös 
szervezését, azaz a halászati és 
akvakultúra-termékek piacának közös 
szervezéséről szóló uniós jogalkotási 
aktusokban meghatározott halászati és 
akvakultúra-termékek kivételével a 
Szerződések I. mellékletében felsorolt 
valamennyi termék piacának közös 
szervezését. Ez a rendelet meghatározza a 
piac átláthatóságát biztosító közös 
előírásokat és szabályokat, valamint 
azokat a válságkezelési eszközöket, 
amelyek lehetővé teszik a közintézmények, 
elsősorban a Bizottság számára, hogy 
biztosítsák a mezőgazdasági piacok 
felügyeletét, igazgatását és szabályozását. 
Ez a rendelet egyesítve tartalmazza azokat 
az eszközöket, amelyek a pénzügyi piacok 
szabályozásáért felelős hatóságokkal 
folytatandó, a 2014/65/EU irányelvben és 
az 596/2014/EU rendeletben 
meghatározott együttműködéssel 
kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez a
Bizottság rendelkezésére állnak.”

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

Azzal, hogy az ágazati beavatkozásokat kivonta az egységes közös piacszervezésről szóló 
rendeletből és a stratégiai tervekről szóló új rendeletbe illesztette be, a Bizottság az egységes 
közös piacszervezésről szóló rendeletet újból azokra az eszközökre összpontosítja, amelyekkel 
a közintézmények rendelkeznek ahhoz, hogy a piacok működését közös előírások, 
átláthatósági szabályok és a válságokkal szembeni cselekvési eszközök meghatározásával 
javítsák. A javasolt módosítás a pénzügyi piaci szabályozó hatóságokkal folytatandó, a 
pénzügyi piacokról szóló felülvizsgált irányelv (MiFID 2 irányelv – 79. cikk (7) bekezdés) és a 
piaci visszaélésekről szóló rendelet (25. cikk) szerinti együttműködési kötelezettséget is 
pontosítja.

Módosítás 7

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

Hatályos szöveg Módosítás

3a. A 7. cikk (1) bekezdésének f) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:

f) a sertéshús tekintetében 
1 509,39 EUR/tonna a súly és a 
színhústartalom alapján meghatározott 
szabványos minőségű hasított testre, a 
sertések hasított testére vonatkozó, a IV. 
melléklet B. pontjában említett uniós 
osztályozási rendszerrel összhangban, az 
alábbiak szerint: i. legalább 60 kg, de 120 
kg-ot el nem érő tömegű hasított testek: 
„E” osztály; ii. legalább 120 kg, de 
legfeljebb 180 kg tömegű hasított testek: 
„R” osztály.

„f) a sertéshús tekintetében 
1 400 EUR/tonna a súly és a 
színhústartalom alapján meghatározott 
szabványos minőségű hasított testre, a 
sertések hasított testére vonatkozó, a IV. 
melléklet B. pontjában említett uniós 
osztályozási rendszerrel összhangban, az 
alábbiak szerint: i. legalább 60 kg, de 120 
kg-ot el nem érő tömegű hasított testek: 
„E” osztály; ii. legalább 120 kg, de 
legfeljebb 180 kg tömegű hasított testek: 
„R” osztály.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

A sertéshús intervenciós árát azért nem korrigálták lefelé a többihez hasonlóan, mert a sertést 
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már nem érintette az állami intervenció. A termelési költségeknél alacsonyabban lévő 
biztonsági háló logikájának megőrzése érdekében a határérték kismértékű csökkentését 
javasoljuk.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)
1308/2013/EU rendelet
7 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A 7. cikk (1) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:

ga) a bárányhús tekintetében 
4 500 EUR/tonna, ami a 12 hónapnál 
fiatalabb bárány vágott test tonnájára 
vonatkozik.

Or. fr

Indokolás

A bárányhús intervenciós árának szintjét úgy rögzítették, hogy súlyos piaci válság esetén 
biztonsági hálóként szolgáljon. Ez a háló alacsonyabb a termelési költségeknél és az elmúlt 5 
évben alkalmazott áraknál.

Módosítás 9

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

Hatályos szöveg Módosítás

3c. A 7. cikk (2) bekezdésének helyébe 
a következő szöveg lép:

(2) A Bizottság – objektív kritériumok, 
nevezetesen a termelést érintő fejlemények, 
a termelési költségek (különösen az 
inputköltségek), valamint a piaci 
tendenciák figyelembevételével –
rendszeresen felülvizsgálja az (1) 
bekezdésben meghatározott referencia-

„(2) A Bizottság – objektív kritériumok, 
nevezetesen a termelést érintő fejlemények, 
a termelési költségek (különösen az 
inputköltségek), valamint a piaci 
tendenciák figyelembevételével –
rendszeresen felülvizsgálja az (1) 
bekezdésben meghatározott referencia-
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küszöbértékeket. A referencia-
küszöbértékeket szükség esetén – a 
termelési és a piaci fejlemények tükrében 
– a rendes jogalkotási eljárással 
összhangban aktualizálni kell.

küszöbértékeket. A referencia-
küszöbértékeket az infláció 
figyelembevétele érdekében évente
aktualizálni kell.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

A referencia-küszöbértékeket a 2000-es évek közepén végrehajtott csökkentésük óta nem 
aktualizálták. Mivel ezeket jóval az átlagos európai termelési költségek alatti szinten 
állapították meg, inflációkövető indexálásuk nem válthat ki öngerjesztő inflációs hatást, 
hanem lehetővé teszi a jelenleg túl alacsonyan lévő biztonsági háló magasabbra emelését.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 d pont (új)
1308/2013/EU rendelet
11 cikk – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3d. A 11. cikk a következő ponttal 
egészül ki:

ea) fehér cukor;

Or. fr

Indokolás

A Brexitre és az egészségügyi helyzetre tekintettel (sertéspestis) a juh- és a sertéságazatban 
nagyon nagy a piaci zavarok bekövetkezésének veszélye.  A cukorpiac helyzete pedig 
aggasztó. Mivel ez a három termelési ág szerepel a magántárolásra jogosult termelési ágak 
között, javasoljuk, hogy azokat az állami intervencióra jogosult termékek felsorolásába is 
vegyék fel.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 e pont (új)
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1308/2013/EU rendelet
11 cikk – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3e. A 11. cikk a következő ponttal 
egészül ki:

eb) a 0204 KN-kód alá tartozó juhfélék 
húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva;

Or. fr

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 f pont (új)
1308/2013/EU rendelet
11 cikk – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3f. A 11. cikk a következő ponttal 
egészül ki:

ec) az ex 203 KN-kód alá tartozó 
sertésfélék húsa frissen, hűtve vagy 
fagyasztva;

Or. fr

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 g pont (új)
1308/2013/EU rendelet
12 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

3g. A 12. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

12. cikk „12. cikk

Állami intervenciós időszakok Állami intervenciós időszakok

Állami intervencióra az alábbiak szerint Állami intervencióra az alábbiak szerint 
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van lehetőség: van lehetőség:

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

a) a közönséges búza, a durumbúza, az 
árpa és a kukorica tekintetében egész 
évben;

b) a hántolatlan rizs tekintetében április 1-
jétől július 31-ig;

b) a hántolatlan rizs tekintetében egész 
évben;

c) a marha- és borjúhús tekintetében egész 
évben;

c) a marha- és borjúhús tekintetében egész 
évben;

d) a vaj és a sovány tejpor tekintetében 
március 1-jétől szeptember 30-ig.

d) a vaj és a sovány tejpor tekintetében 
egész évben;

da) a juhhús tekintetében egész évben;

db) a sertéshús tekintetében egész évben;

dc) a fehér cukor tekintetében egész 
évben.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

Az intervenciós referencia-küszöbértékeket az előző reformok során kellően alacsony szintre 
csökkentették ahhoz, hogy azok ne alkothassanak automatikus felvevőpiacot úgy, ahogy ez 
többek között az 1980-as években történhetett. Következésképpen az intervenciót már nem 
szükséges bizonyos időszakokra fenntartani: ez lehetővé teszi majd, hogy a szabályozó jobban 
tudjon reagálni a válságokra. Egyébként láthattuk, hogy az utolsó tejválság esetében ennek 
jelentősége volt.

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3h. A 16. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:

(3a) Annak érdekében, hogy az (1) és (3) 
bekezdésben meghatározottaknak eleget 
tudjon tenni, a tagállamok közlik a 
Bizottsággal az állami intervenciót 
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igénybe vett vállalkozások, valamint az 
állami intervenciós készletek 
felvásárlóinak személyazonosságára 
vonatkozó információkat.

Or. fr

Indokolás

Az állami intervenciós készletek felvásárlóinak személyazonosságára vonatkozó 
információkat nem közlik szisztematikusan a Bizottsággal, minek következtében nem tudja 
meghatározni a piaci zavar hatásait és nem tud meggyőződni a nemzetközi megállapodások 
betartásáról. Ez azért is fontos, mert a közbeszerzési eljárások keretében a készletek eladása 
a vételárnál jóval alacsonyabb árszinten is történhet, a különbözet pedig egyfajta 
támogatásnak tekinthető.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)
1308/2013/EU rendelet
61 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

4a. A 61. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

61. cikk „61. cikk

Időtartam Időtartam

Az e fejezetben létrehozott, 
szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési 
rendszer 2016. január 1-jétől 2030. 
december 31-ig alkalmazandó, és azt a 
Bizottság félidős felülvizsgálatnak veti alá, 
hogy értékelje a rendszer működését, és 
adott esetben javaslatokat nyújtson be.

Az e fejezetben létrehozott, 
szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési
rendszert a Bizottság 2023-ban 
vizsgálatnak veti alá, hogy értékelje a 
működését, és adott esetben javaslatokat 
nyújtson be a hatékonysága növelésére 
vonatkozóan.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539592399769&uri=CELEX:32013R1308)

Indokolás

A 2013-as reform során a telepítési jogok rendszere helyett bevezetett, szőlőtelepítésekre 
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vonatkozó engedélyezési rendszer jól működik. A rendszert tehát meg kell szilárdítani és fenn 
kell tartani az értékelési kötelezettséget, hogy szükség esetén hozzá lehessen járulni a 
rendszer továbbfejlesztéséhez. Az értékeléshez választott időpont kellően korai ahhoz, hogy az 
értékelés eredményeit csatolni lehessen a következő időszak előkészítő munkáihoz.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
1308/2013/EU rendelet
63 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A 63. cikk (2) bekezdése a 
következő ponttal egészül ki:

ba) a szőlőtelepítésekre vonatkozó 
engedélyezési rendszer irányítása 
érdekében a tagállamok – szükség esetén 
regionális szinten – meghatározhatják a 
bortermelő gazdaság székhelye és a 
legtávolabbi művelt parcella közötti 
maximális távolságot.

Or. fr

Indokolás

Ki kell igazítani a szőlőtermeléssel foglalkozó mezőgazdasági üzem fogalommeghatározását. 
A mezőgazdaság üzemet az 1307/2013/EU rendelet jelenleg a tagállam teljes területén 
egyazon jogalany által művelt parcellák összességeként határozza meg. Ez a 
fogalommeghatározás nem megfelelő a szőlőtermelési potenciál kezelésének regionális 
szemléletű megközelítéséhez és nincs összhangban azzal.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)
1308/2013/EU rendelet
63 cikk – 3 bekezdés – b pont

Hatályos szöveg Módosítás

5b. A 63. cikk (3) bekezdésének b) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:

b) annak szükségessége, hogy elkerüljék „b) annak szükségessége, hogy elkerüljék 
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valamely konkrét oltalom alatt álló 
eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzés elértéktelenedésének 
kellően bizonyított kockázatát.

valamely konkrét oltalom alatt álló 
eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzés elértéktelenedésének 
kockázatát.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj)

Indokolás

A b) pont jelenlegi megfogalmazása nehezen értelmezhető, így azt egyértelműsíteni kell és ki 
kell egészíteni a c) ponttal.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 c pont (új)
1308/2013/EU rendelet
63 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5c. A 63. cikk (3) bekezdése a 
következő ponttal egészül ki:

ba) a minőségük megőrzése mellett az 
érintett termékek fejlődéséhez való 
hozzájárulás szándéka.

Or. fr

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 d pont (új)
1308/2013/EU rendelet
64 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

Hatályos szöveg Módosítás

5d. A (64) cikk (1) bekezdésének 
második albekezdésében a bevezető 
mondat helyébe a következő szöveg lép:

A tagállamok e cikk alkalmazása során az 
alábbi objektív és megkülönböztetésmentes 

„A tagállamok e cikk alkalmazása során az 
alábbi objektív és megkülönböztetésmentes 
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jogosultsági kritériumok közül 
alkalmazhatnak egyet vagy többet:

jogosultsági kritériumok közül 
alkalmazhatnak egyet vagy többet nemzeti 
vagy regionális szinten:”

Or. fr

Indokolás

Az új telepítésekre vonatkozó engedélyek megadásakor a tagállamok nemzeti szinten 
alkalmazhatnak jogosultsági kritériumokat; a módosítás azt pontosítja, hogy ez regionális 
szinten is történhet.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5e. A 65. cikk a következő 
albekezdéssel egészül ki:

A 63. cikk (2) bekezdésének 
alkalmazásakor a tagállam hivatalos 
előzetes eljárást vezet be, amely lehetővé 
teszi számára, hogy figyelembe vegye az 
említett tagállam jogszabályaival 
összhangban regionális szinten elismert, 
reprezentatív szakmai szervezetek 
véleményét.

Or. fr

Indokolás

Fontos, hogy a nemzeti és regionális szakmai szervezetek képviselőit bevonják az új 
telepítésekre vonatkozó engedélyeknek a 63. cikk (2) bekezdésében meghatározott kiadási 
eljárásába.

Módosítás 21

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

Hatályos szöveg Módosítás

5f. A 73. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

73. cikk „73. cikk

Hatály Hatály

A mezőgazdasági termékekre 
alkalmazandó egyéb rendelkezések, 
valamint az állat- és növény-egészségügyi 
és élelmiszer-ipari ágazat termékei 
esetében a higiéniai és az egészségügyi 
szabályoknak való megfelelés biztosítása 
érdekében, illetve az állatok, a növények és 
az emberek egészségének védelme céljából 
elfogadott rendelkezések sérelme nélkül, e 
szakasz megállapítja a forgalmazási 
előírásokkal kapcsolatos szabályokat.

A mezőgazdasági termékekre 
alkalmazandó egyéb rendelkezések, 
valamint az állat- és növény-egészségügyi 
és élelmiszer-ipari ágazat termékei 
esetében a higiéniai és az egészségügyi 
szabályoknak való megfelelés biztosítása 
érdekében, illetve az állatok, a növények és 
az emberek egészségének védelme, 
valamint az európai termelők és a 
harmadik országok termelői közötti 
versenyegyenlőség biztosítása céljából 
elfogadott rendelkezések sérelme nélkül, e 
szakasz megállapítja a forgalmazási 
előírásokkal kapcsolatos szabályokat.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

A közös piacszervezésről szóló rendelet nagyon sok termékre vonatkozóan határoz meg 
forgalmazási szabályokat. E szabályok betartása nélkül a termékek nem hozhatók forgalomba 
az EU piacán. Az egyenértékűség elvének biztosítása érdekében e forgalmazási előírásoknak 
magukban kell foglalniuk az európai termelők és a harmadik országok termelői közötti 
versenyfeltételek egyenlőségének tiszteletben tartását.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 g pont (új)
1308/2013/EU rendelet
75 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5g. A 75. cikk (1) bekezdése a 
következő ponttal egészül ki:

ia) marhahús;

Or. fr

Indokolás

A marhahúságazat jelenleg nem szerepel azon ágazatok listájában, amelyekre vonatkozóan 
forgalmazási előírások határozhatók meg.

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5h. A 75. cikk (1) bekezdése a 
következő ponttal egészül ki:

ib) juhhús;

Or. fr

Indokolás

A juhhúságazat jelenleg nem szerepel azon ágazatok listájában, amelyekre vonatkozóan 
forgalmazási előírások határozhatók meg.

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5i. A 75. cikk (1) bekezdése a 
következő ponttal egészül ki:
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ic) sertéshús;

Or. fr

Indokolás

A sertéshúságazat jelenleg nem szerepel azon ágazatok listájában, amelyekre vonatkozóan 
forgalmazási előírások határozhatók meg.

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5j. A 75. cikk (1) bekezdése a 
következő ponttal egészül ki:

id) tej és tejtermékek.

Or. fr

Indokolás

A tej- és tejtermékágazat jelenleg nem szerepel azon ágazatok listájában, amelyekre 
vonatkozóan forgalmazási előírások határozhatók meg.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 k pont (új)
1308/2013/EU rendelet
75 cikk – 3 bekezdés – g pont

Hatályos szöveg Módosítás

5k. A 75. cikk (3) bekezdésének g) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:

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 
is –, a takarmányozási gyakorlatok, 
valamint a fenntartható termelés fejlett 



PR\1167245HU.docx 23/83 PE623.922v01-00

HU

rendszerei;”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

A forgalmazási gyakorlatok a takarmányozás módjára is vonatkozhatnak.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 l pont (új)
1308/2013/EU rendelet
75 cikk – 3 bekezdés – j pont

Hatályos szöveg Módosítás

5l. A 75. cikk (3) bekezdésének j) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:

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

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

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

Az uniós fogyasztók igénylik, hogy egyre több tájékoztatást kapjanak az általuk megvásárolt 
minden termék előállítási és származási helyéről.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 m pont (új)
1308/2013/EU rendelet
75 cikk – 3 bekezdés – m a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5m. A 75. cikk (3) bekezdése a 
következő ponttal egészül ki:

ma) állatjólét.

Or. fr

Indokolás

Az állatjólét is szerepelhet a forgalmazási előírásokban.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont
1308/2013/EU rendelet
93 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. amelynek minősége vagy jellemzői 
alapvetően vagy kizárólag egy adott 
földrajzi környezetnek és a természeti és 
emberi tényezőknek köszönhetők;

Or. fr

Indokolás

A módosítás szerinti eredetmegjelölés meghatározása a Lisszaboni Megállapodásban 
nemzetközi viszonylatban meghatározott fogalommeghatározást veszi át, és emellett 
figyelembe veszi az EU sajátosságát.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont
1308/2013/EU rendelet
93 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii a alpont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. A 93. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja a következő ponttal egészül ki:

iia. a nevet hagyományosan egy 
meghatározott helyen használják;

Or. fr

Indokolás

A módosítás szerinti eredetmegjelölés meghatározása a Lisszaboni Megállapodásban 
nemzetközi viszonylatban meghatározott fogalommeghatározást veszi át.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont
1308/2013/EU rendelet
93 cikk – 1 bekezdés – a pont – v alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. amelyet a Vitis vinifera fajból vagy 
a Vitis vinifera faj és a Vitis nemzetséghez 
tartozó fajok keresztezéséből létrejött 
szőlőfajtából állítanak elő.”;

v. amelyet a Vitis vinifera vagy a Vitis 
Labrusca fajból vagy a Vitis vinifera, a 
Vitis Labruscay faj és a Vitis 
nemzetséghez tartozó más fajok 
keresztezéséből létrejött szőlőfajtából 
állítanak elő.”;

Or. fr

Indokolás

A Bizottság a telepítésre és újratelepítésre engedélyezett borszőlőfajták bővítését javasolja. 
Lehetővé kell tenni, hogy ezeket az új fajtákat eredetmegjelöléssel ellátott termékekben 
használhassák azok a bortermelők, akik ezt szeretnék, ha a tagállam úgy dönt, hogy 
osztályozza és ezzel engedélyezi azokat a területén.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)
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1308/2013/EU rendelet
103 cikk – 2 bekezdés – a pont –ii alpont

Hatályos szöveg Módosítás

13a. A 103. cikk (2) bekezdése a) 
pontjának ii. alpontja helyébe a következő 
szöveg lép:

ii. amennyiben az ilyen használat visszaél 
az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés 
hírnevével;

„ii. amennyiben az ilyen használat visszaél 
az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés 
hírnevével vagy azt gyengíti vagy rontja;”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539613221684&uri=CELEX:32013R1308)

Indokolás

E módosítás célja, hogy a borágazatban megerősítse az oltalom alatt álló eredetmegjelölések 
vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzések oltalmi rendszerét.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 b pont (új)
1308/2013/EU rendelet
103 cikk – 2 bekezdés – b pont

Hatályos szöveg Módosítás

13b. A 103. cikk (2) bekezdésének b) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:

b) az elnevezés bármilyen visszaélésszerű 
használata, utánzása vagy idézése, még 
abban az esetben is, ha a termék vagy a 
szolgáltatás tényleges származása fel van 
tüntetve, vagy ha az oltalom alatt álló 
elnevezés fordítását használják, illetve ha 
azt a „jellegű”, „típusú”, „módszerrel 
készített”, „hasonlóan készített”, „utánzat”, 
„ízű”, „-szerű” vagy ezekhez hasonló 
kifejezések kísérik;

„b) az elnevezés bármilyen visszaélésszerű 
használata, utánzása vagy idézése, még 
abban az esetben is, ha a termék vagy a 
szolgáltatás tényleges származása fel van 
tüntetve, vagy ha az oltalom alatt álló 
elnevezés fordítását használják, illetve ha 
azt a „jellegű”, „típusú”, „módszerrel 
készített”, „hasonlóan készített”, „utánzat”, 
„ízű”, „-szerű” vagy ezekhez hasonló 
kifejezések kísérik, ideértve azokat az 
eseteket is, amikor e termékeket 
összetevőként használják fel;”
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj)

Indokolás

Fontos, hogy a borágazatban megerősítsük az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az 
oltalom alatt álló földrajzi jelzések oltalmi rendszerét abban az esetben, amikor azokat 
összetevőként használják fel valamilyen élelmiszerben. Ilyen rendelkezés már szerepel a 
mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU 
rendeletben is.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 c pont (új)
1308/2013/EU rendelet
103 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13c. A 103. cikk (2) bekezdése a 
következő ponttal egészül ki:

da) minden olyan domain név 
rosszhiszemű feltüntetése, amely valamely 
oltalom alatt álló elnevezéshez hasonló 
vagy azzal teljes egészében vagy részben 
összetéveszthető.

Or. fr

Indokolás

Fontos, hogy a földrajzi jelzések oltalmi rendszerét a meglévő jogszabály kiegészítésével az 
interneten is megerősítsük. Ez elsősorban a domain nevek védelmét célozza.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont
1308/2013/EU rendelet
116a cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A termékleírás betartásának 
ellenőrzése érdekében az ellenőrzés 
tekintetében illetékes hatóságok vagy az 
1306/2014/EU rendelet 90. cikkének (3) 
bekezdésében meghatározott megbízott 
szervek ellenőrizhetik a más tagállamban 
letelepedett gazdasági szereplőket, 
amennyiben a területükön bejegyzett 
oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel 
ellátott termék csomagolásában 
működnek közre. Tekintettel arra, hogy a 
korábbi ellenőrzések eredményei alapján 
bizalmat szavazhatnak a gazdasági 
szereplőknek és termékeiknek, az 
1306/2014/EU rendelet 90. cikkének (3) 
bekezdésében meghatározott megbízott 
szervek a termékleírás előre 
meghatározott és az említett gazdasági 
szereplők tudomására hozott főbb 
ellenőrizendő pontjaira irányíthatják 
tevékenységeiket.

Or. fr

Indokolás

Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borok ellenőrzése terén jelenleg 
hiányosságok tapasztalhatók, amint elhagyják azt a tagállamot, ahol előállították őket. A 
borellenőrző szervezetek számára lehetővé kell tenni, hogy egy másik tagállamban 
ellenőrzéseket végezzenek vagy végeztessenek annak érdekében, hogy korlátozzák a 
csalásokat és eredeti terméket biztosítsanak a fogyasztók számára.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – a a pont (új)
1308/2013/EU rendelet
119 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az (1) bekezdés a következő ponttal 
egészül ki:

ga) a tápanyagösszetétellel kapcsolatos 
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tájékoztatás feltüntetése, amelynek 
tartalma korlátozható csak az 
energiatartalomra.

Or. fr

Indokolás

A borok energiatartalmát kötelezően fel kell tüntetni a címkén.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – -a b pont (új)
1308/2013/EU rendelet
119 cikk – 1 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) az (1) bekezdés a következő ponttal 
egészül ki:

gb) az összetevők felsorolása;

Or. fr

Indokolás

A borok összetevőinek listáját kötelezően fel kell tüntetni a címkén.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – a c pont (új)
1308/2013/EU rendelet
119 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) a szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:

(3a) Az (1) bekezdés ga) pontjától eltérve 
az összetevők listája a címkén való 
feltüntetéstől eltérő módon is közölhető, 
feltéve, ha a címkén egyértelműen és 
közvetlenül feltüntetik az elérhetőséget. Az 
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összetevők listája nem tüntethető fel a 
kereskedelmi vagy marketing célokra 
szánt egyéb információkkal együtt.

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás az összetevők listájának a borospalackok címkéjén való kötelező 
feltüntetésétől való eltérést határozza meg. Az összetevők kötelező feltüntetése dematerializált 
eszközökkel is történhet.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont – a d pont (új)
1308/2013/EU rendelet
119 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ad) a szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:

(3b) Az (1) bekezdés ga) pontja egységes 
alkalmazásának biztosítása érdekében az 
energiatartalmat 100 ml-re vetítve kell 
megadni. Az energiatartalom adagra vagy 
egységre vetítve is megadható, feltéve, ha 
az adag vagy az egység mennyiségét, 
valamint a csomagban található 
tartalmazott adagok vagy egységek számát 
a csomagoláson feltüntetik. Az 
energiatartalmat:

a) a fogyasztók élelmiszerekkel 
kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 
1169/2011/EU rendelet XIV. mellékletben 
felsorolt átszámítási együtthatók 
alkalmazásával kell kiszámítani;

b) az alábbiak alapján meghatározott 
átlagértékek formájában kell kifejezni:

i. a termék előállítója által végzett 
vizsgálatok; vagy

ii. a különféle típusú borokra 
vonatkozóan általánosan meghatározott 
és elfogadott adatok.
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Or. fr

Indokolás

A módosítás a borok energiatartalmának értékeléséhez szükséges információkat adja meg.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új)
1308/2013/EU rendelet
121 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. A 121. cikk a következő 
bekezdéssel egészül ki:

(2a) A 119. cikk (1) bekezdésének ga) 
pontjában említett tápanyagösszetétellel 
kapcsolatos tájékoztatásban az „energia” 
szó „E” betűvel helyettesíthető.

Or. fr

Indokolás

A palackon kötelezően feltüntetendő „energia” szó „E” betű formájában is megjeleníthető és 
azt nem feltétlenül kell az Unió egy vagy több hivatalos nyelvén feltüntetni, ami a bortermelők 
számára egyszerűbbé és olcsóbbá teszi a címkézést.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont – a a pont (új)
1308/2013/EU rendelet
122 cikk – 1 bekezdés – b pont – v a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a b) pont a következő ponttal 
egészül ki:

va. a 119. cikk (1) bekezdésének ga) 
pontjára vonatkozó rendelkezések;

Or. fr
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Indokolás

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a borok energiatartalmának 
címkézésére vonatkozó szabályokról.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont – a b pont (új)
1308/2013/EU rendelet
122 cikk – 1 bekezdés – b pont – v b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a b) pont a következő ponttal 
egészül ki:

vb. a 119. cikk (1) bekezdésének gb) 
pontjára vonatkozó rendelkezések;

Or. fr

Indokolás

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a borokban található 
összetevők listájának címkézésére vonatkozó szabályokról.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 a pont (új)
1308/2013/EU rendelet
149 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. A 149. cikk (2) bekezdésének a) 
pontját el kell hagyni;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

A valamely szervezetbe tagként belépett mezőgazdasági termelők nevében és javára folytatott 
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kollektív tárgyalási tevékenység csak azokra a nem kereskedelmi struktúrákra vonatkozik, 
amelyekben nem történik tulajdonjog-átruházás. Ez azt jelenti, hogy a tagjaik termékeit eladó 
szövetkezetek rendelkeznek e termékek tulajdonjogával, tehát nem érinti őket a kollektív 
tárgyalás, mert egyetlen egységként járnak el. A tejet a 152. cikk (1a) bekezdéséhez igazítjuk 
azzal, hogy töröljük a tulajdonjog-átruházásra való hivatkozást.

Módosítás 44

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

Hatályos szöveg Módosítás

22b. A 151. cikk (1) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

2015. április 1-jétől kezdődően a nyerstej 
első felvásárlói havonta bejelentik az 
illetékes nemzeti hatóságnak a hozzájuk 
szállított nyerstej mennyiségét.

„2015. április 1-jétől kezdődően a nyerstej 
első felvásárlói havonta bejelentik az 
illetékes nemzeti hatóságnak a hozzájuk 
szállított nyerstej mennyiségét és az 
alkalmazott átlagárat. Különbséget kell 
tenni aszerint, hogy a termék a 
biogazdálkodásból származik-e vagy 
sem.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539867679665&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

A tejpiac jobb nyomon követésének biztosítása érdekében a begyűjtött nyerstej mennyiségén 
felül az alkalmazott átlagárakat is be kell kérni. A bejelentési eljárás már létezik, ahhoz csak 
hozzá kell tenni a kiegészítő adatgyűjtést. Nem fogadható el az az érvelés, miszerint az 
árrögzítés késleltetheti a mennyiségekkel kapcsolatos információgyűjtést: a 148. cikk célja 
éppen az, hogy a begyűjtőket arra ösztönözze, hogy hamarabb állapítsák meg az írásbeli 
szerződésenkénti vételárat.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 c pont (új)
1308/2013/EU rendelet
151 cikk – 3 bekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

22c. A 151. cikk harmadik albekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az 
első albekezdésben említett nyerstej-
mennyiségről.

„A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot 
az első albekezdésben említett nyerstej-
mennyiségről és átalagárról.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539867679665&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

A tejpiac jobb nyomon követésének biztosítása érdekében a begyűjtött nyerstej mennyiségén 
felül az alkalmazott átlagárakat is be kell kérni. A bejelentési eljárás már létezik, ahhoz csak 
hozzá kell tenni a kiegészítő adatgyűjtést. Nem fogadható el az az érvelés, miszerint az 
árrögzítés késleltetheti a mennyiségekkel kapcsolatos információgyűjtést: a 148. cikk célja 
éppen az, hogy a begyűjtőket arra ösztönözze, hogy hamarabb állapítsák meg az írásbeli 
szerződésenkénti vételárat.

Módosítás 46

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

Hatályos szöveg Módosítás

22d. A 152. cikk (1a) bekezdésének első 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:

Az EUMSZ 101. cikkének 
(1) bekezdésétől eltérve az e cikk 
(1) bekezdése alapján elismert termelői 
szervezetek a tagjaik nevében, a tagok 
összesített termelésének egésze vagy része 
tekintetében megtervezhetik a termelést, 
optimalizálhatják a termelési költségeket, 
forgalomba hozhatják a mezőgazdasági 
termékeket és tárgyalásokat folytathatnak a 
mezőgazdasági termékek szállítására 
vonatkozó szerződésekről.

Az e cikk (1) bekezdése alapján elismert 
termelői szervezetek a tagjaik nevében, a 
tagok összesített termelésének egésze vagy 
része tekintetében megtervezhetik a 
termelést, optimalizálhatják a termelési 
költségeket, forgalomba hozhatják a 
mezőgazdasági termékeket és tárgyalásokat 
folytathatnak a mezőgazdasági termékek 
szállítására vonatkozó szerződésekről, 
amennyiben az e cikk (1) bekezdése b) 
pontjának i.–vii. alpontjában említett 
tevékenységek valamelyikét valóban 
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végzik és ezzel hozzájárulnak az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 39. 
cikkében lefektetett célok 
megvalósításához.

Az első albekezdésben említett kollektív 
tárgyalási tevékenység a következő 
esetekben végezhető:”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

A KAP keretében meghatározott termelői szervezetek feladatai és céljai közé tartozó 
gyakorlati megállapodások és döntések kívül esnek a versenyszabályok alkalmazásán, 
ahogyan az Endívia-ügyben Wahl főtanácsnok és az Európai Unió Bírósága erre felhívta a 
figyelmet. Ez a kizárás a jogalkotó által a közös piacszervezések kulcsszereplőire rótt 
feladatok szükségszerű ellátásából ered. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. 
cikkének (1) bekezdésére való hivatkozásnak már nincs értelme.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 e pont (új)
1308/2013/EU rendelet
152 cikk – 1 a bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22e. A 152. cikk (1a) bekezdésének a) 
pontját el kell hagyni;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

Ezt a részt azért kell törölni, mert a módosított 152a. cikk első albekezdésébe kerül át. A 
módosítások a 152. cikk (1a) bekezdését egyértelműsítik.
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Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 f pont (új)
1308/2013/EU rendelet
152 cikk – 1 a bekezdés – 2 albekezdés – b pont

Hatályos szöveg Módosítás

22f. A 152. cikk (1a) bekezdése 
második albekezdésének b) pontja helyébe 
a következő szöveg lép:

b) ha a termelői szervezet koncentrálja a 
kínálati oldalt és forgalomba hozza a tagjai 
által előállított termékeket, függetlenül 
attól, hogy a mezőgazdasági termékek 
tulajdonjoga átszáll-e a termelőkről a 
termelői szervezetre;

„b) ha a termelői szervezet koncentrálja a 
kínálati oldalt és anélkül hozza forgalomba 
a tagjai által előállított termékeket, hogy e
termékek tulajdonjoga átszállna a 
termelőkről a termelői szervezetre;”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

A valamely szervezetbe tagként belépett mezőgazdasági termelők nevében és javára folytatott 
kollektív tárgyalási tevékenység csak azokra a nem kereskedelmi struktúrákra vonatkozik, 
amelyekben nem történik tulajdonjog-átruházás. Ez azt jelenti, hogy a tagjaik termékeit eladó 
termelői szervezetek, például a szövetkezetek rendelkeznek e termékek tulajdonjogával, tehát 
nem érinti őket a kollektív tárgyalás, mert egyetlen egységként járnak el. Ezért töröljük a 
tulajdonjog-átruházásra való hivatkozást.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 g pont (új)
1308/2013/EU rendelet
157 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

Hatályos szöveg Módosítás

22g. A 157. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:

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

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

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

Fontos, hogy a szakmaközi szervezetek, amelyeket gyakran az ágazat domináns gazdasági 
szereplői vezetnek, az összes tagjuk érdekeinek védelmére törekedjenek, azokat a tagokat is 
beleértve, akik gazdaságilag a legsérülékenyebbek, vagy akik marginálisabb termékekkel vagy 
tevékenységekkel foglalkoznak.

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22h. A 157. cikk (1) bekezdése a 
következő ponttal egészül ki:

ca) hozzájárulnak az élelmiszer-ellátási 
lánc különböző részvevői közötti 
kereskedelmi kapcsolatok jobb 
átláthatóságához, többek között technikai 
szabványok kidolgozása, végrehajtása és 
az ágazati gazdasági szereplők általi 
betartásának ellenőrzése révén;

Or. fr

Indokolás

A szakmaközi szervezetek ma már szabályokat fogadhatnak el a termékek forgalmazására 
vonatkozóan.  Azonban technikai szabályokat is elfogadhatnak (a zsírtartalomra, a hús 
márványozottságára stb. vonatkozóan) azzal a céllal, hogy az élelmiszerláncon belül 
harmonizálják egy termék jellemzőinek értékelését annak érdekében, hogy ne torzuljon a 
gazdasági szereplők közötti verseny. Ezért e technikai szabványok végrehajtását és 
ellenőrzését a szakmaközi szervezetek feladataként kell biztosítani.
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Módosítás 51

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

Hatályos szöveg Módosítás

22i. A 157. cikk (1) bekezdésének 
v) pontja helyébe a következő szöveg lép:

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,

„v. a 148. cikk és a 168. cikk sérelme 
nélkül az uniós szabályoknak megfelelő, 
egy vagy több ágazati szereplőre 
vonatkozó 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, ezek a 
szabványos szerződésminták 
tartalmazhatnak releváns mutatókat, a 
vonatkozó termelési költségek alapján, a 
termékkategóriák és azok különböző 
felvevőpiacai figyelembevételével 
kialakított gazdasági indexeket és ezek 
alakulását, termékértékesítési mutatókat, 
a mezőgazdasági és élelmiszeripari 
termékek piaci árait és ezek alakulását, 
valamint a termékleírások 
összeállításával, minőségével, 
nyomonkövethetőségével és tartalmával 
kapcsolatos kritériumokat.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

A szakmaközi szervezetek segítséget nyújthatnak az ellátási lánc két vagy több szereplője 
közötti szerződéskötéshez (háromoldalú szerződés) és pontosabb információkkal 
szolgálhatnak a jelenlegi szabványos szerződésminták tartalmával kapcsolatban. Az ilyen 
átalakítások megkönnyítenék az ágazaton belül szerződéskötést és értékteremtő hatásúak 
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lennének, különösen a minőségjavulás révén. Ez a mezőgazdasági termelők jövedelmének 
növeléséhez is hozzájárulna.

Módosítás 52

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

Hatályos szöveg Módosítás

22j. A 157. cikk (1) bekezdésének 
xv. pontja helyébe a következő szöveg lép:

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 egymás között,

„xv. az 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 az élelmiszer-ellátási lánc 
szereplői hogyan osztják meg egymás 
között,”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

A szakmai szervezetek szerepet játszhatnak az érték ellátási láncon belüli jobb elosztása 
keretében. A közös piacszervezés azonban nem teszi lehetővé, hogy a mezőgazdasági termelő 
és az első felvásárló az értékmegosztásra vonatkozó záradékokat fogadjon el. A felvásárló 
azzal kapcsolatos bizonytalansága, hogy kötelezettségvállalásait átháríthatja-e a vevőjére, 
fékezi a termékek ágazatokon belüli értékesítését (különösen a hosszú termékpályák esetében) 
és azt, hogy a termelők újraértékeljék az árakat.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 k pont (új)
1308/2013/EU rendelet
164 cikk – 4 bekezdés – c pont
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Hatályos szöveg Módosítás

22k. A 164. cikk (4) bekezdésének c) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:

c) az uniós szabályoknak megfelelő 
szabványos szerződésminták kidolgozása;

„c) az uniós szabályoknak megfelelő 
szabványos szerződés- és záradékminták, 
többek között az értékmegosztási 
záradékminta kidolgozása;”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

E módosítás célja annak lehetővé tétele, hogy a szakmaközi szervezetek az értékmegosztási 
záradékminták kiterjesztését kérhessék annak érdekében, hogy biztosítsák az ágazatokon 
belüli szerződéses kapcsolatok fokozottabb átláthatóságát és megerősítsék a mezőgazdasági 
termelők pozícióját azáltal, hogy a hozzáadott érték jobb megosztása szisztematikusabban 
érvényesülhet ez utóbbiak javára és ennek köszönhetően növekedhet a jövedelmük.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 l pont (új)
1308/2013/EU rendelet
164 cikk – 4 bekezdés – n a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22l. A 164. cikk (4) bekezdése a 
következő ponttal egészül ki:

na) a termék jellemzőinek pontos 
értékelését lehetővé tevő technikai 
szabványok kidolgozása, végrehajtása és 
ellenőrzése;

Or. fr

Indokolás

A szakmaközi szervezetek technikai szabályokat fogadhatnak el (a zsírtartalomra, a hús 
márványozottságára stb. vonatkozóan) azzal a céllal, hogy az élelmiszerláncon belül 
harmonizálják egy termék jellemzőinek értékelését annak érdekében, hogy ne torzuljon a 
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gazdasági szereplők közötti verseny. Ezért nemcsak arra van szükség, hogy e technikai 
szabványok végrehajtását és ellenőrzését biztosítani tudják, hanem arra is, hogy azokat a 
tagsággal nem rendelkezőkre is kiterjeszthessék.

Módosítás 55

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22m. A szöveg a következő cikkel 
egészül ki:

166a. cikk

Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel 
vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel 
ellátott termékek és a minőségi jelzéssel 
ellátott nemzeti termékek kínálatának 
szabályozása a sajt, a bor és a sonka 
kivételével

(1) A 152. cikk (3) bekezdése értelmében 
elismert termelői szervezet, a 157. cikk (3) 
bekezdése értelmében elismert szakmaközi 
szervezet vagy az 1151/2012/EU rendelet 
3. cikkének (2) bekezdésében említett
csoportosulás kérelme alapján a 
tagállamok – korlátozott időtartamra –
kötelező szabályokat állapíthatnak meg az 
1151/2012/EU rendelet 5. cikke (1) és (2) 
bekezdése szerinti oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel ellátott termékeik vagy a 
valamely nemzeti élelmiszer-minőségi 
rendszer hatálya alá tartozó termékeik 
kínálatának a szabályozására.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
szabályoknak előfeltételük az 
1151/2012/EU rendelet 7. cikke (1) 
bekezdésének c) pontjában említett 
földrajzi területen lévő felek közötti 
előzetes megállapodás. E 
megállapodásnak a termelők legalább 
kétharmada vagy az érintett termék 
termelésének legalább kétharmadát 
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képviselő képviselőik, és adott esetben az 
1151/2012/EU rendelet 7. cikke (1) 
bekezdésének c) pontjában említett 
földrajzi területen előállított termék 
termelőinek és termelésének legalább 
kétharmadát képviselő termelők között 
kell létrejönnie. Ugyanezek az arányok 
vonatkoznak a nemzeti élelmiszer-
minőségi rendszerek hatálya alá tartozó 
termékek termelőinek számára és 
termelésére.

(3) Az (1) bekezdésben említett szabályok:

a) csak az érintett termék kínálatának 
szabályozására vonatkoznak, és céljuk e 
termék kínálatának a kereslethez történő 
igazítása;

b) csak az érintett termékre érvényesek;

c) legfeljebb három évre tehetők 
kötelezővé, mely időszak után az (1) 
bekezdésben említett új kérelem alapján 
megújíthatók;

d) nem okozhatnak kárt az említett 
szabályok hatálya alá tartozó termékeken 
kívüli egyéb termékek kereskedelmében;

e) nem vonatkoznak az érintett termék 
első alkalommal történő piaci értékesítése 
utáni ügyletekre;

f) nem tesznek lehetővé árrögzítést, 
ideértve az árak tájékoztató vagy ajánlás 
jellegű rögzítését is;

g) nem tarthatják vissza az érintett termék 
egyébként rendelkezésre álló 
mennyiségének túlságosan nagy részét;

h) nem eredményezhetnek 
megkülönböztetést, nem állíthatnak 
akadályt a piacra újonnan belépők elé, 
illetve nem érinthetik hátrányosan a 
kistermelőket;

i) hozzájárulnak az érintett termék 
minőségének fenntartásához (az 
egészségügyi szempontot is beleértve) 
és/vagy fejlesztéséhez.

(4) Az (1) bekezdésben említett 
szabályokat közzé kell tenni az érintett 
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tagállam egy hivatalos kiadványában.

(5) A tagállamok ellenőrzéseket folytatnak 
a (4) bekezdésben megállapított feltételek 
teljesülésének biztosítása érdekében, és ha 
az illetékes nemzeti hatóságok úgy ítélik 
meg, hogy a feltételek nem teljesülnek, a 
tagállamok hatályon kívül helyezik az (1) 
bekezdésben említett szabályokat.

(6) A tagállamok azonnal értesítik a 
Bizottságot az (1) bekezdésben említett, 
általuk elfogadott szabályokról. A 
Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot 
az ilyen szabályokról szóló értesítésekről.

(7) A Bizottság bármikor elfogadhat 
végrehajtási jogi aktusokat egy tagállam 
arra való kötelezésére vonatkozóan, hogy 
helyezze hatályon kívül az általa az (1) 
bekezdésnek megfelelően megállapított 
szabályokat, amennyiben a Bizottság úgy 
ítéli meg, hogy e szabályok nem felelnek 
meg a (3) bekezdésben megállapított 
feltételeknek, a belső piac jelentős részén 
akadályozzák vagy torzítják a versenyt, 
vagy veszélyeztetik a szabad kereskedelmet 
vagy az EUMSZ 39. cikke célkitűzéseinek 
az elérését. E végrehajtási jogi aktusokat 
az e rendelet 229. cikkének (2) vagy (3) 
bekezdésében említett eljárás alkalmazása 
nélkül kell elfogadni.

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás lehetővé teszi, hogy valamennyi oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy 
oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott termékre kiterjeszthető legyen az a jelenleg a 
sajtokra, a borra és a sonkára érvényes lehetőség, hogy egy elismert termelői szervezet vagy 
egy elismert szakmaközi szervezet szabályozza a kínálatot.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 n pont (új)
1308/2013/EU rendelet
172 a cikk
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Hatályos szöveg Módosítás

22n. A 172a. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

172a. cikk „172a. cikk

Értékmegosztás Értékmegosztás

A cukorágazatra vonatkozó egyedi 
értékmegosztási záradékok sérelme nélkül 
a mezőgazdasági termelők – ideértve a 
mezőgazdasági termelők társulásait is – és 
az első felvásárlók az értékmegosztásra 
vonatkozó, piaci ártöbbletekre és 
árveszteségekre is kiterjedő záradékokról 
állapodhatnak meg, amelyekben 
meghatározzák, hogy az érintett termékek 
piaci árainak változásaiból vagy az egyéb 
árutőzsdei fejleményekből fakadó 
következmények viselését a felek hogyan 
osztják meg egymás között.

A cukorágazatra vonatkozó egyedi 
értékmegosztási záradékok sérelme nélkül 
a mezőgazdasági termelők – ideértve a 
mezőgazdasági termelők társulásait is – és 
az első felvásárlók, valamint az 
értékláncban lejjebb elhelyezkedő 
gazdasági szereplők az értékmegosztásra 
vonatkozó, a referenciapiacok 
alakulására is kiterjedő záradékokról 
állapodhatnak meg, amelyekben 
meghatározzák, hogy az érintett termékek 
piaci árainak változásaiból vagy az egyéb 
árutőzsdei fejleményekből fakadó 
következmények viselését a felek hogyan 
osztják meg egymás között.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

A javasolt módosítás lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára, hogy a két vagy több 
gazdasági szereplő közötti értékmegosztásra vonatkozó záradékokat állapítsanak meg a 
szerződéseikben. A „piaci ártöbbletekre és árveszteségekre” kifejezés leginkább a határidős 
árupiacokra jellemző, amelyek csak néhány terméket érintenek.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 o pont (új)
1308/2013/EU rendelet
176 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

22o. A 176. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:



PR\1167245HU.docx 45/83 PE623.922v01-00

HU

(3)  Az engedélyek az Unió egész területén 
érvényesek.

(3)  Az engedélyek az Unió egész területén 
érvényesek. A tagállamok által az 
engedélyek kibocsátásakor a kérelmezőkre 
vonatkozóan összegyűjtött összes 
információt havonta továbbítani kell a 
Bizottságnak.

Or. fr

Indokolás

Bár a 177. cikk jelentős jogköröket biztosít számára, úgy tűnik, a Bizottság ezekkel nem él 
szisztematikusan. Az információkat csak egyszer kell összegyűjteni, ami nem teszi 
bonyolultabbá a felhasználók adminisztratív feladatait. A Bizottság egyébként felkérést kap 
arra, hogy a felhasználók terheinek csökkentése és az információk felhasználásának 
optimalizálása érdekében az új információs és kommunikációs technológiákat teljes 
mértékben kiaknázó eljárásokra tegyen javaslatot.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 p pont (új)
1308/2013/EU rendelet
177 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22p. A 177. cikk (2) bekezdésének d) 
pontját el kell hagyni;

Or. fr

Indokolás

Ezt a d) pontot a kender- és kendermag-behozatalra vonatkozó 189. cikk Bizottság által kért 
törlésével összhangban kell törölni.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 q pont (új)
1308/2013/EU rendelet
182 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22q. A 182. cikk (1) bekezdése a 
következő ponttal egészül ki:

ba) az Unió és harmadik országok közötti 
szabadkereskedelmi megállapodások 
keretében megállapított kedvezményes 
vámtételek mellett történő behozatal 
mennyisége egy adott évben egy 
meghatározott szintet (a továbbiakban: 
„kereskedelmi kitettségi mennyiség”) 
meghalad.

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás egy új kritériumot javasol a WTO-megállapodásban meghatározott kiegészítő 
importvám alkalmazásához, és lehetővé teszi azon káros hatások elkerülését vagy 
semlegesítését, amelyeket a behozatal gyakorolhat az Unió piacára.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 r pont (új)
1308/2013/EU rendelet
182 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

22r. A 182. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdése helyébe a következő 
szöveg lép:

A küszöbmennyiség megállapításához az 
adott termék piacra jutási lehetősége 
szolgál alapul, amely az importnak a három 
előző évre vonatkozóan megállapított hazai 
fogyasztáshoz viszonyított százalékos 
arányában fejezhető ki.

„A küszöbmennyiség megállapításához az 
adott termék piacra jutási lehetősége 
szolgál alapul, amely az importnak a három 
előző évre vonatkozóan megállapított hazai 
fogyasztáshoz viszonyított százalékos 
arányában fejezhető ki. A 
küszöbmennyiséget az európai piac 
nagysága alakulásának figyelembevétele 
érdekében a rendszeresen aktualizálni 
kell. A küszöbárat a nemzetközi piacok és 
a termelési költségek alakulásának 
figyelembevétele érdekében rendszeresen 
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aktualizálni kell.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539941585481&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

A módosítás a WTO-nak több mint 20 évvel ezelőtt bejelentett küszöbáraknak és -
mennyiségeknek a piac nagyságának alakulása alapján történő aktualizálását javasolja (a 
húsfogyasztás csökkenése, Brexit és átállás egy 27 tagállamot számláló piacra). 
Emlékeztetőül, a 182. cikk lehetővé teszi azon káros hatások elkerülését vagy semlegesítését, 
amelyeket a behozatal gyakorolhat az Unió piacára.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 s pont (új)
1308/2013/EU rendelet
182 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22s. A 182. cikk (1) bekezdése a 
következő albekezdéssel egészül ki:

A kereskedelmi kitettségi mennyiség 
megállapításához a kedvezményes 
vámtétellel történő behozatal szolgál 
alapul, amely az érintett ágazatok 
számára elviselhető teljes kereskedelmi 
kitettségi szint százalékos arányában 
fejezhető ki.

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás egy új kritériumot javasol a WTO-megállapodásban meghatározott kiegészítő 
importvám alkalmazásához, és lehetővé teszi azon káros hatások elkerülését vagy 
semlegesítését, amelyeket a behozatal gyakorolhat az Unió piacára.
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Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 26 a pont (új)
1308/2013/EU rendelet
209 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

26a. A 209. cikk (1) bekezdésének 
harmadik albekezdése helyébe a következő 
szöveg lép:

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az olyan 
megállapodásokra, döntésekre és 
összehangolt magatartásokra, amelyek az 
árak azonos szinten való megállapításának 
kötelezettségével járnak vagy amelyek 
kizárják a versenyt.

„Ez a bekezdés nem alkalmazandó a 
különböző termelői szervezetek vagy 
különböző társulások közötti olyan 
megállapodásokra, döntésekre és 
összehangolt magatartásokra, amelyek az 
árak azonos szinten való megállapításának 
kötelezettségével járnak vagy amelyek 
kizárják a versenyt.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539941585481&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

Az Endívia-ítélet és a salátarendelet fontos előrelépést jelentenek ahhoz, hogy a termelői 
szervezeteken vagy a termelői szervezetek társulásain keresztül megerősödjön a 
mezőgazdasági termelők ellátási láncon belüli súlya. Az ilyen ármeghatározó szervezeteken 
belüli árképzési záradék tilalma ma már nehezen érthető és igazolható.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 26 b pont (új)
1308/2013/EU rendelet
219 cikk – cím

Hatályos szöveg Módosítás

26b. A 219. cikk címének helyébe a 
következő szöveg lép:

A piaci zavarokkal szembeni intézkedések „A piaci zavarok megelőzését és kezelését 
szolgáló intézkedések”
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

Természetesen a piaci zavarok megelőzése is fontos, de ha egyszer bekövetkeznek, akkor 
kezelni is tudni kell azokat.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 26 c pont (új)
1308/2013/EU rendelet
219 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

26c. A 219. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:

Annak érdekében, hogy hatékonyan és 
eredményesen lehessen fellépni azokban az 
esetekben, amikor a belső vagy a külső 
piacokon bekövetkező jelentős 
áremelkedés vagy -csökkenés piaci zavar 
kialakulásának veszélyével fenyeget, 
illetve amikor egyéb, a piacot jelentősen 
megzavaró vagy ennek veszélyét 
előrevetítő események és körülmények 
merülnek fel, és ha ez a helyzet vagy annak 
a piacra gyakorolt hatásai 
valószínűsíthetően fennmaradnak vagy 
tovább romlanak, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a EUMSZ-
nek megfelelően megkötött nemzetközi 
megállapodásokból származó 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásával, a 227. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 
meghozza az adott piaci helyzet 
kezeléséhez szükséges intézkedéseket, 
mely utóbbi intézkedések azonban csak 
abban az esetben hozhatók meg, ha az e 
rendelet szerinti egyéb intézkedések 
elégtelennek bizonyulnak.

„Annak érdekében, hogy hatékonyan és 
eredményesen lehessen fellépni azokban az 
esetekben, amikor a belső vagy a külső 
piacokon bekövetkező jelentős 
áremelkedés vagy -csökkenés piaci zavar 
kialakulásának veszélyével fenyeget, 
illetve amikor egyéb, a piacot jelentősen 
megzavaró vagy ennek veszélyét 
előrevetítő események és körülmények 
merülnek fel, és ha ez a helyzet vagy annak 
a piacra gyakorolt hatásai 
valószínűsíthetően fennmaradnak vagy 
tovább romlanak, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a EUMSZ-
nek megfelelően megkötött nemzetközi 
megállapodásokból származó 
kötelezettségvállalások tiszteletben 
tartásával, a 227. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 
meghozza az adott piaci helyzet 
kezeléséhez szükséges intézkedéseket.”
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

Ez a cikk jelentős jogkörökkel ruházza fel a Bizottságot arra, hogy válság esetén 
közbeavatkozzon. Ezek a jogkörök nincsenek részletesen meghatározva, a Bizottság szabad 
kezet kap. 2016-ban ez a cikk képezte az alapját az önkéntes tejtermeléscsökkentési 
támogatásnak. Az (1) bekezdés első albekezdése végének elhagyásával egy rosszul 
meghatározott feltételt törlünk el, amely megakadályozza, hogy ezt a cikket más 
intézkedésekkel is használni lehessen.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 26 d pont (új)
1308/2013/EU rendelet
219 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

26d. A 219. cikk (1) bekezdésének 
negyedik albekezdése helyébe a következő 
szöveg lép:

Ezen intézkedések – a piaci zavarnak vagy 
a piaci zavar veszélyének kezeléséhez 
szükséges mértékben és időtartamra –
kiterjeszthetik vagy módosíthatják az e
rendeletben foglalt egyéb intézkedések 
hatályát, időbeli tartamát vagy más 
aspektusait, export-visszatérítéseket 
állapíthatnak meg, vagy részben vagy 
teljes körűen felfüggeszthetik a behozatali 
vámokat, többek között bizonyos 
mennyiségek vagy időszakok tekintetében.

„Ezen intézkedések – a piaci zavarnak 
vagy a piaci zavar veszélyének kezeléséhez 
szükséges mértékben és időtartamra –
kiterjeszthetik vagy módosíthatják az e 
rendeletben foglalt egyéb intézkedések 
hatályát, időbeli tartamát vagy más 
aspektusait, fokozhatják az 
importellenőrzéseket, lefelé vagy felfelé 
korrigálhatják az összes behozatali vámot 
vagy azok egy részét, többek között 
bizonyos mennyiségek vagy időszakok 
tekintetében. Az intézkedések a 
gyümölcsökre és zöldségekre vonatkozó 
belépésiár-rendszer kiigazítására is 
vonatkozhatnak, miután egyeztetés indult 
az Unióba exportáló harmadik 
országokkal.”

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

Mivel a Bizottság törölte az exporttámogatásokról szóló cikkeket (196–204. cikk), a 219. 
cikkből törölni kell az ezekre való hivatkozást. Következésképpen a belső árak emelkedését 
vagy csökkenését előidéző egyensúlyhiányok esetén meghozandó intézkedések közötti 
egyensúly megőrzése érdekében utalni kell arra, hogy a vámokat nemcsak felfüggeszteni 
lehet, hanem felfelé vagy lefelé korrigálni is, valamint hogy fokozni lehet a vámellenőrzéseket.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 26 e pont (új)
1308/2013/EU rendelet
220 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26e. A szöveg a következő cikkel 
egészül ki:

220a. cikk

Termeléscsökkentési rendszer

(1) Súlyos piaci egyensúlyhiány esetén, 
illetve amennyiben azt a termelési 
technikák lehetővé teszik, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 227. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el arra 
vonatkozóan, hogy az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett, meghatározott 
ágazatban támogatást nyújt azon termelők 
számára, akik egy meghatározott 
időszakban – az előző év azonos 
időszakához képest – csökkentik a 
termékszállításukat.

(2) A támogatás nyújtásának alapelve, 
hogy a termelőknek a székhelyük szerinti 
tagállamokban az érintett tagállam által 
meghatározott módszerek alapján kell a 
kérelmüket benyújtani.

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 
csökkentési támogatás iránti kérelmeket a 
termelők nevében elismert szervezetek 
vagy a nemzeti jogszabályok alapján 
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létrehozott szövetkezetek nyújthatják be. 
Ebben az esetben a tagállamok biztosítják, 
hogy a támogatás teljes összege eljusson a 
termékszállításukat ténylegesen csökkentő
termelőkhöz.

(3) Ha a részvétel nem elegendő a piac 
egyensúlyának helyreállításához, a 
Bizottság felhatalmazással rendelkezik 
arra, hogy minden termelő számára 
kötelezővé tegye a termeléscsökkentést.

(4) E rendszer hatékony és megfelelő 
végrehajtásának biztosítása érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
227. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következők meghatározása 
érdekében:

a) a csökkentési rendszer keretében uniós 
szinten csökkentendő maximális szállítási 
volumen vagy mennyiség;

b) a csökkentési időszak időtartama és 
szükség esetén meghosszabbítása;

c) a csökkentett volumennek vagy 
mennyiségnek megfelelő támogatás 
összege és finanszírozási rendszere;

d) a kérelmezők támogathatóságára és a 
támogatási kérelmek elfogadására 
vonatkozó feltételek;

e) a program végrehajtásának speciális 
feltételei.

Or. fr

Indokolás

Az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletbe át kell másolni a 2016-ban a 219. cikk 
alapján alkalmazott tejtermeléscsökkentési támogatásra vonatkozó részt. Ez a cikk lehetővé 
teszi, hogy a rendeletben megvessük e rendszer alapjait, valamint hogy az ösztönzésről 
áttérjünk a kötelezésre.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 26 f pont (új)
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1308/2013/EU rendelet
222 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26f. A 222. cikket el kell hagyni;

Or. fr

Indokolás

Ezt a cikket kartellbarátnak tartjuk. 2016-ban, a tejválság idején egyszer már alkalmazták, de 
nem járt eredménnyel. A KAP-nak viszont mind a mezőgazdasági termelők, mind a fogyasztók 
számára védelmet kell biztosítania a feldolgozás és a forgalmazás monopolisztikus 
koncentrációjának nemkívánatos hatásai ellen.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 26 g pont (új)
1308/2013/EU rendelet
223 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

26g. A 223. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdése helyébe a következő 
szöveg lép:

A beérkezett információk nemzetközi 
szervezetek, valamint harmadik országok 
illetékes hatóságai számára is eljuttathatók 
vagy azok rendelkezésére bocsáthatók, 
továbbá közzétehetők, feltéve, hogy ennek 
során figyelembe veszik a személyes 
adatok védelmét és a vállalkozásoknak az 
üzleti titkaik, és ezen belül az árakra 
vonatkozó adataik védelméhez fűződő 
jogos érdekét.

„A beérkezett információk nemzetközi 
szervezetek, az Európai Értékpapírpiaci 
Hatóság, valamint harmadik országok 
illetékes hatóságai számára is eljuttathatók 
vagy azok rendelkezésére bocsáthatók, 
továbbá közzétehetők, feltéve, hogy ennek 
során figyelembe veszik a személyes 
adatok védelmét és a vállalkozásoknak az 
üzleti titkaik, és ezen belül az árakra 
vonatkozó adataik védelméhez fűződő 
jogos érdekét.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Indokolás

Az európai pénzügyi piacok szabályozását biztosító irányelvek felülvizsgálata nyomán a
Bizottságnak és a nemzeti hatóságoknak kötelezően együtt kell működniük a pénzügyi 
hatóságokkal.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 26 h pont (új)
1308/2013/EU rendelet
223 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26h. A 223. cikk (3) bekezdése a 
következő albekezdéssel egészül ki:

A piac megfelelő szintű átláthatóságának 
biztosítása érdekében és a szakmai 
titoktartás tiszteletben tartása mellett a 
Bizottság a (2) bekezdésben említett 
eljárással összhangban intézkedéseket 
fogadhat el, amelyek a különösen 
átláthatatlanul működő piaci szereplőket 
arra kötelezhetik, hogy ügyleteiket egy, az 
információcserét elősegítő elektronikus 
platformon keresztül hajtsák végre.

Or. fr

Indokolás

A 223. cikk jelentős jogkörökkel ruházza fel a Bizottságot annak érdekében, hogy javítsa a 
piacok átláthatóságát. A pénzügyi piacokról szóló 648/2012/EU rendelet mintájára a 
mezőgazdasági piacok szabályozó hatóságainak is lehetőségük lesz arra, hogy a közvetlenül 
megkötött, homályos tranzakciók esetében kötelezővé tegyék, hogy azokat az információcserét 
elősegítő elektronikus platformokon keresztül hajtsák végre.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 27 pont
1308/2013/EU rendelet
225 cikk – 1 bekezdés – a–d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. A 225. cikk a)–d) pontját el kell 
hagyni;

27. A 225. cikk a), c) és d) pontját el 
kell hagyni; 

Or. fr

Indokolás

A Bizottság által elhagyni javasolt 4 pont közül a tej- és tejtermékágazatban a piaci helyzet 
alakulásáról szóló b) pont törlését ellenezzük.

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 27 a pont (új)
1308/2013/EU rendelet
225 cikk – 1 bekezdés – b pont

Hatályos szöveg Módosítás

27a. A 225. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:

b) 2014. június 30-ig és 2018. december 
31-ig a piaci helyzet alakulásáról a tej- és 
tejtermékágazatban, és különösen a 148-
151. cikknek, a 152. cikk (3) 
bekezdésének, a 157. cikk (3) 
bekezdésének az alkalmazásáról, értékelve 
különösen a hátrányos helyzetű régiók 
tejtermelőire és tejtermelésére gyakorolt 
hatásokat a termelés e régiókban való 
fenntartásának általános célja tekintetében, 
és kitérve azokra a lehetséges 
intézkedésekre is, amelyek a 
mezőgazdasági termelőket közös termelési 
megállapodások megkötésére ösztönzik; 
jelentéshez adott esetben csatolni kell a 
megfelelő javaslatot;

„b) 2018. december 31-ig, 2021. december 
31-ig és 2024. december 31-ig a piaci 
helyzet alakulásáról a tej- és 
tejtermékágazatban, és különösen a 148-
151. cikknek, a 152. cikk (3) 
bekezdésének, a 157. cikk (3) 
bekezdésének az alkalmazásáról, értékelve 
különösen a hátrányos helyzetű régiók 
tejtermelőire és tejtermelésére gyakorolt 
hatásokat a termelés e régiókban való 
fenntartásának általános célja tekintetében, 
és kitérve azokra a lehetséges 
intézkedésekre is, amelyek a 
mezőgazdasági termelőket közös termelési 
megállapodások megkötésére ösztönzik; 
jelentéshez adott esetben csatolni kell a 
megfelelő javaslatot;”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Indokolás

A tejkvótarendszer kivezetésének kezelése több mint kockázatos volt. A Bizottságnak továbbra 
is jelentést kell tennie a termelők jobb szervezése érdekében a tagállamok rendelkezésére 
bocsátott eszközök mozgósításáról, valamint a saját válságkezelési tevékenységeiről is.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 27 b pont (új)
1308/2013/EU rendelet
225 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27b. A 225. cikk a következő ponttal 
egészül ki:

da) legkésőbb 2019. június 30-ig a 
Bizottság arra vonatkozó stratégiájáról, 
hogy a rendelet rendelkezései hogyan 
alkalmazhatók a lehető legjobban azon 
válságok megelőzése és kezelése 
érdekében, amelyek az Egyesült Királyság 
kilépését követően következhetnek be a 
belső mezőgazdasági piacokon.

Or. fr

Indokolás

Ez a cikk arra kötelezi a Bizottságot, hogy a rendelet alkalmazására vonatkozó kérdésekről 
készítsen jelentéseket. Tekintettel arra, hogy a Bizottság kis mértékben foglalkozik a KAP 1. 
pillérének értékelésével, illetve a Brexitre figyelemmel fontos, hogy a Bizottság 
válságmegelőzési és -kezelési stratégiára tegyen javaslatot, amint a Brexit főbb 
forgatókönyvei elkészülnek.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 27 c pont (új)
1308/2013/EU rendelet
225 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27c. A 225. cikk a következő ponttal 
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egészül ki:

db) legkésőbb 2019. december 31-ig a 
mezőgazdasági piacokat érintő különböző 
válságtípusok meghatározásáról, az 
Európai Parlamenttel és a Tanáccsal való 
párbeszéd javítására irányuló bizottsági 
teljesítménymérési keret meghatározása 
érdekében.

Or. fr

Indokolás

Jelentést kérünk annak érdekében is, hogy a Bizottság kidolgozza a mezőgazdasági piaci 
válságok jellemzését megadó vonatkoztatási rendszert; ez a jelentés képezi majd az alapját a 
Bizottság teljesítménymérési kerete meghatározásának, valamint lehetővé teszi számára, hogy 
szükség esetén közbeavatkozzon.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 27 d pont (új)
1308/2013/EU rendelet
225 cikk – 1 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27d. A 225. cikk a következő ponttal 
egészül ki:

dc) legkésőbb 2020. december 31-ig arról, 
hogy milyen lehetőségeket kínálnak az új 
információs és kommunikációs 
technológiák a Bizottság és a nemzeti 
hatóságok, illetve a vállalkozások közötti 
kapcsolatok korszerűbbé tételéhez, többek 
között a közbeszerzések fokozottabb 
átláthatóságának biztosítása érdekében.

Or. fr

Indokolás

Miközben a reform vezérelveit az egyszerűsítés és a korszerűsítés alkotják, a Bizottság 
egyetlen konkrét javaslatot sem tett az új információs és kommunikációs technológiáknak a 
közte, a tagállamok és a vállalkozások közötti információcsere javítása érdekében történő 
alkalmazásáról, többek között a közbeszerzések átláthatósága terén.
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Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 28 a pont (új)
1308/2013/EU rendelet
226 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a. A szöveg a következő cikkel 
egészül ki:

226a. cikk

Válságkezelési terv

(1) A Bizottság válságkezelési tervet 
dolgoz ki azzal a céllal, hogy végrehajtsa 
az EMGA által az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 39. cikkében 
a KAP-ra vonatkozóan meghatározott 
célkitűzések, különösen a piacok 
stabilizálására irányuló célkitűzés 
teljesítése érdekében finanszírozott uniós 
támogatást.

(2) A 225. cikk c) pontjában említett, a 
válságok különböző típusait meghatározó 
jelentés és a többek között a KAP első 
pillérének értékeléséről végzett munkák 
alapján a Bizottság minden egyes 
válságtípusra vonatkozóan beavatkozási 
stratégiát határoz meg. Az e rendeletben 
meghatározott minden egyes 
piacirányítási eszközre vonatkozóan 
GYELV-elemzést készítenek az eszközök 
közötti lehetséges szinergiák azonosítása 
érdekében.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 227. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a mennyiségi célértékek és 
részcélértékek meghatározása céljából, 
hogy az ebben a rendeletben 
meghatározott eszközök hozzájáruljanak 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 39. cikkében lefektetett célok 
megvalósításához. A Bizottság legkésőbb 
2020. január 1-jéig benyújtja az Európai 
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Parlamentnek és a Tanácsnak a 
válságkezelési terv tervezetét. A 
tagállamok ennek alapján nyújtják be a 
Bizottságnak a KAP-stratégiai terveiket.

(4) A válságkezelési terv a 2021. január 1-
jétől 2027. december 31-ig terjedő 
időszakra vonatkozik, 2024. június 30-ra 
kitűzött félidős felülvizsgálati záradékkal, 
amely során a közpénzek eredményesebb 
felhasználása és a nagyobb uniós 
hozzáadott érték biztosítása érdekében 
optimalizálni kell a tagállami stratégiai 
tervekkel való teljes összhangot.

Or. fr

Indokolás

Összefoglalva átvesszük a KAP-stratégiai tervekről szóló rendelettervezet 91. és 113. cikkét. A 
tagállamoknak a stratégia tervekben kell a Bizottság elé terjeszteniük és megindokolniuk a 
választásaikat. A Bizottságnak azért kell a válságkezelési stratégiáját kidolgoznia, hogy 
jelentést tegyen a Parlamentnek és a Tanácsnak. Stratégiája egyértelmű meghatározása 
elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy a tagállamok maguk is meg tudják határozni a 
prioritásaikat.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 28 b pont (új)
1308/2013/EU rendelet
226 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28b. A szöveg a következő cikkel 
egészül ki:

226b. cikk

Teljesítménymérési keret

(1) A Bizottság teljesítménymérési keretet 
hoz létre, amely lehetővé teszi a 
válságkezelési terv teljesítményére 
vonatkozó jelentéstételt, monitoringot és 
értékelést a terv végrehajtása során.

(2) A keret a következő elemeket 
tartalmazza:
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a) közös háttér-, kimeneti, eredmény- és 
hatásmutatók, amelyek a monitoring, az 
értékelés és az éves teljesítményjelentés 
alapjául szolgálnak;

b) a releváns konkrét célkitűzéshez 
kapcsolódó, eredménymutatók 
felhasználásával meghatározott célértékek 
és éves részcélértékek;

c) adatgyűjtés, -tárolás és -továbbítás;

d) a tárgyév során érintett egyes termelési 
ágakban a válságkezelési terv 
teljesítményéről készített éves jelentések;

e) az egész EMGA felhasználásában 
fellelhető hatékonysági tartalékok 
felmérése.

(3) A teljesítménymérési keret célja:

a) a KAP hatásának, eredményességének, 
hatékonyságának, relevanciájának, 
egységességének és hozzáadott értékének 
értékelése;

b) jelentéstétel az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak a válságmegelőzés és -
kezelés terén a Bizottságra ruházott 
jogkörök alkalmazásáról;

c) az EMGA jelenlegi 
költségvetésfogyasztási logikájának 
megszüntetése;

d) a mezőgazdasági piacok és jövedelmek 
anticiklikus irányítási logikájának 
érvényre juttatása, amely során a 
Bizottság a gazdasági ciklusok, az 
időjárási események és a geopolitikai 
feszültségek függvényében optimalizálja a 
közpénzek felhasználását.

Or. fr

Indokolás

Összefoglalva átvesszük a KAP-stratégiai tervekről szóló rendelettervezet 91. és 113. cikkét. A 
tagállamoknak a stratégia tervekben kell a Bizottság elé terjeszteniük és megindokolniuk a 
választásaikat. A Bizottságnak azért kell a válságkezelési stratégiáját kidolgoznia, hogy 
jelentést tegyen a Parlamentnek és a Tanácsnak. Stratégiája egyértelmű meghatározása 
elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy a tagállamok maguk is meg tudják határozni a 
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prioritásaikat.

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 28 c pont (új)
1308/2013/EU rendelet
227 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

28c. A 227. cikk (2) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

(2) A Bizottság e rendeletben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása 
hétéves időtartamra szól 2013. december 
20. időpontjától kezdődő hatállyal. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a 
hétéves időtartam vége előtt jelentést készít 
a felhatalmazásról. Amennyiben az 
Európai Parlament vagy a Tanács nem 
ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb 
három hónappal az egyes időtartamok vége 
előtt, akkor a felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra.

„(2) A Bizottság e rendeletben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása 
hétéves időtartamra szól 2020. december 
20. időpontjától kezdődő hatállyal. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a 
hétéves időtartam vége előtt jelentést készít 
a felhatalmazásról. Amennyiben az 
Európai Parlament vagy a Tanács nem 
ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb 
három hónappal az egyes időtartamok vége 
előtt, akkor a felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539764116757&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

A következő programozás időpontjának aktualizálása.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 29 a pont (új)
1308/2013/EU rendelet
II melléklet – IX rész – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29a. A II. melléklet IX. része a 
következő ponttal egészül ki:

2a. „méhviasz”: az Apis mellifera 
méhfajta dolgozó méhei viaszmirigyeinek 
váladékaiból előállított és a méhkas 
építésére használt anyag;

Or. fr

Indokolás

Méhészeti termékek fogalommeghatározása: méhviasz.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 29 b pont (új)
1308/2013/EU rendelet
II melléklet – IX rész – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29b. A II. melléklet IX. része a 
következő ponttal egészül ki:

2b. „méhpempő”: az Apis mellifera 
méhfajta dajkaméheinek hátsó garati 
mirigyei által kiválasztott természetes 
anyag. Ez az anyag elsősorban a 
méhlárvák és a királynő táplálására 
szolgál; friss, természetes és kezeletlen 
termék. Szűrhető (ultraszűrés nélkül), de 
semmilyen anyag nem adható hozzá.

Or. fr

Indokolás

Méhészeti termékek fogalommeghatározása: méhpempő.
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Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 29 c pont (új)
1308/2013/EU rendelet
II melléklet – IX rész – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29c. A II. melléklet IX. része a 
következő ponttal egészül ki:

2c. „méhszurok”: az Apis mellifera 
méhfajta dolgozói által bizonyos 
növényekből begyűjtött, majd átalakított, 
kizárólag természetes és növényi eredetű 
gyanta, amelyhez hozzáadják saját 
váladékaikat (elsősorban viaszt és 
nyálváladékokat). Ezt a gyantát 
elsősorban a méhkas védelmére 
használják.

Or. fr

Indokolás

Méhészeti termékek fogalommeghatározása: propolisz.

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 29 d pont (új)
1308/2013/EU rendelet
II melléklet – IX rész – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29d. A II. melléklet IX. része a 
következő ponttal egészül ki:

2d. „virágpor szemcsék”: az Apis 
mellifera méhfajta dolgozói által 
begyűjtött virágporból összeállított 
szemcsék, amelyeket hátsó lábaikkal 
gyúrnak össze méz és/vagy nektár 
segítségével és nyálváladékkal.

Or. fr
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Indokolás

Méhészeti termékek fogalommeghatározása: virágpor szemcsék.

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 29 e pont (új)
1308/2013/EU rendelet
II melléklet – IX rész – 2 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29e. A II. melléklet IX. része a 
következő ponttal egészül ki:

2e. „méhpollen vagy méhkenyér”: a 
méhek által a méhkas lépsejtjeiben 
elhelyezett virágpor szemcsék, amelyek a 
jelen lévő enzimek és mikroorganizmusok 
hatására bizonyos természetes 
átalakulásokon mentek keresztül. A 
dajkaméhek használják a méhcsalád 
táplálására.

Or. fr

Indokolás

Méhészeti termékek fogalommeghatározása: méhpollen vagy méhkenyér.

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 29 f pont (új)
1308/2013/EU rendelet
II melléklet – IX rész – 2 f bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29f. A II. melléklet IX. része a 
következő ponttal egészül ki:

2f. „méhméreg”: a méh méregmirigyének 
váladéka, amelyet a méhek a kaptár 
támadói elleni védekezésre használnak.

Or. fr
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Indokolás

Méhészeti termékek fogalommeghatározása: méhméreg.

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 a pont (új)
1308/2013/EU rendelet
VII melléklet – I rész – cím

Hatályos szöveg Módosítás

31a. Az I. rész címe helyébe a következő 
szöveg lép:

A 12 hónaposnál fiatalabb szarvasmarhák 
húsa

„A 12 hónaposnál fiatalabb szarvasmarhák 
és juhok húsa”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

A bárány fogalmát nem harmonizálták uniós szinten. A 12 hónaposnál idősebb állatok egy 
jelentős részét azonban „bárány” néven értékesítik az európai piacon, amely nem felel meg a 
fogyasztók elvárásainak, többek között a hús omlóssága tekintetében. A csökkenő juhhús-
fogyasztás, a Brexit, valamint az Ausztráliával és Új-Zélanddal kötendő megállapodásokról 
folytatott tárgyalások fényében el kell kerülni a bárányhús elnevezés jogtalan használatát.

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 b pont (új)
1308/2013/EU rendelet
VII melléklet – I rész – II. pont – cím

Hatályos szöveg Módosítás

31b. Az I. rész II. pontjának címe 
helyébe a következő szöveg lép:

II. A tizenkét hónaposnál fiatalabb 
szarvasmarhák kategóriákba sorolása a 
vágóhídon

„II. A tizenkét hónaposnál fiatalabb 
szarvasmarhák és juhok kategóriákba 
sorolása a vágóhídon”
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

A bárány fogalmát nem harmonizálták uniós szinten. A 12 hónaposnál idősebb állatok egy 
jelentős részét azonban „bárány” néven értékesítik az európai piacon, amely nem felel meg a 
fogyasztók elvárásainak, többek között a hús omlóssága tekintetében. A csökkenő juhhús-
fogyasztás, a Brexit, valamint az Ausztráliával és Új-Zélanddal kötendő megállapodásokról 
folytatott tárgyalások fényében el kell kerülni a bárányhús elnevezés jogtalan használatát.

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 c pont (új)
1308/2013/EU rendelet
VII melléklet – I rész – II pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31c. A VII. melléklet I. részének II. 
pontja a következő bekezdéssel egészül ki:

Vágáskor a 12 hónaposnál fiatalabb 
juhokat a gazdasági szereplők az illetékes 
hatóság felügyelete alatt a következő 
kategóriák egyikébe sorolják:

A. kategória: 12 hónaposnál fiatalabb 
juhok vágott teste

A kategóriát azonosító betű: A.

Or. fr

Indokolás

A bárány fogalmát nem harmonizálták uniós szinten. A 12 hónaposnál idősebb állatok egy 
jelentős részét azonban „bárány” néven értékesítik az európai piacon, amely nem felel meg a 
fogyasztók elvárásainak, többek között a hús omlóssága tekintetében. A csökkenő juhhús-
fogyasztás, a Brexit, valamint az Ausztráliával és Új-Zélanddal kötendő megállapodásokról 
folytatott tárgyalások fényében el kell kerülni a bárányhús elnevezés jogtalan használatát.
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Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 d pont (új)
1308/2013/EU rendelet
VII melléklet – I rész – II pont – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

31d. A VII. melléklet I. részének II. 
pontjában a második albekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:

Ezt a besorolást a szarvasmarhák 
kísérőokmányában, a szarvasmarha-
útlevélben szereplő adatok alapján, vagy 
ennek hiányában az 1760/2000/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet(1) 5. 
cikkében előírt számítógépes adatbázis 
adatai alapján kell elvégezni.

„Ezt a besorolást a szarvasmarhák 
kísérőokmányában, a szarvasmarha- és 
juh-útlevélben szereplő adatok alapján, 
vagy ennek hiányában az 1760/2000/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet(1) 5. 
cikkében előírt számítógépes adatbázis 
adatai alapján kell elvégezni.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 e pont (új)
1308/2013/EU rendelet
VII melléklet – I rész – III pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31e. A VII. melléklet I. részének III. 
pontja a következő bekezdéssel egészül ki:

1a. A 12 hónaposnál fiatalabb juhok 
húsát a különböző tagállamokban csak a 
következő, valamennyi tagállam 
vonatkozásában meghatározott 
kereskedelmi megnevezéssel vagy 
megnevezésekkel szabad forgalmazni:

A forgalmazás helye szerinti ország

Használandó kereskedelmi megnevezés 
bárány
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Or. fr

Indokolás

A bárány fogalmát nem harmonizálták uniós szinten. A 12 hónaposnál idősebb állatok egy 
jelentős részét azonban „bárány” néven értékesítik az európai piacon, amely nem felel meg a 
fogyasztók elvárásainak, többek között a hús omlóssága tekintetében. A csökkenő juhhús-
fogyasztás, a Brexit, valamint az Ausztráliával és Új-Zélanddal kötendő megállapodásokról 
folytatott tárgyalások fényében el kell kerülni a bárányhús elnevezés jogtalan használatát.

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 f pont (új)
1308/2013/EU rendelet
VII melléklet – I rész – III pont – 3 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

31f. A VII. melléklet I. részének III. 
pontjában a (3) bekezdés első 
albekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép:

Az (1) bekezdésben szereplő táblázat A) 
pontjában a „V” kategória esetében 
felsorolt kereskedelmi megnevezések, 
valamint az ezekből származtatott új 
megnevezések kizárólag abban az esetben 
használhatók, ha az e mellékletben foglalt 
követelmények teljesülnek.

„Az (1) bekezdésben szereplő táblázat A) 
pontjában a „V” szarvasmarha-kategória 
és az „A” juh-kategória esetében felsorolt 
kereskedelmi megnevezések, valamint az 
ezekből származtatott új megnevezések 
kizárólag abban az esetben használhatók, 
ha az e mellékletben foglalt követelmények 
teljesülnek.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

A bárány fogalmát nem harmonizálták uniós szinten. A 12 hónaposnál idősebb állatok egy 
jelentős részét azonban „bárány” néven értékesítik az európai piacon, amely nem felel meg a 
fogyasztók elvárásainak, többek között a hús omlóssága tekintetében. A csökkenő juhhús-
fogyasztás, a Brexit, valamint az Ausztráliával és Új-Zélanddal kötendő megállapodásokról 
folytatott tárgyalások fényében el kell kerülni a bárányhús elnevezés jogtalan használatát.



PR\1167245HU.docx 69/83 PE623.922v01-00

HU

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 31 g pont (új)
1308/2013/EU rendelet
VII melléklet – I rész – III pont – 3 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

31g. A VII. melléklet I. részének III. 
pontjában a (3) bekezdés második 
albekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép:

Különösen a „veau”, a „telecí”, a „Kalb”, a 
„μοσχάρι”, a „ternera”, a „kalv”, a „veal”, 
a „vitello”, a „vitella”, a „kalf”, a „vitela” 
és a „teletina” kifejezés nem használható 
12 hónapnál idősebb szarvasmarha 
húsának kereskedelmi megnevezéseként, 
illetve nem szerepelhet ilyen hús címkéjén.

„Különösen a „veau”, a „telecí”, a „Kalb”, 
a „μοσχάρι”, a „ternera”, a „kalv”, a 
„veal”, a „vitello”, a „vitella”, a „kalf”, a 
„vitela” és a „teletina” kifejezés nem 
használható 12 hónapnál idősebb 
szarvasmarha húsának kereskedelmi 
megnevezéseként, illetve nem szerepelhet 
ilyen hús címkéjén. A „bárány” kifejezés 
szintén nem használható kereskedelmi 
megnevezésként, illetve nem szerepelhet a 
12 hónaposnál idősebb juhoktól származó 
hús címkéjén.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

A bárány fogalmát nem harmonizálták uniós szinten. A 12 hónaposnál idősebb állatok egy 
jelentős részét azonban „bárány” néven értékesítik az európai piacon, amely nem felel meg a 
fogyasztók elvárásainak, többek között a hús omlóssága tekintetében. A csökkenő juhhús-
fogyasztás, a Brexit, valamint az Ausztráliával és Új-Zélanddal kötendő megállapodásokról 
folytatott tárgyalások fényében el kell kerülni a bárányhús elnevezés jogtalan használatát.

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 32 pont
1308/2013/EU rendelet
VII melléklet – II rész – 18 és 19 pont



PE623.922v01-00 70/83 PR\1167245HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32. A VII. melléklet II. része a 
következő 18. és 19. ponttal egészül ki:

törölve

„18. Az 1. és a 4–9. pontban említett 
szőlőből készült termékek megnevezése 
kiegészíthető az „alkoholmentesített” 
kifejezéssel, amennyiben az adott termék:

a) az 1. pont meghatározása szerinti 
borból, a 4. pont meghatározása szerinti 
pezsgőből, az 5. pont meghatározása 
szerinti minőségi pezsgőből, a 6. pont 
meghatározása szerinti illatos minőségi 
pezsgőből, a 7. pont meghatározása 
szerinti szén-dioxid hozzáadásával készült 
habzóborból, a 8. pont meghatározása 
szerinti gyöngyözőborból vagy a 9. pont 
meghatározása szerinti szén-dioxid 
hozzáadásával készült gyöngyözőborból 
készült;

b) a VIII. melléklet I. részének E. 
szakaszában leírt alkoholmentesítési 
eljáráson ment keresztül; és

c) összes alkoholtartalma legfeljebb 
0,5 térfogatszázalék.

19. Az 1. és a 4–9. pontban említett 
szőlőből készült termékek megnevezése 
kiegészíthető a „részlegesen 
alkoholmentesített” kifejezéssel, 
amennyiben az adott termék:

a) az 1. pont meghatározása szerinti 
borból, a 4. pont meghatározása szerinti 
pezsgőből, az 5. pont meghatározása 
szerinti minőségi pezsgőből, a 6. pont 
meghatározása szerinti illatos minőségi 
pezsgőből, a 7. pont meghatározása 
szerinti szén-dioxid hozzáadásával készült 
habzóborból, a 8. pont meghatározása 
szerinti gyöngyözőborból vagy a 9. pont 
meghatározása szerinti szén-dioxid 
hozzáadásával készült gyöngyözőborból 
készült;

b) a VIII. melléklet I. részének E. 
szakaszában leírt alkoholmentesítési 
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eljáráson ment keresztül; és

c) összes alkoholtartalma legfeljebb 
0,5 térfogatszázalék, és a VIII. melléklet I. 
részének E. szakaszában leírt eljárások 
elvégzését követően összes 
alkoholtartalma több mint 20 
térfogatszázalékkal csökkent eredeti 
összes alkoholtartalmához képest.”

Or. fr

Indokolás

Az alkoholmentesített borok ezen új kategóriájának létrehozása nem felel meg a bornak az 
egységes közös piacszervezésről szóló rendelet VII. mellékletének II. részében meghatározott 
forgalommeghatározásának. Az alkoholmentesített borokhoz aromákat kell hozzáadni az 
alkoholveszteség ellensúlyozására, ezért olyanok, mint az ipari termékek. Az ilyen boralapú 
termékek nem az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet, hanem sokkal inkább az 
ízesített borokról szóló 251/2014/EU rendelet szabályainak hatálya alá tartozhatnak.

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 33 pont
1308/2013/EU rendelet
VIII melléklet – I rész – E szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33. A VIII. melléklet I. része a 
következő E. szakasszal egészül ki:

törölve

„E. Alkoholmentesítési eljárás

Az alábbi alkoholmentesítési eljárások 
engedélyezhetők, akár önmagukban, akár 
együttesen alkalmazva, a VII. melléklet II. 
részének 1. és 4–9. pontjában említett 
szőlőből készült termékek 
etanoltartalmának részleges vagy 
majdnem teljes redukálására:

a) részleges vákuumos párologtatás;

b) membrántechnikák;

c) lepárlás.

Az alkoholmentesítési eljárások nem 
eredményezhetik a szőlőből készült termék 
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érzékszervi jellemzőinek elváltozását. A 
szőlőből készült termékekben található 
etanoltartalom kivonásának a szőlőmust 
cukortartalmának növelésével kell együtt 
járnia.”

Or. fr

Indokolás

Az alkoholmentesített borok ezen új kategóriájának létrehozása nem felel meg a bornak az 
egységes közös piacszervezésről szóló rendelet VII. mellékletének II. részében meghatározott 
forgalommeghatározásának. Az alkoholmentesített borokhoz aromákat kell hozzáadni az 
alkoholveszteség ellensúlyozására, ezért olyanok, mint az ipari termékek. Az ilyen boralapú 
termékek nem az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet, hanem sokkal inkább az 
ízesített borokról szóló 251/2014/EU rendelet szabályainak hatálya alá tartozhatnak.

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 33 a pont (új)
1308/2013/EU rendelet
XI melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a. A XI. mellékletet el kell hagyni;

Or. fr

Indokolás

A cukorra vonatkozó kvótarendszer megszűnt. A Bizottság elmulasztotta törölni a XI. 
mellékletet.

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 33 b pont (új)
1308/2013/EU rendelet
XII melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33b. A XII. mellékletet el kell hagyni;
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Or. fr

Indokolás

A cukorra vonatkozó kvótarendszer megszűnt. A Bizottság elmulasztotta törölni a 12. 
mellékletet.

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 33 c pont (új)
1308/2013/EU rendelet
XIII melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33c. A XIII. mellékletet el kell hagyni;

Or. fr

Indokolás

A cukorra vonatkozó kvótarendszer megszűnt. A Bizottság elmulasztotta törölni a 13. 
mellékletet.

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1151/2012/EU rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amelynek minősége vagy jellemzői 
alapvetően vagy kizárólag egy adott 
földrajzi környezetnek és az ahhoz 
kapcsolódó természeti és adott esetben
emberi tényezőknek köszönhetők;

b) amelynek minősége vagy jellemzői 
alapvetően vagy kizárólag egy adott 
földrajzi környezetnek és a természeti és 
emberi tényezőknek köszönhetők;

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás az eredetmegjelölés fogalommeghatározásának megtartását és a Lisszaboni 
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Megállapodáshoz való hozzáigazítását kéri. Az emberi tényezők valóban fontos szerepet 
játszanak az eredetmegjelöléssel ellátott termék jellegzetességének kialakításában. Az emberi 
tényezők jelentőségének mérséklése egyébként kihatna a termékek nemzetközi védelmére, ahol 
az ellenlábasok gyakran hivatkoznak a természetes és a földrajzi környezet hasonlóságaira az 
eredetmegjelölések különlegességeinek kisebbítésére.

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
1151/2012/EU rendelet
7 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 7. cikk (1) bekezdésének d) 
pontját el kell hagyni;

3. A 7. cikk (1) bekezdésének d) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d) annak igazolása, hogy a termék az 5. 
cikk (1) vagy (2) bekezdésében említett, 
meghatározott földrajzi területről 
származik;”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?qid=1539769667287&uri=CELEX:32012R1151)

Indokolás

A termékleírásban szereplő meghatározott földrajzi területről szóló d) pont jelenlegi 
megfogalmazása kétértelmű, ezért annak kismértékű módosítását javasoljuk, a hangsúlyt az 
oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott termék 
nyomonkövethetőségére helyezve.

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont
1151/2012/EU rendelet
15 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (2) bekezdés bevezető mondata 
helyébe a következő szöveg lép: 

törölve

„A 14. cikk sérelme nélkül, indokolt 
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esetekben a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusokat fogadhat el az e cikk (1) 
bekezdésében említett átmeneti időszak 
meghosszabbítása céljából, amennyiben 
bizonyítható, hogy:”;

Or. fr

Indokolás

A Bizottság ezen javaslata, amely arra irányul, hogy egyes átmeneti időszakokra vonatkozóan 
többé nem határoznak meg maximális időtartamot, gyengíti az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölés vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzés oltalmát. Az időbeli korlátozás 
hiánya zavart kelthet a fogyasztókban, a termelők szempontjából pedig egyenlőtlen 
bánásmódot eredményezhet.

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
228/2013/EU rendelet
30 cikk – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Franciaország tengerentúli megyéi: 
267 580 000 EUR

– Franciaország tengerentúli megyéi: 
278 410 000 EUR

Or. fr

Indokolás

A módosítás a jelenlegi keret fenntartását kéri.

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
228/2013/EU rendelet
30 cikk – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Azori-szigetek és Madeira: 
102 080 000 EUR

– Azori-szigetek és Madeira: 
106 210 000 EUR
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Or. fr

Indokolás

A módosítás a jelenlegi keret fenntartását kéri.

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
228/2013/EU rendelet
30 cikk – 2 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Kanári-szigetek: 257 970 000 EUR – Kanári-szigetek: 268 420 000 EUR

Or. fr

Indokolás

A módosítás a jelenlegi keret fenntartását kéri.

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
228/2013/EU rendelet
30 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Franciaország tengerentúli megyéi: 
25 900 000 EUR

– Franciaország tengerentúli megyéi: 
26 900 000 EUR

Or. fr

Indokolás

A módosítás a jelenlegi keret fenntartását kéri.
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Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
228/2013/EU rendelet
30 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Azori-szigetek és Madeira: 
20 400 000 EUR

– Azori-szigetek és Madeira: 
21 200 000 EUR

Or. fr

Indokolás

A módosítás a jelenlegi keret fenntartását kéri.

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
228/2013/EU rendelet
30 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Kanári-szigetek: 69 900 000 EUR – Kanári-szigetek: 72 700 000 EUR

Or. fr

Indokolás

A módosítás a jelenlegi keret fenntartását kéri.

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés
229/2013/EU rendelet
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Unió a III. és a IV. fejezetben 
előírt intézkedéseket legfeljebb évi 

(2) Az Unió a III. és a IV. fejezetben 
előírt intézkedéseket legfeljebb évi 
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23 000 000 EUR erejéig finanszírozza. 23 930 000 EUR erejéig finanszírozza.

Or. fr

Indokolás

A módosítás a jelenlegi keret fenntartását kéri.

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés
229/2013/EU rendelet
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A III. fejezetben említett egyedi 
ellátási szabályok finanszírozására 
előirányzott összeg nem haladhatja meg a 6 
830 000 EUR-t.”.

(3) A III. fejezetben említett egyedi 
ellátási szabályok finanszírozására 
előirányzott összeg nem haladhatja meg a 
7 110 000 EUR-t.”.

Or. fr

Indokolás

A módosítás a jelenlegi keret fenntartását kéri.

Módosítás 107

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Azok a vonatkozó rendelkezések 
alkalmazása előtt forgalomba hozott vagy 
felcímkézett borok, amelyek nem felelnek 
meg e rendelet követelményeinek, a 
készlet erejéig értékesíthetők.

Or. fr
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Indokolás

Ez a módosítás az új rendelet, és különösen a címkézéssel kapcsolatos új kötelezettségekre 
vonatkozó részének hatálybalépése előtt felcímkézett borokra vonatkozik.

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 119. cikk (1) bekezdésének ga) pontja, a 
119. cikk (3a) bekezdése és a 121. cikk 
(2a) bekezdése ...-tól/-től [egy évvel a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
hatálybalépését követően] alkalmazandó.

Or. fr

Indokolás

Az energiatartalom címkén való kötelező feltüntetésére vonatkozó rendelkezések egy évvel a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően lépnek hatályba.

Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 119. cikk (1) bekezdésének gb) pontja és 
a 119. cikk (3a) bekezdése ...-tól/-től [két 
évvel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
hatálybalépését követően] alkalmazandó.

Or. fr

Indokolás

Az összetevőlista címkén való kötelező feltüntetésére vonatkozó rendelkezések két évvel a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően lépnek hatályba.
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INDOKOLÁS

A közös agrárpolitika (KAP) Bizottság által javasolt reformtervezete nem felel meg a 
kihívásoknak. A mezőgazdasági jövedelmek 2014 óta tartó válsága a termelési ágak 
legtöbbjét érinti, és egy kicsivel még jobban megnehezíti a mezőgazdaságból élő népességen 
belüli nemzedékváltást. Az európai fogyasztók még soha nem tulajdonítottak ekkora 
jelentőséget a tányérjuk tartalmának és nem értik, hogy az Unió nem jelent nagyobb garanciát 
a termékek minőségére, illetve azok tisztességes megélhetésére, akik azokat előállítják.

Ideje, hogy megvonjuk az 1990-es évek tanmeséinek mérlegét, amikor a piacorientáltságot 
emelték a KAP totemévé, miközben a termelői ellátás, az élelmiszeripar és a forgalmazás 
monopolisztikus koncentrációja soha nem látott mértéket öltött. Most, hogy a 
multilateralizmus lendületét veszti és ez idáig példa nélküli kereskedelmi háborúnak enged 
teret, az Uniónak biztosítania kell stratégiai autonómiáját és újra rá kell találnia élelmiszer-
önellátása megkülönböztető jegyeire, máskülönben a tétlensége minden nappal egyre jobban 
előkészíti a terepet azoknak, akik meg akarják kérdőjelezni az európai integrációt.

Mivel a túl kései kezdés és a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos bizonytalanságok miatt 
nincs illúziója afelől, hogy a tárgyalások lezárhatók-e a jelenlegi parlamenti ciklus vége előtt, 
az előadó úgy döntött, hogy a Bizottság – meglehetősen hiányos – javaslatát azon ötlet 
továbbgondolására használja fel, miszerint alapjaiban meg kell reformálni az egységes közös 
piacszervezésről szóló rendeletet és azt egy valódi mezőgazdasági válságkezelési rendeletté 
kell alakítani.

Az exporttámogatások Bizottság által javasolt megszüntetésére nemzetközi kötelezettségeink 
következtében van szükség. Ahhoz azonban, hogy többé ne exportáljuk belső piacunk 
egyensúlyhiányait, ténylegesen rendelkeznünk kell a válságok kezelését elősegítő 
eszközökkel. Az eszközök már benne vannak a rendeletben, mivel a 2013-as reform lehetővé 
tette azok megerősítését. Az önkéntes tejtermelés-csökkentési támogatás 2016-ban történt 
bevezetése bebizonyította, hogy az ilyenfajta eszköz hatékony és konszenzust teremthet az 
Unióban. A közös piac valódi irányításának szolgálatában álló eszközök mozgósításához 
szükséges reakciókészséget azonban javítani kell, és a válságtartalék Bizottság által javasolt 
felülvizsgálata ehhez hozzá fog járulni. Az előadó szerint nem arról van szó, hogy korlátozni 
kellene a Bizottság jogköreit és vissza kellene térni az eszközök automatikus aktiválásához, 
hanem épp ellenkezőleg: a Bizottságot felelősséggel kell felruházni azzal, hogy mint minden 
irányító hatóságnak, lehetővé tesszük számára, hogy egy teljesítménykeret keretében 
cselekvési stratégiát határozzon meg, amely a Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott párbeszéd 
alapját képezi majd.

Az állami intervenciónak (közraktározásnak) továbbra is csak végső esetben alkalmazható 
biztonsági hálónak kell lennie akkor, amikor az árak jóval az egyensúlyi szintjük alatt vannak, 
a többi eszköz mozgósításával viszont elkerülhetővé kell tenni a túl nagy készletek 
kialakulását. Az előadó javasolja, hogy a magántárolási támogatásra jogosult termelési ágak 
többsége is részesülhessen az állami biztonsági háló nyújtotta előnyökből. Ezenfelül a 
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kiegészítő importvámok esetében egy új küszöbkritériumot javasol azon küszöbárak és -
mennyiségek aktualizálásának lehetővé tétele érdekében, amelyek már több mint húsz éve 
nem változtak.

Az előadó két jelentés elkészítését kéri annak érdekében, hogy elindítsa a Bizottság 
válságkezelési cselekvési stratégiájának kidolgozását: az elsőt a Brexitet követő válságok 
esetén adandó válaszlépésekről; a másodikat a mezőgazdasági piacok különböző típusú 
válságainak jellemzéséről. 

Az egész KAP nem hárítható át a tagállamokra és a nemzeti stratégiai tervekre. A 
Bizottságnak továbbra is kezeskednie kell a közös piac válságokkal szembeni integritásáért. 
Különösen akkor, ha a mezőgazdasági termelők javadalmazási feltételei nem javulnak 
számottevően a jobb piacszabályozás hatására, amely képes biztonságot adni a mezőgazdasági 
termelőknek a környezetvédelmi átállás idején, a KAP továbbra is eredménytelen lesz a 
környezetvédelem terén és az éghajlatváltozással szemben.

Az előadó támogatja azt az irányt, hogy a Bizottság nagyobb felelősséggel kívánja felruházni 
a tagállamokat és a mezőgazdasági termelőket, különösen az erősebb termelői szervezeteken 
keresztül. Ez azonban nem történhet a régiók rovására, és a Bizottságnak meg kell határoznia 
a közös válságkezelésben betöltött szerepét annak érdekében, hogy az jól kiegészítse a 
mezőgazdasági termelők és szervezeteik által magánúton biztosított kockázatkezelést. Az 
olyan biztosításjellegű megoldások, mint a biztosítások és a kölcsönös alapok, nem 
helyettesíthetik az állami beavatkozást, mert semmilyen segítséget nem jelentenek a tartósan 
nyomott vagy az egyenlőtlen tárgyalási pozíciók miatt működési zavarokkal küzdő piacok 
ellen.

Annak érdekében, hogy előrelépés történjen a gazdasági szereplők felelősségvállalása terén, 
az előadó a Parlament által a salátarendelet tárgyalása keretében végzett jelentős munka 
folytatásaként javasolja, hogy az Endívia-ítélettel összefüggésben tisztázzák az utolsó 
bizonytalanságokat a mezőgazdasági termelők számára a szervezettebb működéshez 
biztosított lehetőségekkel kapcsolatban. Az előadó ugyanakkor a kartell-barátnak nevezett 
222. cikk törlését javasolja, mert a kartelleknek a túlzott mértékű dereguláció orvoslása 
érdekében történő, akár ideiglenes engedélyezése is elfogadhatatlan.

Az előadó javasolja, hogy a jelenleg a sajtra, a sonkára és a borra érvényes 
kínálatszabályozási rendelkezéseket minden oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, oltalom 
alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott termékre, továbbá minden hivatalos minőségi jelzéssel 
(védjeggyel stb.) ellátott termékre és minden további új – különösen az egészségügyhöz 
kapcsolódó – választható fenntartott jelölésre is terjesszék ki.

Ha a termelők szervezettebben működnek, jobban fognak tudni részesedni a hozzáadott érték 
ágazatokon belüli igazságosabb megosztásából. A magán kockázatkezelés és a közös 
válságkezelés komplementaritása a piacok jobb működését eredményezi majd, és ezáltal 
növelni fogja a termékértékesítésből származó mezőgazdasági jövedelem részarányát.
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Ezért a stratégiai tervekre és a közös piacszervezésre vonatkozó összes rendelet 
összhangjának és eredményességének javítása érdekében az előadó egy 2024. június 30-ra 
kitűzött félidős felülvizsgálati záradék bevezetését javasolja. Ekkor majd fontolóra kell venni 
a termeléstől függő támogatások kivezetésének lehetőségeit, amelyeket nemzetközi 
partnereink továbbra is egyre élesebben fognak bírálni, hasonlóan az Egyesült Államok által 
nemrégiben a spanyol étkezési olívabogyó ellen intézett támadáshoz. Még hosszabb távon fel 
kell hagyni a silómentalitással annak érdekében, hogy a piacok és a jövedelmek anticiklikus 
irányítását lehetővé tevő összes eszközt – köztük a jelentősen megerősített élelmiszer-
segélyezési programot és a rugalmassá alakított agroüzemanyag-politikát – összhangba 
hozzuk, hogy az élelmiszerbiztonságot a nem élelmezési célú felhasználások elé helyezzük, és 
hogy a mezőgazdasági piacok ingadozásával szemben lengéscsillapítóként szolgáljunk.

Az előadó megállapítja, hogy a Bizottság javaslata egyetlen rendelkezést sem tartalmaz a 
pénzügyi irányelvek és rendeletek (Barnier-irányelvek) felülvizsgálatakor bevezetett 
jogszabályi változásokra vonatkozóan, holott a mezőgazdasági nyersanyagok most már a 
pénzügyi piacok szabályozásáért felelős hatóságok felügyeleti keretébe tartoznak. Pedig az 
596/2014/EU rendelet 25. cikkének (1) bekezdése és a 2014/65/EU rendelet 79. cikkének (7) 
bekezdése említést tesz erről a rendeletről és a mezőgazdasági termékek tekintetében 
együttműködési kötelezettséget ír elő a Bizottság számára.

E hiányosság orvoslására – amely a mezőgazdaságért felelős bizottsági szolgálatok perifériára 
szorulását jellemzi – az előadó azt javasolja, hogy hivatkozzanak erre az együttműködési 
kötelezettségre és a rendeletet egészítsék ki olyan rendelkezésekkel, amelyek automatikussá 
teszik a tagállamoktól a Bizottság felé történő információtovábbítást, különösen a behozatali 
engedélyekre vagy az állami készletekre vonatkozóan. A 223. cikket szintén ki kell egészíteni
és a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a leghomályosabb, közvetlenül odaítélt 
közbeszerzési szerződések átláthatóságának növelése érdekében kötelezővé tegye az 
információcserét elősegítő elektronikus platformok használatát.

Még általánosabban az előadó kéri, hogy a piacok működésének javítása és az adminisztratív 
terhek enyhítése érdekében készítsenek jelentést az új információs és kommunikációs 
technológiák, és különösen a blokklánc technológiák használatáról. Miközben a 
mezőgazdasági piacok működésével foglalkozó munkacsoport már 2016-ban felhívta a 
figyelmet erre a kérdésre, a Bizottság egyetlen javaslatot sem tett ezzel kapcsolatban, holott 
elvileg az egyszerűsítés és a korszerűsítés a jelszó.

Az előadó javasolja továbbá, hogy az átláthatóság és a minőség terén bővítsék ki a 
szakmaközi szervezetek jogköreit. A közösségi előírásoknak a tranzitbor tekintetében történő 
betartására vonatkozó bizottsági javaslattal kapcsolatban az előadó a forgalmazási 
szabályokkal érintett termékek számának növelését javasolja, hogy az európai termelők és a 
harmadik országok termelői közötti bánásmód tekintetében a nagyobb egyenlőség irányába 
mozduljunk el.

A borászati ágazatra vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatban az előadó kéri, hogy a 
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telepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszert 2030 után is tartsák fenn, megőrizve a 2023-
ban végrehajtandó értékelési kötelezettséget, hogy a szakmai szervezetek is véleményt 
tudjanak nyilvánítani. Az előadó ellenzi a Bizottság azon javaslatát, hogy az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölések fogalommeghatározását a TRIPS-megállapodás fogalommeghatározása 
alapján módosítsák, és amellett száll síkra, hogy a Lisszaboni Nemzetközi Megállapodásban 
szereplő meghatározást vegyék át. Az előadó helyesli a Bizottságnak az új borszőlőfajták
használatának engedélyezésére vonatkozó javaslatát, beleértve az eredetmegjelöléssel ellátott 
borok esetében is.

Az előadó úgy véli, hogy az alkoholmentesített borokra nem vonatkozhat ugyanaz a rendszer, 
mint a borokra, mivel nem felelnek meg az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet 
VII. mellékletének II. részében szereplő meghatározásnak. Az alkohol hiányát mesterséges 
aromákkal kell pótolni, amihez ipari eljárásra van szükség. Az előadó véleménye szerint 
fontos, hogy eleget tegyünk a fogyasztók átláthatóság iránti igényének. A bor 
energiatartalmára és összetevőire vonatkozó információknak szerepelniük kell a címkén, vagy 
az összetevők esetében dematerializált formában elérhetőnek kell lenniük.
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