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MÓDOSÍTÁSOK 

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat: 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Alapvetően fontos az 

erőviszonyoknak az élelmiszerláncban 

részt vevő termelők javára történő 

kiegyenlítése. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Különösen fontos, hogy a Bizottság 

előkészítő munkája során – többek között 

szakértői szinten – megfelelő 

konzultációkat folytasson. A Bizottságnak 

a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítése és kidolgozása során 

haladéktalanul, időben és megfelelő módon 

továbbítania kell a vonatkozó 

dokumentumokat az Európai Parlamenthez 

és a Tanácshoz. 

(2) Különösen fontos, hogy a Bizottság az 

előkészítés, a végrehajtás, az ellenőrzés és 

az értékelés minden szakaszában 

megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is. A 

lakossági részvételt helyi, regionális, 

nemzeti és európai uniós szinten egyaránt 

fenn kell tartani. A Bizottságnak a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítése és kidolgozása során 

haladéktalanul, időben és megfelelő módon 

továbbítania kell a vonatkozó 

dokumentumokat az Európai Parlamenthez 

és a Tanácshoz. 

 

Módosítás  3 
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Rendeletre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Figyelembe kell venni az Európai 

Bizottságnak a jövőbeli közös 

agrárpolitikára vonatkozó célkitűzéseit, a 

természeti erőforrások fenntartható 

kezelése, az élelmiszerbiztonság, a 

mezőgazdasági tevékenység egész Európa 

területén való fenntartása, a 

kiegyensúlyozott regionális fejlesztés, az 

európai mezőgazdasági ágazatok 

versenyképessége és a KAP egyszerűsítése 

tekintetében egyaránt. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5b) Különösen fontos a mezőgazdasági 

termelőkre nézve a közös agrárpolitika 

végrehajtására vonatkozó adminisztratív 

szabályok egyszerűsítése, anélkül hogy ez 

az egyszerűsítés, a helyi és regionális 

sajátosságok figyelmen kívül hagyásával, 

a kritériumok túlzott mértékű 

egységesítéséhez vezetne. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(30) Uniós finanszírozás szükséges annak 

ösztönzéséhez, hogy a piaci szereplők 

jóváhagyott szervezetei az olívaolaj és az 

étkezési olajbogyó termelési minőségének 

javítását célzó munkaprogramokat 

dolgozzanak ki. Ebben az összefüggésben 

(30) Uniós finanszírozás szükséges annak 

ösztönzéséhez, hogy a piaci szereplők 

jóváhagyott szervezetei az olívaolaj és az 

étkezési olajbogyó termelési minőségének 

javítását célzó munkaprogramokat 

dolgozzanak ki különösen az Unió azon 
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ennek a rendeletnek célszerű előírnia, hogy 

az uniós támogatás az érintett 

munkaprogramok keretében vállalt 

tevékenységekhez kapcsolódó 

prioritásokkal összhangban kerüljön 

elosztásra. A szóban forgó programok 

minőségének javítása érdekében 

ugyanakkor a tevékenységek körét a 

leghasznosabbakra kell korlátozni, 

valamint társfinanszírozást kell bevezetni. 

déli országainak régiói tekintetében, 

amelyek ezek termelésére szakosodtak. 

Ebben az összefüggésben ennek a 

rendeletnek célszerű előírnia, hogy az 

uniós támogatás az érintett 

munkaprogramok keretében vállalt 

tevékenységekhez kapcsolódó 

prioritásokkal összhangban kerüljön 

elosztásra. A szóban forgó programok 

minőségének javítása érdekében 

ugyanakkor a tevékenységek körét a 

leghasznosabbakra kell korlátozni, 

valamint társfinanszírozást kell bevezetni. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(37) Azokban a régiókban, ahol a 

gyümölcs- és zöldségágazatban a termelés 

szervezettsége gyenge, lehetővé kell tenni 

kiegészítő nemzeti pénzügyi 

hozzájárulások nyújtását. A strukturálisan 

kifejezett hátrányban lévő tagállamok 

esetében indokolt, hogy e hozzájárulásokat 

az Unió visszatérítse. 

(37) Azokban a régiókban, ahol a 

gyümölcs- és zöldségágazatban a termelés 

szervezettsége gyenge, különösen a 

hegyvidéki régiókban, a szigeteken vagy 

az Unió déli államainak azon régióiban, 

amelyek különösen ki vannak téve az 

olyan időjárási kockázatoknak mint az 

aszály, lehetővé kell tenni kiegészítő 

nemzeti pénzügyi hozzájárulások nyújtását. 

A strukturális szempontból kifejezett 

hátrányban lévő, valamint a jelenlegi 

szociális és gazdasági válság által érintett 
tagállamok esetében indokolt, hogy e 

hozzájárulásokat az Unió visszatérítse. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

54 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(54) Figyelembe véve a termékekre 

vonatkozó kielégítő és átlátható 

tájékoztatás iránti fogyasztói igényt, 

(54) Figyelembe véve a termékekre 

vonatkozó kielégítő és átlátható 

tájékoztatás iránti fogyasztói igényt, 
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lehetővé kell tenni a termelés helyének 

eseti alapon, a megfelelő földrajzi szinten 

történő meghatározását is, figyelembe véve 

néhány ágazat sajátosságait, különösen a 

feldolgozott mezőgazdasági termékek 

tekintetében. 

lehetővé kell tenni a termelés helyének 

eseti alapon, a megfelelő földrajzi szinten 

történő meghatározását is, egyaránt 

figyelembe véve az érintett terület 

gazdasági és termelési rendszerében a 

hiányos és téves információ által 

esetlegesen kiváltott hatást, valamint 
néhány ágazat regionális szintű 

sajátosságait, különösen a feldolgozott 

mezőgazdasági termékek tekintetében. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 160. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a piac átláthatóságának 

biztosításához szükséges esetben azon 

feltételek meghatározása céljából, amelyek 

mellett határozhat a 16. cikkben felsorolt 

termékek magántárolásának támogatásáról, 

figyelemmel az érintett termékekre 

vonatkozó uniós feljegyzett piaci 

átlagárakra és referenciaárakra, illetve az 

ágazatot érintő különösen súlyos piaci 

helyzet, illetve egy vagy több tagállamban 

fellépő gazdasági folyamatok nyomán 

szükséges fellépésre. 

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 160. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a piac átláthatóságának 

biztosításához szükséges esetben azon 

feltételek meghatározása céljából, amelyek 

mellett határozhat a 16. cikkben felsorolt 

termékek magántárolásának támogatásáról, 

figyelemmel az érintett termékekre 

vonatkozó uniós feljegyzett piaci 

átlagárakra és referenciaárakra, illetve az 

ágazatot érintő különösen súlyos és sürgető 

piaci helyzet, illetve egy vagy több 

tagállamban fellépő és az Unió régióiban a 

termelésre és a forgalmazásra jelentős 

mértékben kiható gazdasági folyamatok és 

helyzetek nyomán szükséges fellépésre. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

48 cikk – 4 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) 50 % a kevésbé fejlett régiókban; a) 60 % a kevésbé fejlett régiókban; 
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Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

48 cikk – 4 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) 40 % a kevésbé fejlett régióktól eltérő 

régiókban; 

b) 50% a kevésbé fejlett régióktól eltérő 

régiókban; 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

112 cikk – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 106–108. cikkben említett szervezetek 

azon tevékenységének ösztönzése 

érdekében, amely – a piacról való 

kivonással kapcsolatos tevékenységek 

kivételével – elősegíti a kínálatnak a piaci 

követelményekhez való igazítását, a 

Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 

160. cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el az élő 

növények, a marha- és borjúhús, a 

sertéshús, a juh- és kecskehús, a tojás és a 

baromfihús ágazatában az alábbi célokra 

irányuló intézkedések tekintetében: 

A 106–108. cikkben említett szervezetek 

azon tevékenységének ösztönzése 

érdekében, amely – a piacról való 

kivonással kapcsolatos tevékenységek 

kivételével – elősegíti a kínálatnak a piaci 

követelményekhez való igazítását, a 

Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 

160. cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 1. 

cikk (2) bekezdésében felsorolt 

valamennyi ágazatban, az élő növények, a 

marha- és borjúhús, a sertéshús, a juh- és 

kecskehús, a tojás és a baromfihús 

ágazatában az alábbi célokra irányuló 

intézkedések tekintetében: 
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