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2009. február 5, csütörtök 

A mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő 
megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedések * 

P6_TA(2009)0046 

Az Európai Parlament 2009. február 5-i jogalkotási állásfoglalása a mezőgazdasági termékek belső 
piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézke
désekről szóló 3/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló 

javaslatról (COM(2008)0431 – C6-0313/2008 – 2008/0131(CNS)) 

(2010/C 67 E/24) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0431), 

– tekintettel az EK-Szerződés 36. és 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel 
(C6-0313/2008), 

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0004/2009), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában; 

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

3. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni; 

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

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak. 
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2010.3.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 67 E/153 

2009. február 5, csütörtök 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Módosítás 1  

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály  

1 cikk  

3/2008/EK rendelet  

9 cikk – 1 bekezdés  

1. A belső piacon megvalósítandó, a 2. cikk (1) bekezdé
sének b) pontjában említett tájékoztató intézkedések közül 
egyet vagy többet magukban foglaló és a 6. cikk (1) bekezdé
sének megfelelően benyújtott programok hiányában vala
mennyi érdekelt tagállam az 5. cikk (1) bekezdésében említett 
iránymutatások alapján kidolgoz egy programot és arra vonat
kozóan dokumentációt, és nyilvános pályázati felhívás útján 
kiválasztja az általa társfinanszírozásban vállalt program végre
hajtásáért felelős szervezetet. 

1. A belső piacon megvalósítandó, a 2. cikk (1) bekezdé
sének b) pontjában említett tájékoztató intézkedések közül 
egyet vagy többet magukban foglaló és a 6. cikk (1) bekezdé
sének megfelelően benyújtott programok hiányában vala
mennyi érdekelt tagállam az 5. cikk (1) bekezdésében említett 
iránymutatások alapján, és miután az adott ágazat szakmai 
egyesületeivel és szervezeteivel folytatott konzultációk alapján 
az ilyen programok szükségességét és hasznosságát az érin
tett tagállamokban megvizsgálja, kidolgoz egy programot és 
arra vonatkozóan dokumentációt, és nyilvános pályázati 
felhívás útján kiválasztja az általa társfinanszírozásban vállalt 
program végrehajtásáért felelős szervezetet. 

Módosítás 2  

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály  

1 cikk  

3/2008/EK rendelet  

9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés  

2. A harmadik országokban megvalósítandó, a 2. cikk (1) 
bekezdésének a), b) és c) pontjában említett tájékoztató intézke
dések közül egyet vagy többet magukban foglaló és a 6. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően benyújtott programok hiányában 
valamennyi érdekelt tagállam az 5. cikk (2) bekezdésében emlí
tett iránymutatások alapján kidolgoz egy programot és arra 
vonatkozóan dokumentációt, és nyilvános pályázati felhívás 
útján kiválasztja az általa társfinanszírozásban vállalt program 
végrehajtásáért felelős szervezetet. 

2. A belső piacon megvalósítandó, a 2. cikk (1) bekezdé
sének b) pontjában említett tájékoztató intézkedések közül 
egyet vagy többet magukban foglaló és a 6. cikk (1) bekezdé
sének megfelelően benyújtott programok hiányában vala
mennyi érdekelt tagállam az 5. cikk (2) bekezdésében említett 
iránymutatások alapján, és miután az adott ágazat szakmai 
egyesületeivel és szervezeteivel folytatott konzultációk alapján 
az ilyen programok szükségességét és hasznosságát az érin
tett tagállamokban megvizsgálja, kidolgoz egy programot és 
arra vonatkozóan dokumentációt, és nyilvános pályázati 
felhívás útján kiválasztja az általa társfinanszírozásban vállalt 
program végrehajtásáért felelős szervezetet. 
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Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Módosítás 3 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 cikk 

3/2008/EK rendelet 

9 cikk – 2 bekezdés – második albekezdés 

Az érdekelt tagállam vagy tagállamok által a program tekinte- Az érdekelt tagállam vagy tagállamok által a program tekinte
tében végül kiválasztott végrehajtó szervezet lehet nemzetközi tében végül kiválasztott végrehajtó szervezet lehet nemzetközi 
szervezet különösen abban az esetben, ha a program a szervezet különösen abban az esetben, ha a program a 
harmadik országok olívaolaj- és étkezési olajbogyó-ágazatára harmadik országok olívaolaj-, étkezési olajbogyó-ágazatára 
vonatkozik. vagy oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, illetve földrajzi 

jelzéssel rendelkező borok ágazatára vonatkozik. 

Módosítás 4 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 cikk 

3/2008/EK rendelet 

9 cikk – 3 bekezdés – c pont 

(c) a program költséghatékonyságának értékelése. A magyar nyelvű változatot nem érinti. 

Módosítás 5 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 a cikk (új) 

3/2008/EK rendelet 

13 cikk – 2 bekezdés – 1 és 2 albekezdés 

1a. cikk 

A 3/2008/EK rendelet 13. cikke (2) bekezdésének első és 
második albekezdése helyébe a következő szöveg lép: 
„(2) A 8. és 9. cikkben említett elfogadott progra
mokhoz biztosított közösségi pénzügyi hozzájárulás nem 
haladhatja meg a programok tényleges költségének 60 
%-át. A két vagy három évig tartó tájékoztató és promó
ciós programok esetében a megvalósítás egyes éveire nyúj
tott hozzájárulás nem haladhatja meg ezt a maximális 
értékhatárt. 
Az első albekezdésben említett arány 70 % azon, gyümöl
csökkel és zöldségekkel kapcsolatos promóciós intézke
dések esetében, amelyek kifejezetten az iskolai intézmé
nyekben tanuló gyermekeket célozzák”. 
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