
P6_TA(2007)0371

Emberi fogyasztásra szánt tartós tejek (a 2001/114/EK irányelv módosítása) *

Az Európai Parlament 2007. szeptember 5-i jogalkotási állásfoglalása az egyes emberi fogyasztásra
szánt, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejekről szóló 2001/114/EK irányelv módosításáról
szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2007)0058 – C6-0083/2007 – 2007/0025(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0058),

– tekintettel az EU-Szerződés 37. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0083/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0282/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el
kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani
kívánja a Bizottság javaslatát;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

P6_TA(2007)0372

A tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló 1255/1999/EK rendelet módo-
sítása *

Az Európai Parlament 2007. szeptember 5-i jogalkotási állásfoglalása a tej- és tejtermékpiac közös
szervezéséről szóló 1255/1999/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat-

ról (COM(2007)0058 – C6-0084/2007 – 2007/0026(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0058),

– tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0084/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0283/2007),
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1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikké-
nek (2) bekezdése értelmében;

3. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el
kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen kívánja
módosítani a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás

(4) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(4) Az 1255/1999/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdésével
összhangban a tejszín magántárolására irányuló támogatást
piactámogató intézkedésként kell nyújtani. Hasonlóképpen, az
említett rendelet 7. cikkének (3) bekezdése értelmében nyújtható
támogatás a sovány tejpor magántárolására. Mivel e két támo-
gatási intézkedést a gyakorlatban régóta nem alkalmazzák –

még a tejzsír- és fehérjepiacok komoly kiegyensúlyozatlansága
esetén sem –, feleslegesnek tekinthetők, és el kell őket törölni.

(4) Az 1255/1999/EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdésével
összhangban a tejszín magántárolására irányuló támogatást
piactámogató intézkedésként kell nyújtani. Hasonlóképpen, az
említett rendelet 7. cikkének (3) bekezdése értelmében nyújtható
támogatás a sovány tejpor magántárolására.

2. módosítás
(8A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(8a) A standardizálásból származó költségvetési megtakarí-
tásoknak a tejágazatban kellene maradniuk. A tejágazatot
érintő reformintézkedések kiegészítése és támogatása érdeké-
ben a tejtámogatás szerkezetátalakítására irányuló programot
kell létrehozni. A tejtámogatás szerkezetátalakítására irányuló
program céljainak többek között tartalmazniuk kell a szerke-
zetátalakítási folyamat támogatását a piac fokozódó liberalizá-
lása által érintett tejtermelők és tejfeldolgozók körében, a tejá-
gazatnak nyújtott marketingtámogatás és a táplálkozással
kapcsolatos felvilágosító intézkedések (promóciós tevékenysé-
gek) fokozását, a nehéz feltételek mellett végzett tejtermelés
fenntartását és korszerűsítését a hegyvidéki régiókban, vala-
mint a tej iskolákban való terjesztésére szolgáló rendszer meg-
erősítését.

3. módosítás

1. CIKK, 2. PONT, C) PONT, I. ALPONT
6. cikk (3) bekezdése, első albekezdés, -1 francia bekezdés (új) (1255/1999/EK rendelet)

– tejszín;

4. módosítás
1. CIKK, 3. PONT, B) ALPONT

7. cikk (3) bekezdése (1255/1999/EK rendelet)

b) a (3) bekezdést el kell hagyni. törölve
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5. módosítás

1. CIKK, 6. PONT
14. cikk (3) bekezdése, második francia bekezdés (1255/1999/EK rendelet)

– valamennyi tej 100 kilogrammjaként 16,11 EUR 2007.
augusztus 1-jétől kezdődően.

– valamennyi tej 100 kilogrammjaként 18,15 EUR 2007.
augusztus 1-jétől kezdődően.

6. módosítás

1. CIKK, 6A. PONT (új)
14. cikk, (4a) bekezdés (új) (1255/1999/EK rendelet)

6a. A 14. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

(4a) A Bizottság benyújtja az iskolatej program végre-
hajtásáról szóló hatásvizsgálatot, és ezzel összefüggésben
feltárja az iskolatej programba tartozó termékkör bővíté-
sének további lehetőségeit. Ennek során különös figyelmet
fordít az új, innovatív és egészséges termékekre.

7. módosítás

1. CIKK, 6B. PONT (új)
I. Cím, IIIA. Fejezet (új), 15a. cikk (új) (1255/1999/EK rendelet)

6b. Az I. CÍM a következő fejezettel egészül ki:

IIIA. FEJEZET

A tejtámogatás szerkezetátalakítására irányuló program

15a. cikk

A tejágazatot érintő reformintézkedések támogatása és
kiegészítése érdekében 2008. január 1-jéig bevezetik a tej-
támogatás szerkezetátalakítási programját.

A tejtámogatás szerkezetátalakítási programjának céljai
között az alábbiak szerepelnek:

– a szerkezetátalakítási folyamat támogatása a piac
fokozódó liberalizálása által érintett tejtermelők és
tejfeldolgozók körében;

– a tejágazat marketingtámogatása és a táplálkozással
kapcsolatos felvilágosító intézkedések (promóciós
tevékenységek) fokozása;

– a nehéz feltételek mellett végzett tejtermelés fenntar-
tása és korszerűsítése a hegyvidéki régiókban,

– a tej iskolákban való terjesztésére szolgáló rendszer
megerősítése.
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