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Módosítás 2506
Beata Gosiewska

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, 
szárított takarmány, komló, cukorrépa, 
cukornád és cikória, gyümölcs és zöldség, 
rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

törölve

Or. en

Módosítás 2507
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
bármely olyan ágazat és termelési ág, 
illetve az azokon belüli konkrét 
gazdálkodástípusok számára nyújtható, 
ahol ezek gazdasági, társadalmi vagy 
környezetvédelmi okokból stratégiai 
jelentőségűek, a nemzeti stratégiai tervben 
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fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, 
szárított takarmány, komló, cukorrépa, 
cukornád és cikória, gyümölcs és zöldség, 
rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

meghatározottak szerint.

Or. it

Módosítás 2508
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, 
szárított takarmány, komló, cukorrépa, 
cukornád és cikória, gyümölcs és zöldség, 
rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
bármely olyan ágazat és termelési ág, 
illetve az azokon belüli konkrét 
gazdálkodástípusok számára nyújtható, 
ahol ezek gazdasági, társadalmi vagy 
környezetvédelmi okokból stratégiai 
jelentőségűek, amint azt a nemzeti 
stratégiai terv, illetve annak éves 
áttekintése kiemeli.

Or. it
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Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat a termeléstől függő jövedelemtámogatásnak az ágazatok és 
termelési ágak széles körében történő kiosztására biztosít lehetőséget, néhány kivételével. Úgy 
vélem, ezek a kivételek nem megfelelőek. Az új teljesítési modell lehetővé teszi, hogy a nemzeti 
stratégiai tervekben alaposan értékeljék azokat az ágazatokat, amelyek stratégiai 
jelentőségűek a tagállamok számára, és amelyek tekintetében a társadalmi-gazdasági helyzet 
indokolja a termeléstől függő jövedelemtámogatás szükségességét.

Módosítás 2509
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és termelési 
ágak, illetve az azokon belüli konkrét 
gazdálkodástípusok számára nyújtható, ott, 
ahol ezek gazdasági, társadalmi vagy 
környezetvédelmi okokból fontosak: 
gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, 
szárított takarmány, komló, cukorrépa, 
cukornád és cikória, gyümölcs és zöldség, 
rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a mezőgazdasági ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi WTO-szabályoknak megfelelően, a termeléstől függő jövedelemtámogatás 
lényeges hozzájárulást biztosít a vidéki területek gazdasági tevékenységének fenntartásához és 
a vidéki foglalkoztatás támogatásához, és ezeket a kifizetéseket szélesebb körű és 
ambiciózusabb pénzügyi forrásokból kell fenntartani.
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Módosítás 2510
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, 
szárított takarmány, komló, cukorrépa, 
cukornád és cikória, gyümölcs és zöldség, 
rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági,
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: rizs, tej és tejtermékek, juh- és 
kecskehús, marha- és borjúhús.

Or. de

Módosítás 2511
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag azon ágazatok számára 
nyújtható, amelyek a Szerződés I. 
mellékletének vonatkozó részeiben 
felsorolt termékekre vonatkoznak – kivéve 
a halászatot és az akvakultúrát az 
1308/2013/EU rendelet (KPSZ-rendelet) 
1. cikkében meghatározottak szerint –, 
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len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, 
szárított takarmány, komló, cukorrépa, 
cukornád és cikória, gyümölcs és zöldség, 
rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

ahol ezek az ágazatok gazdasági, 
társadalmi vagy környezeti okokból 
fontosak. A tagállamok a KAP stratégiai 
terveiben meghatározzák azokat az 
ágazatokat és termelési ágakat, amelyek 
számára termeléstől függő 
jövedelemtámogatás nyújtható.

Or. it

Módosítás 2512
Miguel Viegas

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajnövények, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, héjas gyümölcsűek, 
burgonyakeményítő, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olajfaültetvények, selyemhernyó, 
szárított takarmány, komló, cukorrépa, 
cukornád és cikória, gyümölcs és zöldség.

Or. pt
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Módosítás 2513
Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajnövények, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, héjas gyümölcsűek, 
burgonyakeményítő, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség.

Or. en

Indokolás

A bioüzemanyagok támogatásához való hozzáférés biztosítása a KAP keretébe tartozó 
intézkedések révén nem lehetséges, mivel a KAP fő célja az élelmiszer-biztonság és a magas 
színvonalú élelmiszer-termelés fenntartható biztosítása.

Módosítás 2514
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
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konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék,
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, 
szárított takarmány, komló, cukorrépa, 
cukornád és cikória, gyümölcs és zöldség, 
rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
hüvelyes takarmánynövények tisztán vagy 
fűnemű növénnyel társítva, len-, kender-
és rizstermelő gyepterületek, diófélék,
burgonyafélék, magvak, juh- és kecskehús, 
olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cikória, gyümölcs és 
zöldség, rövid vágásfordulójú fás szárú 
energetikai ültetvény.

Or. en

Módosítás 2515
Paul Brannen

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, azon nem 
élelmezési célú növények, amelyeket olyan 
termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére, illetve amelyek 
magukban foglalhatják az erdei legeltetés, 
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anyagok helyettesítésére. valamint a többfunkciójú fás polikultúrás 
termesztés agrár-erdészeti rendszereit 
képező fákat és/vagy cserjéket, valamint 
az erdőkön kívüli fák hitelesített 
rendszereit.

Or. en

Indokolás

Jó ötletnek tűnik a fosszilis alapú anyagok lecserélésének támogatása, de az az olvasat, amely 
szerint azokat kifejezetten rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvényekre és 
„növényekre” kellene leváltani elsősorban csak energiaszolgáltatást és nem pedig „terméket” 
eredményezne. A javasolt olvasat ki kívánja terjeszteni a rendelet hatályát a fákra is –
különösen az agrár-erdészeti rendszerek esetében –, ideértve az erdőkön kívüli fák hitelesített 
rendszereit is.

Módosítás 2516
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajnövények, 
nagymagvú hüvelyesek, len, kender, rizs, 
héjas gyümölcsűek, burgonyakeményítő, 
tej és tejtermékek, magvak, juh- és 
kecskehús, marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, rövid vágásfordulójú fás szárú 
energetikai ültetvény.

Or. en
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Módosítás 2517
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
kivéve a bioüzemanyagként szánt 
növényeket, fehérjenövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, bor, 
gesztenye és méz.

Or. es

Módosítás 2518
Daniel Buda

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
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fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh-, kecske- és szarvasmarha-
tenyésztés, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, 
vadgazdálkodásra használt vagy 
megművelt gyepterületek vagy legelők, 
rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

Or. ro

Módosítás 2519
Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, emberi fogyasztásra 
szánt burgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, sertéshús, baromfihús és tojás, 
dohány, olajfákkal beültetett területek, 
méhek, selyemhernyó, szárított takarmány, 
komló, cukorrépa, cukornád és cikória, 
gyümölcs és zöldség, rövid vágásfordulójú 
fás szárú energetikai ültetvény és egyéb, 
nem élelmezési célú növények, a fák 
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anyagok helyettesítésére. kivételével, amelyeket olyan termékek 
előállításához használnak, amelyek 
alkalmasak lehetnek a fosszilis anyagok 
helyettesítésére.

Or. it

Módosítás 2520
Thomas Waitz

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, amely túlmutat az állatjólét és a 
környezetvédelem minimumszabályain, 
vagy ott, ahol ezek gazdasági, társadalmi 
vagy környezetvédelmi okokból fontosak, 
és igényeiket az V. cím III. fejezetében 
ismertetett eljárás szerint empirikus, 
számszerűsíthető és függetlenül 
ellenőrizhető bizonyítékok igazolják: 
gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukornád és cikória, 
gyümölcs és zöldség.

Or. en

Módosítás 2521
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
hüvelyes takarmánynövények, fűfélékből 
és hüvelyesekből álló takarmányok, len, 
kender, rizs, diófélék, keményítőburgonya, 
tej és tejtermékek, magvak, juh- és 
kecskehús, marha- és borjúhús, olívaolaj, 
olajfaültetvények, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

Or. en

Indokolás

Minden hüvelyes növénynek (beleértve a hüvelyes takarmánynövényeket is) támogathatónak 
kell lennie a termeléstől függő támogatás keretében. Ezenkívül a fűfélékből és hüvelyesekből 
álló takarmányok használatát ösztönözni kell.

Módosítás 2522
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, amely túlmutat az állatjólét és a 
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társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

környezetvédelem minimumszabályain, 
vagy ott, ahol ezek gazdasági, társadalmi 
vagy környezetvédelmi okokból fontosak, 
és igényeiket az V. cím III. fejezetében 
ismertetett eljárás szerint empirikus, 
számszerűsíthető és függetlenül 
ellenőrizhető bizonyítékok igazolják: 
gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukornád és cikória, 
gyümölcs és zöldség.

Or. en

Indokolás

A termeléstől függő jövedelemtámogatást a szigorú fenntarthatósági kritériumok tiszteletben 
tartásához kell kötni, ugyanis torzulást okoz mind az EU piacán belül, mind külsőleg, a 
gyártás más tagállamokból vagy harmadik országokból egy tagállamokba történő 
áthelyezésével. A bioüzemanyagok nem kaphatnak termeléstől függő támogatást kétes 
éghajlati hatékonyságuk miatt. A cukorrépa-ágazat uniós termeléstől függő 
jövedelemtámogatása a túltermelést ösztönöz, aminek hatására EU-szerte csökkennek a 
termelői árak és mind az Unión belüli és kívüli piacok torzulását okozza (lásd a Wageningen 
gazdasági kutatás legújabb eredményeit).

Módosítás 2523
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
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magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, sertéshús, baromfihús, tojás, 
dohány, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

Or. en

Indokolás

Négy mezőgazdasági ágazat létezik: a sertéshús, a baromfihús, a tojás és a dohány, amelyek 
számos tagállamban különösen fontosak gazdasági, társadalmi vagy környezetvédelmi 
okokból, és amelyek nagy nehézségekbe ütköznek az olyan állatbetegségek miatt, mint az 
afrikai sertéspestis és a madárinfluenza, valamint az olyan gazdasági kihívások miatt, mint az 
EU-ba irányuló tiltott dohánykereskedelem és a héjas tojások dömpingelt behozatala.

Módosítás 2524
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, sertéshús, baromfihús, tojás,
olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
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olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

Or. en

Indokolás

Négy mezőgazdasági ágazat létezik: a sertéshús, a baromfihús, és a tojás, amelyek számos 
tagállamban különösen fontosak gazdasági, társadalmi vagy környezetvédelmi okokból, és
amelyek nagy nehézségekbe ütköznek az olyan állatbetegségek miatt, mint az afrikai 
sertéspestis és a madárinfluenza, valamint az olyan gazdasági kihívások miatt, mint a héjas 
tojások dömpingelt behozatala az EU-ba.

Módosítás 2525
Momchil Nekov

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, földimogyoró,
nagymagvú hüvelyesek, len, kender, rizs, 
diófélék, keményítőburgonya, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, méhcsaládok, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

Or. en
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Módosítás 2526
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, mely
termeléstől függő támogatásokat csak a 
tagállamon belüli kiszolgáltatott 
régióknak lehet kiadni;

Or. en

Indokolás

A termeléstől függő támogatásokat elsősorban a kiszolgáltatott ágazatok segítésére kell 
felhasználni.

Módosítás 2527
Czesław Adam Siekierski

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
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kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, sertéshús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
dohány, cukorrépa, cukornád és cikória, 
gyümölcs és zöldség, rövid vágásfordulójú 
fás szárú energetikai ültetvény és egyéb, 
nem élelmezési célú növények, a fák 
kivételével, amelyeket olyan termékek 
előállításához használnak, amelyek 
alkalmasak lehetnek a fosszilis anyagok 
helyettesítésére.

Or. pl

Módosítás 2528
Marijana Petir

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, gyógynövények, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
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növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

Or. hr

Módosítás 2529
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, durumbúza, olajos 
magvak, fehérjenövények, nagymagvú 
hüvelyesek, len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

Or. fr

Módosítás 2530
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád 
és cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, gyümölcs és zöldség, 
rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

Or. de

Módosítás 2531
Ricardo Serrão Santos

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, valamint
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vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

nem élelmezési célú növények, a fák 
kivételével, amelyeket olyan termékek 
előállításához használnak, amelyek 
alkalmasak lehetnek a fosszilis anyagok 
helyettesítésére.

Or. pt

Módosítás 2532
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, hüvelyesek, len, kender, 
rizs, diófélék, keményítőburgonya, tej és 
tejtermékek, magvak, juh- és kecskehús, 
marha- és borjúhús, olívaolaj, 
selyemhernyó, szárított takarmány, komló, 
cukorrépa, cukornád és cikória, gyümölcs 
és zöldség, rövid vágásfordulójú fás szárú 
energetikai ültetvény és egyéb, nem 
élelmezési célú növények, a fák 
kivételével, amelyeket olyan termékek 
előállításához használnak, amelyek 
alkalmasak lehetnek a fosszilis anyagok 
helyettesítésére.

Or. fr

Módosítás 2533
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olajfaültetvények, selyemhernyó, 
szárított takarmány, komló, cukorrépa, 
cukornád és cikória, gyümölcs és zöldség, 
rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

Or. es

Indokolás

Az „olívaolaj” helyébe az „olajfaültetvények” kifejezés lép az étkezési olajbogyó ágazatának 
megnevezésére.

Módosítás 2534
Jørn Dohrmann

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, tej és 
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keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

tejtermékek, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 
anyagok helyettesítésére.

Or. en

Indokolás

A termeléstől függő támogatás igénybevételének lehetőségeit korlátozni kell. A versenyre 
gyakorolt hatások elkerülése érdekében a magvak és a keményítőburgonya termeléstől függő 
támogatással való segítését kerülni kell.

Módosítás 2535
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, olívaolaj, selyemhernyó, szárított 
takarmány, komló, cukorrépa, cukornád és 
cikória, gyümölcs és zöldség, rövid 
vágásfordulójú fás szárú energetikai 
ültetvény és egyéb, nem élelmezési célú 
növények, a fák kivételével, amelyeket 
olyan termékek előállításához használnak, 
amelyek alkalmasak lehetnek a fosszilis 

Termeléstől függő jövedelemtámogatás 
kizárólag a következő ágazatok és 
termelési ágak, illetve az azokon belüli 
egyes konkrét gazdálkodástípusok számára 
nyújtható, ott, ahol ezek gazdasági, 
társadalmi vagy környezetvédelmi okokból 
fontosak: gabonafélék, olajos magvak, 
fehérjenövények, nagymagvú hüvelyesek, 
len, kender, rizs, diófélék, 
keményítőburgonya, bármely kiterjedt 
állattenyésztési ágazat, tej és tejtermékek, 
magvak, juh- és kecskehús, marha- és 
borjúhús, aszalt gyümölcsök, olívaolaj és 
az étkezési olajbogyó ágazata, bor, 
virágkertészeti termékek, selyemhernyó, 
szárított takarmány, komló, cukorrépa, 
cukornád és cikória, gyümölcs és zöldség, 
valamint rövid vágásfordulójú fás szárú 
energetikai ültetvény.



AM\1171743HU.docx 25/185 PE631.982v01-00

HU

anyagok helyettesítésére.

Or. es

Módosítás 2536
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak stratégiai terveikben 
világosan meg kell magyarázniuk, hogy a 
termeléstől függő támogatás nyújtása 
milyen hozzáadott értéket biztosítana a 
gazdasági, társadalmi vagy 
környezetvédelmi célkitűzésekhez, és miért 
nem lehet hasonló célokat elérni a 
vidékfejlesztési intézkedésekkel.

Or. en

Módosítás 2537
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel 
Mato, Esteban González Pons

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdésben említett termékek 
jegyzékét kiterjeszthetik a szigetekre és 
más olyan területekre is, amelyek sajátos 
természeti hátrányokkal rendelkeznek, az 
utóbbiak figyelembevétele érdekében.

Or. es

Módosítás 2538
Martin Häusling, Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az V. cím III. fejezetével 
összhangban gondoskodik arról, hogy a 
termeléstől függő támogatást ne 
biztosítsák a túltermelésben szenvedő 
régiókban.

Or. en

Módosítás 2539
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az első bekezdésben 
felsoroltakhoz más termelési ágazatokat is 
felvehetnek, feltéve, hogy ez a 
szükségletelemzés alapján indokolt.

Or. es

Módosítás 2540
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
30 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a. cikk

A kapcsolódó kifizetések történhetnek 
részletekben azon ágazat strukturálásának 
előmozdítása érdekében, amelyre azokat 
előirányozták, illetve egyéb célok 
elérésének elősegítése érdekében, mint 
például a minőség javítása, a megújulás, a 
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szakszerűsítés vagy a kockázatkezelés.

Or. es

Módosítás 2541
Maria Heubuch, Martin Häusling, Florent Marcellesi, Tilly Metz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kedvezményezettek csak akkor 
részesülhetnek termeléstől függő 
támogatásban, ha termelési előírásaik 
színvonala magasabb, mint a hatályos 
minimális környezetvédelmi és állatjóléti 
előírások.

Or. en

Módosítás 2542
Miguel Viegas

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a termeléstől függő 
jövedelemtámogatás szarvasmarhafélékre 
vagy juhokra és kecskékre vonatkozik, a 
tagállamok a támogatásra való 
jogosultság feltételeként meghatározzák 
az állatoknak az 1760/2000/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel32, illetve 
a 21/2004/EK tanácsi rendelettel33 

összhangban történő azonosítására és 
nyilvántartására vonatkozó 
követelményeket. Mindazonáltal – az 
egyéb alkalmazandó jogosultsági 
feltételek sérelme nélkül – a 
szarvasmarhafélék vagy a juhok és a 
kecskék támogathatóknak tekintendők, 

törölve
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amennyiben az azonosítási és 
nyilvántartási követelmények az érintett 
igénylési évben, a tagállamok által 
megállapítandó időpontra teljesülnek.

_________________

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) 
a szarvasmarhák azonosítási és 
nyilvántartási rendszerének 
létrehozásáról, továbbá a marhahús és 
marhahústermékek címkézéséről, 
valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 204., 
2000.8.11., 1. o.).

33 A Tanács 21/2004/EK rendelete (2003. 
december 17.) a juh- és kecskefélék 
azonosítási és nyilvántartási rendszerének 
létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK 
rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 
64/432/EGK irányelv módosításáról (HL 
L 5., 2004.1.9., 8. o.);

Or. pt

Módosítás 2543
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a termeléstől függő 
jövedelemtámogatás szarvasmarhafélékre 
vagy juhokra és kecskékre vonatkozik, a 
tagállamok a támogatásra való 
jogosultság feltételeként meghatározzák 
az állatoknak az 1760/2000/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel32, illetve 
a 21/2004/EK tanácsi rendelettel33 

összhangban történő azonosítására és 
nyilvántartására vonatkozó 
követelményeket. Mindazonáltal – az 
egyéb alkalmazandó jogosultsági 
feltételek sérelme nélkül – a 
szarvasmarhafélék vagy a juhok és a 

törölve
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kecskék támogathatóknak tekintendők, 
amennyiben az azonosítási és 
nyilvántartási követelmények az érintett 
igénylési évben, a tagállamok által 
megállapítandó időpontra teljesülnek.

_________________

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) 
a szarvasmarhák azonosítási és 
nyilvántartási rendszerének 
létrehozásáról, továbbá a marhahús és 
marhahústermékek címkézéséről, 
valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 204., 
2000.8.11., 1. o.).

33 A Tanács 21/2004/EK rendelete (2003. 
december 17.) a juh- és kecskefélék 
azonosítási és nyilvántartási rendszerének 
létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK 
rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 
64/432/EGK irányelv módosításáról (HL 
L 5., 2004.1.9., 8. o.);

Or. en

Módosítás 2544
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a termeléstől függő 
jövedelemtámogatás szarvasmarhafélékre 
vagy juhokra és kecskékre vonatkozik, a 
tagállamok a támogatásra való jogosultság 
feltételeként meghatározzák az állatoknak 
az 1760/2000/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel32, illetve a 21/2004/EK 
tanácsi rendelettel33 összhangban történő 
azonosítására és nyilvántartására 
vonatkozó követelményeket. 
Mindazonáltal – az egyéb alkalmazandó 
jogosultsági feltételek sérelme nélkül – a 

(2) Ha a termeléstől függő 
jövedelemtámogatás szarvasmarhafélékre 
vagy juhokra és kecskékre vonatkozik, a 
tagállamok a támogatásra való jogosultság 
feltételének részeként meghatározzák az 
állatoknak az 1760/2000/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel32, illetve a 
21/2004/EK tanácsi rendelettel33

összhangban történő azonosítására és 
nyilvántartására vonatkozó 
követelményeket.
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szarvasmarhafélék vagy a juhok és a 
kecskék támogathatóknak tekintendők, 
amennyiben az azonosítási és 
nyilvántartási követelmények az érintett 
igénylési évben, a tagállamok által 
megállapítandó időpontra teljesülnek.

Or. en

Módosítás 2545
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a termeléstől függő 
jövedelemtámogatás szarvasmarhafélékre 
vagy juhokra és kecskékre vonatkozik, a 
tagállamok a támogatásra való jogosultság 
feltételeként meghatározzák az állatoknak 
az 1760/2000/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel32, illetve a 21/2004/EK 
tanácsi rendelettel33 összhangban történő 
azonosítására és nyilvántartására 
vonatkozó követelményeket. 
Mindazonáltal – az egyéb alkalmazandó 
jogosultsági feltételek sérelme nélkül – a 
szarvasmarhafélék vagy a juhok és a 
kecskék támogathatóknak tekintendők, 
amennyiben az azonosítási és 
nyilvántartási követelmények az érintett 
igénylési évben, a tagállamok által 
megállapítandó időpontra teljesülnek.

(2) Ha a termeléstől függő 
jövedelemtámogatás szarvasmarhafélékre 
vagy juhokra és kecskékre vonatkozik, a 
tagállamok a támogatásra való jogosultság 
feltételeként meghatározzák az állatoknak 
az 1760/2000/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel32, illetve a 21/2004/EK 
tanácsi rendelettel33 összhangban történő 
azonosítására és nyilvántartására 
vonatkozó követelményeket. 
Mindazonáltal – az egyéb alkalmazandó 
jogosultsági feltételek sérelme nélkül – a 
szarvasmarhafélék, amelyekre 
vonatkozóan az 1760/2000/EK rendelet 7. 
cikke (1) bekezdésének második francia 
bekezdésével összhangban tájékoztatást 
nyújtottak az illetékes hatóságoknak, 
valamint a juh- és kecskefélék, amelyekre 
vonatkozóan az érintett igénylési évben, a 
tagállamok által megállapítandó időpontig 
megfelelő információkat nyújtottak be, 
támogathatónak minősülnek.

_________________ _________________

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) 
a szarvasmarhák azonosítási és 
nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, 
továbbá a marhahús és marhahústermékek 
címkézéséről, valamint a 820/97/EK 

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) 
a szarvasmarhák azonosítási és 
nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, 
továbbá a marhahús és marhahústermékek 
címkézéséről, valamint a 820/97/EK 
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tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 204., 2000.8.11., 1. o.).

tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 204., 2000.8.11., 1. o.).

33 A Tanács 21/2004/EK rendelete (2003. 
december 17.) a juh- és kecskefélék 
azonosítási és nyilvántartási rendszerének 
létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK 
rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 
64/432/EGK irányelv módosításáról (HL L 
5., 2004.1.9., 8. o.);

33 A Tanács 21/2004/EK rendelete (2003. 
december 17.) a juh- és kecskefélék 
azonosítási és nyilvántartási rendszerének 
létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK 
rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 
64/432/EGK irányelv módosításáról (HL L 
5., 2004.1.9., 8. o.);

Or. es

Indokolás

E pontosítás célja, hogy minimálisra csökkentsék az azonosítási és nyilvántartási 
problémákat, amelyekkel a Bizottság szembesül a vonatkozó támogatási kifizetések 
ellenőrzése során, különösen a szarvasmarhák esetében.

Módosítás 2546
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a termeléstől függő 
jövedelemtámogatás szarvasmarhafélékre 
vagy juhokra és kecskékre vonatkozik, a 
tagállamok a támogatásra való jogosultság 
feltételeként meghatározzák az állatoknak 
az 1760/2000/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel32, illetve a 21/2004/EK 
tanácsi rendelettel33 összhangban történő
azonosítására és nyilvántartására 
vonatkozó követelményeket. 
Mindazonáltal – az egyéb alkalmazandó 
jogosultsági feltételek sérelme nélkül – a 
szarvasmarhafélék vagy a juhok és a 
kecskék támogathatóknak tekintendők, 
amennyiben az azonosítási és 
nyilvántartási követelmények az érintett 
igénylési évben, a tagállamok által 
megállapítandó időpontra teljesülnek.

(2) Ha a termeléstől függő 
jövedelemtámogatás állattenyésztésre
vonatkozik, a tagállamok a támogatásra 
való jogosultság feltételeként 
meghatározzák az állatoknak az 
azonosítására és nyilvántartására 
vonatkozó követelményeket. 
Mindazonáltal – az egyéb alkalmazandó 
jogosultsági feltételek sérelme nélkül – az 
állatállományok támogathatóknak 
tekintendők, amennyiben az azonosítási és 
nyilvántartási követelmények az érintett 
igénylési évben, a tagállamok által 
megállapítandó időpontra teljesülnek.

_________________

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
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1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) 
a szarvasmarhák azonosítási és 
nyilvántartási rendszerének 
létrehozásáról, továbbá a marhahús és 
marhahústermékek címkézéséről, 
valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 204., 
2000.8.11., 1. o.).

33 A Tanács 21/2004/EK rendelete (2003. 
december 17.) a juh- és kecskefélék 
azonosítási és nyilvántartási rendszerének 
létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK 
rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 
64/432/EGK irányelv módosításáról (HL 
L 5., 2004.1.9., 8. o.);

Or. it

Módosítás 2547
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a termeléstől függő 
jövedelemtámogatás szarvasmarhafélékre 
vagy juhokra és kecskékre vonatkozik, a 
tagállamok a támogatásra való 
jogosultság feltételeként meghatározzák 
az állatoknak az 1760/2000/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel32, illetve 
a 21/2004/EK tanácsi rendelettel33

összhangban történő azonosítására és 
nyilvántartására vonatkozó 
követelményeket. Mindazonáltal – az 
egyéb alkalmazandó jogosultsági 
feltételek sérelme nélkül – a 
szarvasmarhafélék vagy a juhok és a 
kecskék támogathatóknak tekintendők, 
amennyiben az azonosítási és 
nyilvántartási követelmények az érintett 
igénylési évben, a tagállamok által 
megállapítandó időpontra teljesülnek.

(2) A 29. cikk 2) pontjában említett 
termeléstől függő jövedelemtámogatás 
csak akkor adható meg, ha:
a) a tagállam bizonyítja, hogy ez az 
egyetlen lehetőség, nevezetesen a 
pásztorgazdálkodási rendszerek esetében, 
ahol a környezetvédelmi programok vagy 
a termeléstől függetlenített kifizetések 
nehezen valósíhatók meg a közös legelőn 
való legeltetés vagy a vándorlegeltetés 
miatt
b) a tagállam bizonyítja a ténylegesen 
felmerült többletköltségek és az elmaradt 
jövedelem fedezetét a 6.3 cikk d), e) és f) 
pontjai konkrét célkitűzéseinek teljesítése 
érdekében.
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_________________

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) 
a szarvasmarhák azonosítási és 
nyilvántartási rendszerének 
létrehozásáról, továbbá a marhahús és 
marhahústermékek címkézéséről, 
valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 204., 
2000.8.11., 1. o.).

33 A Tanács 21/2004/EK rendelete (2003. 
december 17.) a juh- és kecskefélék 
azonosítási és nyilvántartási rendszerének 
létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK 
rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 
64/432/EGK irányelv módosításáról (HL 
L 5., 2004.1.9., 8. o.);

Or. en

Módosítás 2548
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a termeléstől függő 
jövedelemtámogatás szarvasmarhafélékre 
vagy juhokra és kecskékre vonatkozik, a 
tagállamok a támogatásra való jogosultság 
feltételeként meghatározzák az állatoknak 
az 1760/2000/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel32, illetve a 21/2004/EK 
tanácsi rendelettel33 összhangban történő 
azonosítására és nyilvántartására
vonatkozó követelményeket. 
Mindazonáltal – az egyéb alkalmazandó 
jogosultsági feltételek sérelme nélkül – a 
szarvasmarhafélék vagy a juhok és a 
kecskék támogathatóknak tekintendők, 
amennyiben az azonosítási és 
nyilvántartási követelmények az érintett 
igénylési évben, a tagállamok által 
megállapítandó időpontra teljesülnek.

(2) Ha a termeléstől függő 
jövedelemtámogatás állattenyésztésre
vonatkozik, a tagállamok a támogatásra 
való jogosultság feltételeként 
meghatározzák az állatoknak az 
1760/2000/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel32, illetve a 21/2004/EK 
tanácsi rendelettel33 összhangban történő 
azonosítására és nyilvántartására 
vonatkozó követelményeket. 
Mindazonáltal – az egyéb alkalmazandó 
jogosultsági feltételek sérelme nélkül – az 
állatállományok támogathatóknak 
tekintendők, amennyiben az azonosítási és 
nyilvántartási követelmények az érintett 
igénylési évben, a tagállamok által 
megállapítandó időpontra teljesülnek.
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_________________ _________________

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) 
a szarvasmarhák azonosítási és 
nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, 
továbbá a marhahús és marhahústermékek 
címkézéséről, valamint a 820/97/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 204., 2000.8.11., 1. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) 
a szarvasmarhák azonosítási és 
nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, 
továbbá a marhahús és marhahústermékek 
címkézéséről, valamint a 820/97/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 204., 2000.8.11., 1. o.).

33 A Tanács 21/2004/EK rendelete (2003. 
december 17.) a juh- és kecskefélék 
azonosítási és nyilvántartási rendszerének 
létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK 
rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 
64/432/EGK irányelv módosításáról (HL L 
5., 2004.1.9., 8. o.);

33 A Tanács 21/2004/EK rendelete (2003. 
december 17.) a juh- és kecskefélék 
azonosítási és nyilvántartási rendszerének 
létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK 
rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 
64/432/EGK irányelv módosításáról (HL L 
5., 2004.1.9., 8. o.);

Or. it

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat a termeléstől függő jövedelemtámogatásnak az ágazatok és 
termelési ágak széles körében történő kiosztására biztosít lehetőséget, néhány kivételével. Úgy 
vélem, ezek a kivételek nem megfelelőek. Az új teljesítési modell lehetővé teszi, hogy a nemzeti 
stratégiai tervekben alaposan értékeljék azokat az ágazatokat, amelyek stratégiai 
jelentőségűek a tagállamok számára, és amelyek tekintetében a társadalmi-gazdasági helyzet 
indokolja a termeléstől függő jövedelemtámogatás szükségességét.

Módosítás 2549
Paul Brannen

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Továbbá az előző bekezdés sérelme nélkül 
nem nyújtható támogatás az intenzív 
állattenyésztéshez. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 138. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek kiegészítik ezt a rendeletet a 
termeléstől független támogatásra 
jogosult intenzív állattenyésztési 
rendszerek típusainak meghatározásával, 
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amelyek kizárják a támogatásból a 
tejtermékeket, a szarvasmarhaféléket vagy 
a juhokat és a kecskéket, amennyiben 
eltérés van a támogatható hektárok és az 
állatok száma között. Ez a rendelkezés 
figyelembe veszi a pásztorgazdálkodás 
vagy a vándorlegeltetés gyakorlatát.

Or. en

Indokolás

Már a 11/2012. sz. különjelentés is kimondja, hogy határozott és kielégítő támogatás-
összpontosítási rendelkezések hiányában a termeléstől függő támogatás intenzívebb 
állattenyésztési módszerek támogatását eredményezheti. Ez nem javult, és ezt a modellt a 
következő reformmal módosítani kell. A hagyományos módszerekhez, a jelentős természeti 
értéket képviselő ökoszisztémákhoz, valamint potenciálisan a tűzmegelőzéshez kötődő extenzív 
állattenyésztés az, ami veszélyeztetett, illetve azon vidéki területek, ahol ezt gyakorolják. Az 
intenzív rendszereket nem érdemes megőrizni sem társadalmi, sem környezetvédelmi, sem 
pedig állatjóléti szempontból.

Módosítás 2550
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha a termeléstől függő 
jövedelemtámogatás szarvasmarhafélékre, 
juhokra vagy kecskékre vonatkozik, a 
tagállamok csak a fűvel táplált, legelő 
alapú legeltetési rendszer keretein belül 
tenyésztett állatokat támogathatják, 
melyeknek jelentősen magasabb 
környezetvédelmi vagy állatjólléti 
eredményekkel kell rendelkezniük.

Or. en

Módosítás 2551
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a termeléstől függő 
jövedelemtámogatás állatállományra 
vonatkozik, csak olyan termelési 
módszerek tekinthetők támogathatónak, 
amelyek túlmutatnak az állatjólétre és az 
állategészségügyre vonatkozó nemzeti és 
uniós minimumkövetelményeken.

Or. en

Indokolás

A termeléstől függő jövedelemtámogatást szigorúbb fenntarthatósági kritériumok tiszteletben 
tartásához kell kötni, beleértve az állatjólétet és az állategészségügyet. Az állattenyésztés 
esetében csak azokat a tenyésztési módokat lehet támogatni, amelyek csökkentik az 
állománysűrűséget, javítják az állatjólétet és az állategészségügyet, és nem járulnak hozzá az 
antimikrobiális rezisztencia térnyeréséhez.

Módosítás 2552
Anja Hazekamp

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A nagy állománysűrűségű 
állattenyésztési módok nem támogathatók, 
kivéve az állománysűrűség csökkentésére 
irányuló programok végrehajtásának 
elősegítése végett.

Or. en

Módosítás 2553
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A termeléstől függő 
jövedelemtámogatás nem nyújtható piaci 
növényekre, kivéve a fehérjenövényeket.

Or. de

Módosítás 2554
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A Bizottság és a tagállamok 
biztosítják az e rendelet V. címében 
ismertetett eljárást, miszerint a KAP 
stratégiai tervei rendelkezéseket 
tartalmaznak annak biztosítására, hogy a 
stratégiai terv tervezési időszakának 
végére a tagállamonkénti állatállomány 
teljes állománysűrűsége ne haladja meg a 
0,7-es állategységet hektáronként.

Or. en

Indokolás

Fontos az állattenyésztés és a növénytermesztés egyensúlya. Van erre már példa is a KAP-
ban, mivel az állatállomány sűrűségét 2003-tól kezdődően egy évtizedre határozták meg. Az 
Eurostat szerint a tagállamok közötti átlagos állatállomány-sűrűség jelenleg 0,75 
állategységnek felel meg hektáronként.

Módosítás 2555
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2c) Az összpontosított takarmányozási 
programok nem részesülhetnek 
termeléstől függő támogatásban.

Or. en

Indokolás

Elengedhetetlen az állattenyésztés és a növénytermesztés kiegyensúlyozása azáltal, hogy a 
gazdaságonkénti állatállomány nem haladja meg a takarmányozási célra használt állandó-
vagy váltólegelők alapterületeit, például a kérődzők esetében. Ez korlátozza a strukturális 
túltermelést és a tápanyagtöbblet okozta környezetszennyezést, valamint csökkenti az 
éghajlatra gyakorolt hatásokt.

Módosítás 2556
Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
31 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31a. cikk

Megfigyelés

A 119a. cikkben (új) meghatározott 
fejlesztési szakpolitikai koherencia 
nyomon követésének részeként a 
tagállamok és a Bizottság figyelemmel 
kísérik a nyújtott termeléstől függő 
támogatásokat. Ha negatív hatást 
találnak, az adott ágazat termeléstől függő 
jövedelemtámogatását meg kell vonni, 
vagy megfelelő mértékben csökkenteni 
kell, hogy megfeleljen a fenti 
feltételeknek.

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy párbeszédet kezdeményezzen a 
partner fejlődő országokkal ahol a 
termeléstől függő jövedelemtámogatás 
hátrányosan befolyásolja a helyi agrár-
élelmiszeripar fejlődését, hogy a káros 
hatások mérséklése céljából helyzetjavító 
intézkedéseket alkalmazzon (akár az uniós 
kereskedelempolitika keretein belül is).
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Szükség esetén a Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 138. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el, hogy a tagállamok 
a termeléstől függő jövedelemtámogatás 
nyújtása során intézkedésekkel egészítsék 
ki e rendeletet a harmadik országok 
agrár-élelmiszeripari fejlődésére káros 
hatások megelőzése céljából.

Or. en

Módosítás 2557
Martin Häusling, Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32. cikk törölve

A termeléstől függő 
jövedelemtámogatásban részesülő 
kedvezményezetteket az ágazatban 
tapasztalható strukturális piaci 
egyensúlyhiányok miatt érő hátrányok 
elkerülését célzó intézkedések

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 138. cikknek megfelelően e rendelet 
kiegészítéseként felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el olyan 
intézkedések tekintetében, amelyek révén 
elkerülhető, hogy a termeléstől függő 
jövedelemtámogatásban részesülő 
kedvezményezetteket az ágazatban 
tapasztalható strukturális piaci 
egyensúlyhiányok hátrányosan érintsék. 
Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok lehetőséget biztosíthatnak a 
tagállamoknak arra, hogy úgy döntsenek, 
hogy a termeléstől függő 
jövedelemtámogatás 2027-ig továbbra is 
kifizethető azon termelési egységek 
alapján, amelyekre vonatkozóan a 
támogatást egy korábbi referencia-
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időszakban nyújtották.

Or. en

Módosítás 2558
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 138. cikknek megfelelően e rendelet 
kiegészítéseként felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el olyan 
intézkedések tekintetében, amelyek révén 
elkerülhető, hogy a termeléstől függő 
jövedelemtámogatásban részesülő 
kedvezményezetteket az ágazatban 
tapasztalható strukturális piaci 
egyensúlyhiányok hátrányosan érintsék. 
Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok lehetőséget biztosíthatnak a 
tagállamoknak arra, hogy úgy döntsenek, 
hogy a termeléstől függő 
jövedelemtámogatás 2027-ig továbbra is 
kifizethető azon termelési egységek 
alapján, amelyekre vonatkozóan a 
támogatást egy korábbi referencia-
időszakban nyújtották.

törölve

Or. es

Módosítás 2559
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. fr
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Módosítás 2560
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. fr

Indokolás

Módosítás, amely törli az Európai Gazdasági Közösség és az Amerikai Egyesült Államok 
között létrejött, az olajos magvakról szóló egyetértési megállapodás megemlítését, amely 
feleslegesnek tűnik, és hosszú távú akadályt jelentene az olajos magvak piacának 
fejlődésében. Ez összhangban van a Parlament 2018. március 27-i állásfoglalásában 
elfogadott álláspontjával, amely a következőket mondja ki: „hogy bár az 1992-es Blair House 
megállapodások még hatályban vannak, de elavultak, és nem akadályozhatják az európai 
fehérjenövény-kultúrák fenntartható fejlődését”.

Módosítás 2561
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. fr

Indokolás

Nincs szükség a KAP-ra vonatkozó jogszabályok keretében annak meghatározására, hogy a 
támogatást a nemzetközi kereskedelmi szabályok tekintetében hogyan kezeljék, különös 
tekintettel arra, hogy ezek minden esetben érvényesek. Ezenkívül ez a cikk nem szerepel a 
1307/2013/EU rendeletben.

Módosítás 2562
Karine Gloanec Maurin
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Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 2563
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a termeléstől függő 
jövedelemtámogatás az Európai Gazdasági 
Közösség és az Amerikai Egyesült 
Államok között létrejött, az olajos 
magvakról szóló egyetértési megállapodás 
mellékletében34 említett olajos magvakhoz 
vagy azok egy részéhez kapcsolódik, az 
érintett tagállamok KAP-stratégiai tervében 
szereplő tervezett kimenetek alapján 
megállapított támogatott területek 
összessége nem haladhatja meg az Unió 
nemzetközi kötelezettségvállalásainak 
teljesítése céljából az Unió egészére 
vonatkozóan meghatározott maximális 
támogatott területet.

Ha a termeléstől függő 
jövedelemtámogatás az Európai Gazdasági 
Közösség és az Amerikai Egyesült 
Államok között létrejött, az olajos 
magvakról szóló egyetértési megállapodás 
mellékletében34 említett olajos magvakhoz 
vagy azok egy részéhez kapcsolódik, az 
érintett tagállamok KAP-stratégiai tervében 
szereplő tervezett kimenetek alapján 
megállapított támogatott területek 
összessége nem haladhatja meg az Unió 
nemzetközi kötelezettségvállalásainak 
teljesítése céljából az Unió egészére 
vonatkozóan meghatározott maximális 
támogatott területet. Ebben az 
összefüggésben a szójabab 
fehérjenövénynek minősül.

_________________ _________________

34 Az Európai Gazdasági Közösség és az 
Amerikai Egyesült Államok között a 
GATT keretében létrejött egyetértési 
megállapodás az olajos magvakról 
(HL L 147., 1993.6.18.).

34 Az Európai Gazdasági Közösség és az 
Amerikai Egyesült Államok között a 
GATT keretében létrejött egyetértési 
megállapodás az olajos magvakról 
(HL L 147., 1993.6.18.).

Or. en
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Indokolás

Fontos annak biztosítása, hogy a szójababot a 86. cikk (5) bekezdésében említett FÁK 
vonatkozásában fehérjenövénynek tekintsék, csakúgy mint a jelenlegi rendszerben.

Módosítás 2564
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb hat hónappal e 
rendelet hatálybalépését követően 
végrehajtási jogi aktusokat fogad el abból a 
célból, hogy megállapítsa az egyes 
tagállamokra vonatkozó indikatív 
támogatási referenciaterületet, amelyet az 
egyes tagállamoknak az Unió átlagos
művelési területéből az e rendelet 
hatálybalépését megelőző öt évben való 
részesedése alapján kell kiszámítani. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 139. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

A Bizottság legkésőbb hat hónappal e 
rendelet hatálybalépését követően 
végrehajtási jogi aktusokat fogad el abból a 
célból, hogy megállapítsa az egyes 
tagállamokra vonatkozó indikatív 
támogatási referenciaterületet, amelyet az 
egyes tagállamoknak abból a művelési 
területből kell kiszámítani, amely a 
referenciaterület alapját képezi. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 139. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

Or. es

Módosítás 2565
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Kéri, hogy az egyetértési 
megállapodást sürgősen kérdőjelezzék 
meg azzal a céllal, hogy lehetővé tegyék a 
tagállamok számára a fehérjenövények 
szuverenitásának visszanyerését, valamint 
hogy drasztikusan csökkentsék Európa 
függőségét az Unión kívülről érkező 
behozataloktól; az olaj- és a 
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fehérjenövények termeléséhez megfelelő 
szintű termeléstől függő támogatást kell 
biztosítani.

Or. fr

Módosítás 2566
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a tagállam növelni szándékozik az (1) 
bekezdésben említett, a Bizottság által a
KAP-stratégiai terv keretében jóváhagyott 
tervezett kimeneteit, a felülvizsgált 
tervezett kimeneteket a KAP-stratégiai 
tervnek a 107. cikkel összhangban történő 
módosítására irányuló kérelem útján, az 
érintett igénylési évet megelőző év január 
1-je előtt bejelenti a Bizottságnak.

Ha a tagállam növelni szándékozik az (1) 
bekezdésben említett, a Bizottság által a 
KAP-stratégiai terv keretében jóváhagyott 
tervezett kimeneteit, a felülvizsgált 
tervezett kimeneteket a KAP-stratégiai 
tervnek a 107. cikkel összhangban történő 
módosítására irányuló kérelem útján, az 
érintett igénylési évet megelőző év január 
1-je előtt bejelenti a Bizottságnak. Az 
említett módosítás a 107. cikk 
(7) bekezdése alkalmazásában nem 
érvényes.

Or. en

Indokolás

A módosítás a stratégiai tervek a 107. cikk alapján lehetséges módosításainak számát teszi 
rugalmasabbá.

Módosítás 2567
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek nyomán minden érintett tagállam az 
érintett igénylési évet megelőző év április 
1-je előtt kérelmet nyújt be KAP-stratégiai 
tervének módosítása iránt, feltüntetve a 

Ennek nyomán minden érintett tagállam az 
érintett igénylési évet megelőző év április 
1-je előtt tájékoztatást nyújt be a 
Bizottságnak, feltüntetve a második 
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második albekezdésben említett 
felülvizsgált csökkentési együtthatót. A 
felülvizsgált csökkentési együtthatót abban 
a végrehajtási jogi aktusban kell 
megállapítani, amely útján a KAP-
stratégiai terv módosítása a 107. cikk (8) 
bekezdése szerint jóváhagyásra kerül.

albekezdésben említett felülvizsgált 
csökkentési együtthatót. A felülvizsgált 
csökkentési együtthatót abban a 
végrehajtási jogi aktusban kell 
megállapítani, amely útján a KAP-
stratégiai terv módosítása a 107. cikk (8) 
bekezdése szerint jóváhagyásra kerül.

Or. es

Módosítás 2568
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés első 
albekezdésében említett egyetértési 
megállapodás által érintett olajos magvakat 
illetően a tagállamok a 121. cikkben 
említett éves teljesítményjelentésben 
tájékoztatják a Bizottságot azon hektárok 
teljes számáról, amelyre ténylegesen 
támogatást nyújtottak.

(4) Az (1) bekezdés első 
albekezdésében említett egyetértési 
megállapodás által érintett olajos magvakat 
illetően a tagállamok a 121. cikkben 
említett hároméves teljesítményjelentésben 
tájékoztatják a Bizottságot azon hektárok 
teljes számáról, amelyre ténylegesen 
támogatást nyújtottak.

Or. en

Módosítás 2569
Peter Jahr

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés első 
albekezdésében említett egyetértési 
megállapodás által érintett olajos magvakat 
illetően a tagállamok a 121. cikkben 
említett éves teljesítményjelentésben 
tájékoztatják a Bizottságot azon hektárok 
teljes számáról, amelyre ténylegesen 
támogatást nyújtottak.

(4) Az (1) bekezdés első 
albekezdésében említett egyetértési 
megállapodás által érintett olajos magvakat 
illetően a tagállamok a 121. cikkben 
említett teljesítményjelentésben 
tájékoztatják a Bizottságot azon hektárok 
teljes számáról, amelyre ténylegesen 
támogatást nyújtottak.
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Or. de

Módosítás 2570
Beata Gosiewska

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ezen alszakaszban 
megállapított feltételek mellett gyapotra 
vonatkozó terményspecifikus támogatást 
nyújtanak az 5201 00 KN-kód alá tartozó 
gyapotot termesztő valódi mezőgazdasági 
termelőknek.

A tagállamok az ezen alszakaszban 
megállapított feltételek mellett gyapotra 
vonatkozó terményspecifikus támogatást 
nyújtanak az 5201 00 KN-kód alá tartozó 
gyapotot termesztő mezőgazdasági 
termelőknek.

Or. pl

Módosítás 2571
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az ezen alszakaszban 
megállapított feltételek mellett gyapotra 
vonatkozó terményspecifikus támogatást 
nyújtanak az 5201 00 KN-kód alá tartozó 
gyapotot termesztő valódi mezőgazdasági 
termelőknek.

A tagállamok az ezen alszakaszban 
megállapított feltételek mellett gyapotra 
vonatkozó terményspecifikus támogatást 
nyújtanak az 5201 00 KN-kód alá tartozó 
gyapotot termesztő mezőgazdasági 
termelőknek.

Or. de

Módosítás 2572
Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatás a gyapottal 
bevetett támogatható terület hektárszáma 
után nyújtható. Egy terület csak akkor 
támogatható, ha a tagállam által 
gyapottermelés céljából engedélyezett 
mezőgazdasági földterületen helyezkedik 
el, a tagállam által engedélyezett fajtákkal 
van bevetve, és a tényleges betakarításig 
rendes termesztési feltételek között tartják.

(1) A gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatás a gyapottal 
bevetett támogatható terület hektárszáma 
után nyújtható. Egy terület csak akkor 
támogatható, ha a tagállam által 
gyapottermelés céljából engedélyezett 
mezőgazdasági földterületen helyezkedik 
el, a tagállam által engedélyezett fajtákkal 
van bevetve, és a tényleges betakarításig 
rendes termesztési feltételek között tartják. 
A monokultúrás gyapottermesztést ki kell 
zárni.

Or. en

Módosítás 2573
Momchil Nekov

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatás a gyapottal 
bevetett támogatható terület hektárszáma 
után nyújtható. Egy terület csak akkor 
támogatható, ha a tagállam által 
gyapottermelés céljából engedélyezett 
mezőgazdasági földterületen helyezkedik 
el, a tagállam által engedélyezett fajtákkal 
van bevetve, és a tényleges betakarításig 
rendes termesztési feltételek között tartják.

(1) A gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatás a gyapottal 
bevetett támogatható terület hektárszáma 
után nyújtható. Egy terület csak akkor 
támogatható, ha a tagállam által 
gyapottermelés céljából engedélyezett és 
arra alkalmas mezőgazdasági földterületen 
helyezkedik el, a tagállam által 
engedélyezett fajtákkal van bevetve, és a 
tényleges betakarításig rendes termesztési 
feltételek között tartják.

Or. en

Módosítás 2574
Momchil Nekov

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Bulgária 3 342 ha – Bulgária 6 885 ha

Or. en

Indokolás

A legfrissebb statisztikák szerint az országban a gyapottermesztés több mint kétszeresére nőtt, 
ami a gyapotfeldolgozók növekvő érdeklődését tükrözi ebben az ágazatban. Az EU nettó 
gyapotimportőrnek számít, ami azt jelenti, hogy a közlekedés által okozott éghajlati hatások is 
csökkennének, ha a gyapotot helyben termesztik.

Módosítás 2575
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 138. cikknek megfelelően 
olyan felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el, amelyek e 
rendeletet a gyapotra vonatkozó 
terményspecifikus támogatás 
odaítélésének feltételeire, a 
támogathatósági követelményekre és az 
agronómiai gyakorlatokra vonatkozó 
szabályokkal egészítik ki.

törölve

Or. es

Módosítás 2576
Momchil Nekov

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) minőségtanúsítási rendszerek révén 
értékesítési stratégiák kidolgozása a gyapot 
promóciója céljából.

e) promóciós vagy minőségtanúsítási 
rendszerek révén értékesítési stratégiák 
kidolgozása a gyapot és a helyben 
termesztett gyapotból készült pamutalapú 
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termékek promóciója céljából.

Or. en

Módosítás 2577
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének i) pontjában említett 
gyümölcs- és zöldségágazat;

a) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének i) pontjában említett 
gyümölcs- és zöldségágazat, beleértve a 
feldolgozásra szánt gyümölcsöket és 
zöldségeket is;

Or. fr

Módosítás 2578
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének i) pontjában említett 
gyümölcs- és zöldségágazat;

a) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének i) pontjában említett 
gyümölcs- és zöldségágazat, beleértve a 
feldolgozásra szánt gyümölcsöket és 
zöldségeket is;

Or. fr

Indokolás

Módosítás, amely meghatározza, hogy az operatív programok magukban foglalhatják a 
feldolgozásra szánt gyümölcsöket és zöldségeket is.

Módosítás 2579
Clara Eugenia Aguilera García
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Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének i) pontjában említett 
gyümölcs- és zöldségágazat;

a) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének i) pontjában említett 
gyümölcs- és zöldségágazat, beleértve a 
feldolgozásra szánt gyümölcsöket és 
zöldségeket is;

Or. es

Módosítás 2580
Hilde Vautmans

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének i) pontjában említett 
gyümölcs- és zöldségágazat;

a) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének i) pontjában említett 
gyümölcs- és zöldségágazat, beleértve a 
feldolgozásra szánt gyümölcsöket és 
zöldségeket is;

Or. en

Módosítás 2581
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének i) pontjában említett 
gyümölcs- és zöldségágazat;

a) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének i) pontjában említett 
gyümölcs- és zöldségágazat, mind a friss, 
mind pedig a feldolgozásra szánt 
gyümölcsökre és zöldségekre 
vonatkozóan;
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Or. it

Módosítás 2582
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének i) pontjában említett 
gyümölcs- és zöldségágazat;

a) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének i) pontjában említett 
gyümölcs- és zöldségágazat, beleértve a 
feldolgozásra szánt gyümölcsöket és 
zöldségeket is;

Or. en

Módosítás 2583
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének i) pontjában említett 
gyümölcs- és zöldségágazat;

a) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének i) és j) pontjában említett 
gyümölcs- és zöldségágazat;

Or. it

Módosítás 2584
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének i) pontjában említett
gyümölcs- és zöldségágazat;

a) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének i) és j) pontjában említett 
gyümölcs- és zöldségágazat;
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Or. it

Módosítás 2585
Martin Häusling, Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a hüvelyesnövény-ágazat

Or. en

Módosítás 2586
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) dohányágazat

Or. en

Indokolás

Teljes mértékben egyetértek a dohányzás korlátozására irányuló uniós és nemzeti 
programokkal. Az EU-ban a dohánytermelők helyzete azonban egyáltalán nem kapcsolódik a 
közegészségügyi kérdéshez. Ezek a termelők teljes mértékben megfelelnek a szigorú uniós 
előírásoknak, és elsősorban a hátrányos helyzetű területeken és régiókban, valamint rossz 
talajminőségű földeken termelnek. Számos hátrányos helyzetű társadalmi csoport – például a 
romák – dolgoznak ebben a munkaerő-igényes szektorban, így munkahelyüket a jól célzott 
uniós források felhasználásával is meg kell menteni. Enélkül az EU fogyasztói harmadik 
országokból származó dohány- és cigarettatermékeket vásárolnának, amelyek egyáltalán nem 
felelnek meg a szigorú uniós normáknak.

Módosítás 2587
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) burgonyaágazat (0701 friss vagy 
hűtött burgonya);

Or. en

Módosítás 2588
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) GMO-mentes fehérjenövények;

Or. en

Módosítás 2589
Manolis Kefalogiannis

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének a)–h), k), m), o)–t) és w) 
pontjában említett egyéb ágazatok.

f) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének a)–h), k), m), o)–t) és w) 
pontjában említett egyéb ágazatok, 
valamint a fehérjenövények, burgonya, 
nyulak, gyapot és lófélék.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság által javasolt lista túlságosan szűk körű, és nem foglalja magában –
egyebek közt – a fehérjenövény-ágazatot, ellentmondva ezzel az ezen – a nitrogén 
megkötésében és az állati eredetű élelmiszerek hiányának csökkentésében is hasznos –
termékek előmozdítására irányuló uniós politikai törekvéseknek.

Módosítás 2590
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Michel Dantin, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének a)–h), k), m), o)–t) és w) 
pontjában említett egyéb ágazatok.

f) Egyéb ágazatok:
i. az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének a)–h), k), m), o)–t) és w) 
pontjában említett egyéb ágazatok:
ii. fehérjenövények.

Or. fr

Indokolás

Módosítás, amely kiterjeszti az „egyéb ágazatok” operatív programjait az 1308/2013 rendelet 
(az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) hatálya alá nem tartozó ágazatokra, 
különösen a fehérjenövényekre.

Módosítás 2591
Ivari Padar

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének a)–h), k), m), o)–t) és w) 
pontjában említett egyéb ágazatok.

f) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének a)–h), k), m), o)–t) és w) 
pontjában említett egyéb ágazatok, 
valamint a fehérjenövények, burgonya, 
nyulak és gyapot.

Or. et

Módosítás 2592
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke f) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
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(2) bekezdésének a)–h), k), m), o)–t) és w) 
pontjában említett egyéb ágazatok.

(2) bekezdésében említett egyéb ágazatok.

Or. en

Módosítás 2593
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének a)–h), k), m), o)–t) és w) 
pontjában említett egyéb ágazatok.

f) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésében említett egyéb ágazatok, 
valamint a fehérjenövények, burgonya, 
nyulak, gyapot és lófélék.

Or. es

Módosítás 2594
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének a)–h), k), m), o)–t) és w) 
pontjában említett egyéb ágazatok.

f) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének a)–h), k), m), o)–t) és w) 
pontjában említett egyéb ágazatok a 
burgonyaágazat kivételével.

Or. es

Módosítás 2595
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének a)–h), k), m), o)–t) és w) 
pontjában említett egyéb ágazatok.

f) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésében említett egyéb ágazatok.

Or. it

Módosítás 2596
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének a)–h), k), m), o)–t) és w)
pontjában említett egyéb ágazatok.

f) az EUMSZ I. mellékletében nem 
szereplő, az a)–e) pontban említett egyéb 
ágazatok, például a burgonya, a nyúl és a 
gyapot. 

Or. es

Módosítás 2597
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének a)–h), k), m), o)–t) és w) 
pontjában említett egyéb ágazatok.

f) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésében említett egyéb ágazatok.

Or. it

Indokolás

Véleményem szerint nem célszerű az „egyéb ágazatok” meghatározásának lehetőségét 
korlátozni olyan ágazati beavatkozások esetében, amelyek kiegészíthetik a hagyományos 
beavatkozásokat (gyümölcs- és zöldségfélék, bortermelés, olajbogyó stb.). Ez lesz a nemzeti 
stratégiai terv, amely a szükségletek és lehetőségek hatékony elemzésén alapul, és amely 
meghatározza azokat a döntő fontosságú szükségleteket és lehetőségeket, amelyekre ezeket a 
fellépéseket összpontosítani kell.
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Módosítás 2598
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének a)–h), k), m), o)–t) és w) 
pontjában említett egyéb ágazatok.

f) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének a)–h), k), m), o), p), r), s)
és w) pontjában említett egyéb ágazatok.

Or. en

Indokolás

Eltávolítja a q) (sertéshús) és a t) (baromfihús) pontokat a listából.

Módosítás 2599
Marijana Petir

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének a)–h), k), m), o)–t) és w) 
pontjában említett egyéb ágazatok.

f) az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke 
(2) bekezdésének a)–h), k), m), o)–t), 
valamint w) és x) pontjában említett egyéb 
ágazatok.

Or. hr

Módosítás 2600
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a KAP-stratégiai 
tervükben dönthetnek úgy, hogy 

(3) A tagállamok a KAP-stratégiai 
tervükben dönthetnek úgy, hogy 
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végrehajtják a 39. cikk d), e) és f) 
pontjában említett ágazati 
beavatkozástípusokat.

végrehajtják a 39. cikk d), e) és f) 
pontjában említett ágazati 
beavatkozástípusokat. A beavatkozások a 
termelői szervezetek és egyesületeik által 
benyújtott operatív programok vagy 
nemzeti többéves támogatási programok 
formájában történhetnek. A tagállamok a 
stratégiai tervet veszik alapul az egyes 
ágazatokra vonatkozó érintett 
beavatkozási típusok kiválasztásában.

Or. es

Indokolás

A 39. cikk a)–e) pontjában említettektől eltérő ágazatok esetében a beavatkozások támogatási 
programok (pl. méhészet) vagy termelői szervezetek és egyesületeik által működtetett operatív 
programok formájában történhetnek. A tagállamoknak stratégiai terveikben ki kell 
választaniuk a legmegfelelőbbet és igazolniuk kell választásukat. 

Módosítás 2601
Ivari Padar

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok KAP-stratégiai 
tervükben kiválasztják azokat az 
ágazatokat, ahol a 60. cikkben 
meghatározott beavatkozástípusokat 
végrehajtják. Minden ágazatra 
vonatkozóan kiválasztanak az 59. cikkben 
felsorolt célkitűzések és a 60. cikk cikk (1) 
és (2) bekezdésben felsorolt 
beavatkozástípusok közül egyet vagy 
többet. A tagállamoknak minden 
beavatkozási típus esetében meg kell 
indokolniuk, hogy miért döntöttek a 
kiválasztott ágazatok, célkitűzések, 
beavatkozástípusok és beavatkozások 
mellett.

Or. en
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Módosítás 2602
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
138. cikknek megfelelően olyan 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek e rendeletet az e 
fejezetben meghatározott követelményeken 
túlmenően további követelményekkel 
egészítik ki, különösen a következők 
tekintetében:

Az uniós támogatási intézkedések 
egységes végrehajtásának biztosítása és a 
versenytorzulás elkerülése érdekében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
138. cikknek megfelelően olyan 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek e rendeletet az e 
fejezetben meghatározott követelményeken 
túlmenően további követelményekkel 
egészítik ki, különösen a következők 
tekintetében:

Or. es

Módosítás 2603
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az e fejezetben meghatározott 
beavatkozástípusok megfelelő 
működésének biztosítása;

a) az e fejezetben meghatározott 
beavatkozástípusok megfelelő 
működésének biztosítása és a gyümölcs- és 
zöldségágazatban működő termelői 
szervezetek és egyesületeik hatékony, 
célzott és fenntartható támogatása az 
1308/2013 rendelet 37. és 227. cikkével 
összhangban.

Or. en

Módosítás 2604
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
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41 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az e fejezetben meghatározott 
beavatkozástípusok megfelelő 
működésének biztosítása;

a) az e fejezetben meghatározott 
beavatkozástípusok megfelelő 
működésének biztosítása, különösen, ha a 
tagállamok különböző végrehajtási módjai 
torzíthatják a versenyt;

Or. es

Módosítás 2605
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 46. cikk (4) bekezdésének a) 
pontja szerint a forgalomból történő 
kivonáshoz nyújtott uniós pénzügyi 
támogatás és az 52. cikk (3) bekezdésében 
említett beavatkozásokhoz nyújtott uniós 
pénzügyi támogatás maximális szintje;

c) a 46. cikk (4) bekezdésének a) 
pontja szerint a forgalomból történő 
kivonáshoz nyújtott uniós pénzügyi 
támogatás és az 52. cikk (3) bekezdésében 
említett beavatkozásokhoz nyújtott uniós 
pénzügyi támogatás maximális szintje; 
valamint az ingyenes forgalmazás céljából 
visszavont termékek rögzített csomagolási 
és szállítási díjai, illetve az e célból 
történő, szállítás előtti feldolgozás 
költségei.

Or. es

Módosítás 2606
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 46. cikk (4) bekezdésének a) 
pontja szerint a forgalomból történő 
kivonáshoz nyújtott uniós pénzügyi 
támogatás és az 52. cikk (3) bekezdésében 

c) a 46. cikk (4) bekezdésének a) 
pontja szerint a forgalomból történő 
kivonáshoz nyújtott uniós pénzügyi 
támogatás és az 52. cikk (3) bekezdésében 
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említett beavatkozásokhoz nyújtott uniós 
pénzügyi támogatás maximális szintje;

említett beavatkozásokhoz nyújtott uniós 
pénzügyi támogatás maximális szintje, 
valamint az ingyenes forgalmazás céljából 
visszavont termékek rögzített csomagolási 
és szállítási díjai, illetve az e célból 
történő, szállítás előtti feldolgozás 
költségei;

Or. es

Módosítás 2607
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 46. cikk (4) bekezdésének a)
pontja szerint a forgalomból történő 
kivonáshoz nyújtott uniós pénzügyi 
támogatás  és az 52. cikk (3) bekezdésében 
említett beavatkozásokhoz nyújtott uniós 
pénzügyi támogatás maximális szintje;

c) a 43. cikk (2) bekezdésének d)
pontja szerint a forgalomból történő 
kivonáshoz nyújtott uniós pénzügyi 
támogatás és az 52. cikk (3) bekezdésében 
említett beavatkozásokhoz nyújtott uniós 
pénzügyi támogatás maximális szintje;

Or. en

Módosítás 2608
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a gyümölcs- és zöldségágazatba 
történő beavatkozással kapcsolatos 
valamennyi fogalom meghatározása, 
például: termelő, termelő tagállamok, 
nem termelő tagállamok, tag, 
leányvállalat, transznacionális, 
intézkedés, fellépés, befektetés, egyesülés 
stb.

Or. es
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Módosítás 2609
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a gyümölcs- és zöldségágazat 
termelői szervezeteinek és termelői 
szervezetei társulásainak elismerési 
kritériumai és követelményei 
megállapításáról, például: többek között a 
tagok száma és a forgalomba hozható 
termelés minimális értéke, tagsági 
feltételek és követelmények, támogatható 
struktúrák, erőforrások és tevékenységek;

Or. es

Módosítás 2610
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) a működési alap létrehozásához és 
kezeléséhez, valamint a támogatások és 
előlegek kérelmeihez szükséges feltételek 
megteremtése;

Or. es

Módosítás 2611
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – c d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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cd) az e rendelet 43. cikkében felsorolt 
ágazati beavatkozások során a 
támogatható intézkedések, a beavatkozás 
típusainak és a támogathatóság 
feltételeinek meghatározása;

Or. es

Módosítás 2612
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a gyümölcs- és zöldségágazatba 
történő beavatkozással kapcsolatos 
valamennyi fogalom meghatározása, 
például: termelő, termelő tagállam, nem 
termelő tagállamok, leányvállalat, 
transznacionális, intézkedés, fellépés, 
befektetés, egyesülés.

Or. es

Módosítás 2613
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a termelői szervezetek és a termelői 
szervezetek társulásainak felismerési 
kritériumai és előírásai a 
gyümölcságazatban, többek között a tagok 
száma, a forgalomba hozható termelés 
minimális értéke, a tagsági feltételek és 
követelmények, valamint a szükséges 
struktúrák, erőforrások és tevékenységek.

Or. es
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Módosítás 2614
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) a működési alap létrehozásához és 
kezeléséhez, valamint a támogatások és 
előlegek kérelmeihez szükséges feltételek;

Or. es

Módosítás 2615
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – e d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ed) az e rendelet 43. cikkében felsorolt 
ágazati beavatkozások során a 
támogatható fellépések, a beavatkozás 
típusainak és a támogathatóság 
feltételeinek meghatározása;

Or. es

Módosítás 2616
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
41 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41a. cikk

Az ágazati tervek feltételrendszere

A beruházások esetében az ebben a 
fejezetben szereplő ágazati beavatkozások 
a feltételrendszerről szóló 11. cikk 
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rendelkezéseinek és a 68. cikk (2) 
bekezdésének a betartásától függenek. A 
KAP stratégiai tervének jóváhagyása 
mellett a tagállam elemzést készít arról, 
hogy az ilyen típusú beavatkozási 
tervezetnek nincs káros környezeti hatása, 
valamint semmilyen módon nem sérti a 
XI. mellékletben említett jogalkotási 
eszközökből eredő kötelezettségek 
teljesítését.

Or. es

Módosítás 2617
Martin Häusling, Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyümölcs- és zöldségágazatban a 
következő célkitűzések megvalósítására 
kell törekedni:

Mindamellett, az általános célkitűzésekre 
vonatkozó 5. és 6. cikk tekintetében a 
gyümölcs- és zöldségágazatban a 
következő célkitűzések megvalósítására 
kell törekedni:

Or. en

Módosítás 2618
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a termelés tervezése, a termelés 
hozzáigazítása a kereslethez, különösen a 
minőség és a mennyiség tekintetében, a 
termelési költségek és a végrehajtott 
beruházások megtérülésének 
optimalizálása, valamint a termelői árak 
stabilizálása; e célkitűzések a 6. cikk (1) 

a) a termelés tervezése – többek között 
egy európai gyümölcs- és zöldségjegyzék 
létrehozása által, amelyet fajok és fajták 
szerint évente frissítenek –, a termelés 
hozzáigazítása a kereslethez, különösen a 
minőség és a mennyiség tekintetében, a 
termelési költségek és a végrehajtott 
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bekezdésének a), b), c) és i) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

beruházások megtérülésének 
optimalizálása, valamint a termelői árak 
stabilizálása azért, hogy lehetővé váljon a 
termelői szervezetek és társulásaik tagjai 
számára a piaci átlagnál magasabb 
kereskedelmi érték elérése; e célkitűzések 
a 6. cikk (1) bekezdésének a), b), c) és i) 
pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Or. it

Módosítás 2619
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a termelés tervezése, a termelés 
hozzáigazítása a kereslethez, különösen a 
minőség és a mennyiség tekintetében, a 
termelési költségek és a végrehajtott 
beruházások megtérülésének 
optimalizálása, valamint a termelői árak 
stabilizálása; e célkitűzések a 6. cikk (1) 
bekezdésének a), b), c) és i) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

a) a termelés tervezése, a termelés 
hozzáigazítása a kereslethez, különösen a 
minőség és a mennyiség tekintetében, a 
termelési költségek és a végrehajtott 
beruházások megtérülésének 
optimalizálása, a termelői árak 
stabilizálása, valamint tárgyalásos 
szerződések a tagok nevében a 
mezőgazdasági termékek szolgáltatására 
vonatkozóan; e célkitűzések a 6. cikk (1) 
bekezdésének a), b), c) és i) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

Or. fr

Indokolás

Módosítás, amely az operatív programok alá tartozó termelői szervezetek célkitűzéseit 
összhangba hozza a 2017/2393 rendelet és a 1308/2013 rendelet 152. cikke által bevezetett 
módosításokkal.

Módosítás 2620
Matt Carthy
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Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a termelés tervezése, a termelés 
hozzáigazítása a kereslethez, különösen a 
minőség és a mennyiség tekintetében, a 
termelési költségek és a végrehajtott 
beruházások megtérülésének 
optimalizálása, valamint a termelői árak 
stabilizálása; e célkitűzések a 6. cikk (1) 
bekezdésének a), b), c) és i) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

a) rövid ellátási láncok, a termelés 
tervezése, a termelés hozzáigazítása a 
kereslethez, különösen a minőség és a 
mennyiség tekintetében, a termelési 
költségek és a végrehajtott beruházások 
megtérülésének optimalizálása, valamint a 
termelői árak stabilizálása; e célkitűzések a 
6. cikk (1) bekezdésének a), b), c) és i) 
pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Or. en

Módosítás 2621
Momchil Nekov

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a termelés tervezése, a termelés 
hozzáigazítása a kereslethez, különösen a 
minőség és a mennyiség tekintetében, a 
termelési költségek és a végrehajtott 
beruházások megtérülésének 
optimalizálása, valamint a termelői árak 
stabilizálása; e célkitűzések a 6. cikk (1) 
bekezdésének a), b), c) és i) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

a) a termelés tervezése, a termelés 
hozzáigazítása a kereslethez, különösen a 
minőség és a mennyiség tekintetében, a 
termelési és szállítási költségek és a 
végrehajtott beruházások megtérülésének 
optimalizálása, valamint a termelői árak 
stabilizálása; e célkitűzések a 6. cikk (1) 
bekezdésének a), b), c) és i) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

Or. en

Módosítás 2622
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a termelés tervezése, a termelés 
hozzáigazítása a kereslethez, különösen a 
minőség és a mennyiség tekintetében, a 
termelési költségek és a végrehajtott 
beruházások megtérülésének 
optimalizálása, valamint a termelői árak 
stabilizálása; e célkitűzések a 6. cikk (1) 
bekezdésének a), b), c) és i) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

a) a termelés tervezése, a termelés 
hozzáigazítása a kereslethez, különösen a 
minőség és a mennyiség tekintetében, a 
termelési költségek és a végrehajtott 
beruházások megtérülésének 
optimalizálása, valamint a termelői árak 
stabilizálása; e célkitűzések a 6. cikk (1) 
bekezdésének a), b) és c) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

Or. es

Módosítás 2623
Martin Häusling, Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kínálati oldal koncentrációja és a 
gyümölcs- és zöldségágazat termékeinek 
forgalomba hozatala, többek között 
közvetlen üzletszerzés révén; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a) 
és c) pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

b) a kínálati oldal koncentrációja és a 
gyümölcs- és zöldségágazat termékeinek 
forgalomba hozatala, többek között 
közvetlen üzletszerzés révén, valamint a 
termékkínálat sokféleségének 
megakadályozása nélkül; e célkitűzések a 
6. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

Or. en

Módosítás 2624
Bas Belder

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kínálati oldal koncentrációja és a b) a kínálati oldal koncentrációja 
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gyümölcs- és zöldségágazat termékeinek 
forgalomba hozatala, többek között 
közvetlen üzletszerzés révén; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a) 
és c) pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

és/vagy a gyümölcs- és zöldségágazat 
termékeinek forgalomba hozatala, többek 
között közvetlen üzletszerzés révén; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a), 
b) és c) pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Or. en

Indokolás

Technikai helyesbítés. A kínálati oldal koncentrációja a termelői szervezet egyik fő feladata, 
miközben azt is figyelembe veszi, hogy a tényleges forgalomba hozatal a tagok 
élelmiszerláncot alapul vevő megközelítésén keresztül is történhet, miközben a termelői 
szervezet egy eszköz, pl. áras aukciók biztosítására.

Módosítás 2625
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kínálati oldal koncentrációja és a 
gyümölcs- és zöldségágazat termékeinek 
forgalomba hozatala, többek között 
közvetlen üzletszerzés révén; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a) 
és c) pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

b) a kínálati oldal koncentrációja és / 
vagy a gyümölcs- és zöldségágazat 
termékeinek forgalomba hozatala, többek 
között közvetlen üzletszerzés révén; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a) 
és c) pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Or. en

Indokolás

A modern piacon a termelői szervezetek a gazdálkodóktól nem vásárolnak, hanem a 
gazdálkodók nevében dolgoznak, anélkül, hogy a termékeket teljes mértékben birtokolnák.

Módosítás 2626
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – b pont



PE631.982v01-00 70/185 AM\1171743HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kínálati oldal koncentrációja és a 
gyümölcs- és zöldségágazat termékeinek 
forgalomba hozatala, többek között 
közvetlen üzletszerzés révén; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a) 
és c) pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

b) a kínálati oldal koncentrációja és a 
gyümölcs- és zöldségágazat termékeinek 
forgalomba hozatala, többek között 
közvetlen üzletszerzés révén; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a), 
b) és c) pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Or. es

Módosítás 2627
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kínálati oldal koncentrációja és a 
gyümölcs- és zöldségágazat termékeinek 
forgalomba hozatala, többek között 
közvetlen üzletszerzés révén; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a) 
és c) pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

b) a kínálati oldal koncentrációja és a 
gyümölcs- és zöldségágazat termékeinek 
forgalomba hozatala, többek között 
közvetlen üzletszerzés révén; e
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a), 
b) és c) pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Or. fr

Indokolás

A módosítás hivatkozást tartalmaz a piaci orientáció megerősítésére és a mezőgazdaság 
versenyképességének növelésére irányuló célkitűzésre vonatkozóan.

Módosítás 2628
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kínálati oldal koncentrációja és a 
gyümölcs- és zöldségágazat termékeinek 
forgalomba hozatala, többek között 

b) a kínálati oldal koncentrációja 
és/vagy a gyümölcs- és zöldségágazat 
termékeinek forgalomba hozatala, többek 
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közvetlen üzletszerzés révén; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a) 
és c) pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

között közvetlen üzletszerzés révén; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a) 
és c) pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Or. en

Módosítás 2629
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kínálati oldal koncentrációja és a 
gyümölcs- és zöldségágazat termékeinek 
forgalomba hozatala, többek között 
közvetlen üzletszerzés révén; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a) 
és c) pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

b) a kínálati oldal koncentrációja és a 
gyümölcs- és zöldségágazat termékeinek 
forgalomba hozatala, többek között 
közvetlen üzletszerzés révén; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a), 
b) és c) pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Or. en

Módosítás 2630
Maria Noichl

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kutatás és fejlesztés a fenntartható 
termelési módszerek terén, ideértve a 
károsítókkal szembeni ellenálló képesség 
növelését szolgáló módszereket, valamint a 
gazdasági versenyképességet fokozó és a
kedvező piaci fejleményeket elősegítő
innovatív gyakorlatokat; e célkitűzések a 6. 
cikk (1) bekezdésének a), c) és i) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

c) alkalmazás vagy kutatás és 
fejlesztés a fenntartható termelési 
módszerek terén, ideértve a károsítókkal 
szembeni ellenálló képesség növelését 
szolgáló módszereket, valamint a 
gazdasági és környezeti versenyképességet 
fokozó innovatív gyakorlatokat; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a), 
c) és i) pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Or. de
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Módosítás 2631
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kutatás és fejlesztés a fenntartható 
termelési módszerek terén, ideértve a 
károsítókkal szembeni ellenálló képesség 
növelését szolgáló módszereket, valamint a 
gazdasági versenyképességet fokozó és a 
kedvező piaci fejleményeket elősegítő 
innovatív gyakorlatokat; e célkitűzések a 6. 
cikk (1) bekezdésének a), c) és i) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

c) kutatás és fejlesztés a fenntartható 
termelési módszerek terén, ideértve a 
károsítókkal szembeni ellenálló képesség 
növelését szolgáló módszereket, valamint a 
gazdasági versenyképességet fokozó és a 
kedvező piaci fejleményeket elősegítő 
innovatív gyakorlatokat; e célkitűzések a 6. 
cikk (1) bekezdésének a), b), c) és i) 
pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Or. es

Módosítás 2632
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kutatás és fejlesztés a fenntartható 
termelési módszerek terén, ideértve a 
károsítókkal szembeni ellenálló képesség 
növelését szolgáló módszereket, valamint a 
gazdasági versenyképességet fokozó és a 
kedvező piaci fejleményeket elősegítő 
innovatív gyakorlatokat; e célkitűzések a 6. 
cikk (1) bekezdésének a), c) és i) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

c) kutatás és fejlesztés a fenntartható 
termelési módszerek terén, ideértve a 
károsítókkal szembeni ellenálló képesség 
növelését szolgáló módszereket, valamint a 
gazdasági versenyképességet fokozó és a 
kedvező piaci fejleményeket elősegítő 
innovatív gyakorlatokat; e célkitűzések a 6. 
cikk (1) bekezdésének a), b), c) és i) 
pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Or. fr
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Indokolás

A módosítás hivatkozást tartalmaz a piaci orientáció megerősítésére és a mezőgazdaság 
versenyképességének növelésére irányuló célkitűzésre vonatkozóan.

Módosítás 2633
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kutatás és fejlesztés a fenntartható 
termelési módszerek terén, ideértve a 
károsítókkal szembeni ellenálló képesség 
növelését szolgáló módszereket, valamint a 
gazdasági versenyképességet fokozó és a 
kedvező piaci fejleményeket elősegítő 
innovatív gyakorlatokat; e célkitűzések a 6. 
cikk (1) bekezdésének a), c) és i) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

c) kutatás és fejlesztés a fenntartható 
termelési módszerek terén, ideértve a 
károsítókkal szembeni ellenálló képesség 
növelését szolgáló módszereket, valamint a 
gazdasági versenyképességet fokozó és a 
kedvező piaci fejleményeket elősegítő 
innovatív gyakorlatokat; e célkitűzések a 6. 
cikk (1) bekezdésének a), b), c) és i) 
pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Or. en

Módosítás 2634
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a környezetet tiszteletben tartó 
termelési módszerek kifejlesztése, 
végrehajtása és előmozdítása, 
környezetkímélő termesztési gyakorlatok 
és termelési technikák, a természeti 
erőforrások fenntartható használata, 
különösen a víz, a talaj, a levegő, a 
biológiai sokféleség és egyéb természeti 
erőforrások védelme; e célkitűzések a 6. 
cikk (1) bekezdésének e) és f) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 

törölve
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kapcsolódnak;

Or. it

Módosítás 2635
Marijana Petir

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a környezetet tiszteletben tartó 
termelési módszerek kifejlesztése, 
végrehajtása és előmozdítása, 
környezetkímélő termesztési gyakorlatok 
és termelési technikák, a természeti 
erőforrások fenntartható használata, 
különösen a víz, a talaj, a levegő, a 
biológiai sokféleség és egyéb természeti 
erőforrások védelme; e célkitűzések a 6. 
cikk (1) bekezdésének e) és f) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

d) a környezetet tiszteletben tartó 
termelési módszerek kifejlesztése, 
végrehajtása és előmozdítása, 
környezetkímélő termesztési gyakorlatok 
és termelési technikák, a természeti 
erőforrások fenntartható használata –
beleértve a mezőgazdasági maradékok 
fenntartható használatát –, különösen a 
víz, a talaj, a levegő, a biológiai sokféleség 
és egyéb természeti erőforrások védelme; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének e) 
és f) pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Or. hr

Módosítás 2636
Momchil Nekov

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a környezetet tiszteletben tartó 
termelési módszerek kifejlesztése, 
végrehajtása és előmozdítása, 
környezetkímélő termesztési gyakorlatok 
és termelési technikák, a természeti 
erőforrások fenntartható használata, 
különösen a víz, a talaj, a levegő, a 
biológiai sokféleség és egyéb természeti 
erőforrások védelme; e célkitűzések a 6. 

d) a környezetet tiszteletben tartó 
termelési módszerek kifejlesztése, 
végrehajtása és előmozdítása, 
környezetkímélő termesztési gyakorlatok 
és termelési technikák – mint például a 
természetes beporzók által történő 
beporzás –, a természeti erőforrások 
fenntartható használata, különösen a víz, a 
talaj, a levegő, a biológiai sokféleség és 
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cikk (1) bekezdésének e) és f) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

egyéb természeti erőforrások védelme; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének e) 
és f) pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Or. en

Módosítás 2637
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a környezetet tiszteletben tartó 
termelési módszerek kifejlesztése, 
végrehajtása és előmozdítása, 
környezetkímélő termesztési gyakorlatok 
és termelési technikák, a természeti 
erőforrások fenntartható használata, 
különösen a víz, a talaj, a levegő, a 
biológiai sokféleség és egyéb természeti 
erőforrások védelme; e célkitűzések a 6. 
cikk (1) bekezdésének e) és f) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

d) a környezetet jobban tiszteletben 
tartó termelési módszerek kifejlesztése, 
végrehajtása és előmozdítása, 
környezetkímélő termesztési gyakorlatok 
és termelési technikák, a természeti 
erőforrások fenntartható használata, 
különösen a víz, a talaj, a levegő, a 
biológiai sokféleség és egyéb természeti 
erőforrások védelme; e célkitűzések a 6. 
cikk (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Or. fr

Indokolás

A módosítás hivatkozással egészül ki az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az ahhoz történő 
alkalmazkodáshoz való hozzájárulás célkitűzésére vonatkozóan.

Módosítás 2638
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a környezetet tiszteletben tartó 
termelési módszerek kifejlesztése, 
végrehajtása és előmozdítása, 

d) a környezetet tiszteletben tartó 
termelési módszerek kifejlesztése, 
végrehajtása és előmozdítása, 
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környezetkímélő termesztési gyakorlatok 
és termelési technikák, a természeti 
erőforrások fenntartható használata, 
különösen a víz, a talaj, a levegő, a 
biológiai sokféleség és egyéb természeti 
erőforrások védelme; e célkitűzések a 6. 
cikk (1) bekezdésének e) és f) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

környezetkímélő termesztési gyakorlatok 
és termelési technikák, a természeti 
erőforrások fenntartható használata, 
különösen a víz, a talaj, a levegő, a 
biológiai sokféleség és egyéb természeti 
erőforrások védelme; e célkitűzések a 6. 
cikk (1) bekezdésének d), e) és f) 
pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Or. es

Módosítás 2639
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a környezetet tiszteletben tartó 
termelési módszerek kifejlesztése, 
végrehajtása és előmozdítása, 
környezetkímélő termesztési gyakorlatok 
és termelési technikák, a természeti 
erőforrások fenntartható használata, 
különösen a víz, a talaj, a levegő, a 
biológiai sokféleség és egyéb természeti 
erőforrások védelme; e célkitűzések a 6. 
cikk (1) bekezdésének e) és f) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

d) a környezetet tiszteletben tartó 
termelési módszerek kifejlesztése, 
végrehajtása és előmozdítása, 
környezetkímélő termesztési gyakorlatok 
és termelési technikák, a természeti 
erőforrások fenntartható használata, 
különösen a víz, a talaj, a levegő, a 
biológiai sokféleség és egyéb természeti 
erőforrások védelme; e célkitűzések a 6. 
cikk (1) bekezdésének e), f) és i) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

Or. fr

Módosítás 2640
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a termékek kereskedelmi értékének 
növelése, ideértve a termékminőség 

törölve
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javítását és az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel ellátott, illetve valamely 
nemzeti minőségrendszer hatálya alá 
tartozó termékek kifejlesztését; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Or. it

Módosítás 2641
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a termékek kereskedelmi értékének 
növelése, ideértve a termékminőség
javítását és az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel ellátott, illetve valamely 
nemzeti minőségrendszer hatálya alá 
tartozó termékek kifejlesztését; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

f) a termékek kereskedelmi értékének 
növelése, ideértve a friss és a feldolgozott 
termékek feldolgozásának és minőségének
javítását és az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel ellátott, illetve valamely 
nemzeti minőségrendszer hatálya alá 
tartozó gyártási szabványok kidolgozását;
e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének 
b) pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Or. es

Módosítás 2642
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a termékek kereskedelmi értékének 
növelése, ideértve a termékminőség 
javítását és az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló 

f) a termékek kereskedelmi értékének 
növelése, ideértve a termékminőség 
javítását és az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel, oltalom alatt álló 
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földrajzi jelzéssel ellátott, illetve valamely 
nemzeti minőségrendszer hatálya alá 
tartozó termékek kifejlesztését; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

földrajzi jelzéssel vagy ökocímkével
ellátott, illetve – az 1151/2012/EU rendelet 
értelmében – valamely állami szektor által 
irányított vagy önkéntes nemzeti 
minőségrendszer hatálya alá tartozó 
termékek kifejlesztését; e célkitűzések a 6. 
cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

Or. it

Módosítás 2643
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a termékek kereskedelmi értékének 
növelése, ideértve a termékminőség
javítását és az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel ellátott, illetve valamely 
nemzeti minőségrendszer hatálya alá 
tartozó termékek kifejlesztését; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

f) a termékek kereskedelmi értékének 
növelése, ideértve a termékek 
feldolgozásának és minőségének javítását 
és az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel 
ellátott, illetve valamely jóváhagyott
nemzeti vagy nemzetközi minőségrendszer 
hatálya alá tartozó termékek kifejlesztését;
e célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének 
b) pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Or. de

Indokolás

Az előadó megfogalmazása alapján. Csak a hivatalos szabályokat szabad figyelembe venni. A 
módosítás értelmezése nem kapcsolódik a kereskedelmi szabványokhoz.

Módosítás 2644
Momchil Nekov

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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f) a termékek kereskedelmi értékének 
növelése, ideértve a termékminőség 
javítását és az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel ellátott, illetve valamely 
nemzeti minőségrendszer hatálya alá 
tartozó termékek kifejlesztését; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

f) a termékek kereskedelmi értékének 
növelése, ideértve a termékminőség 
javítását és az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel – például a minőségre 
utaló választható „hegyvidéki termék” 
kifejezéssel – ellátott, illetve valamely 
nemzeti minőségrendszer hatálya alá 
tartozó termékek kifejlesztését; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Or. en

Módosítás 2645
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a termékek kereskedelmi értékének 
növelése, ideértve a termékminőség 
javítását és az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel ellátott, illetve valamely 
nemzeti minőségrendszer hatálya alá 
tartozó termékek kifejlesztését; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

f) a termékek kereskedelmi értékének 
növelése, ideértve a termékminőség 
javítását, különösen az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel ellátott, illetve valamely 
nemzeti minőségrendszer hatálya alá 
tartozó termékek feldolgozása és
kifejlesztése révén; e célkitűzések a 6. cikk 
(1) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

Or. en

Indokolás

Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a feldolgozott mezőgazdasági termékek előállításának és 
kivitelének fokozására.

Módosítás 2646
Clara Eugenia Aguilera García
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Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a termékek kereskedelmi értékének 
növelése, ideértve a termékminőség 
javítását és az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel ellátott, illetve valamely 
nemzeti minőségrendszer hatálya alá 
tartozó termékek kifejlesztését; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

f) a termékek kereskedelmi értékének 
növelése, ideértve a termékminőség 
javítását és az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel ellátott, illetve valamely 
más állami vagy magánjellegű
minőségrendszer hatálya alá tartozó 
termékek kifejlesztését; e célkitűzések a 6. 
cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

Or. es

Módosítás 2647
Martin Häusling, Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a termékek kereskedelmi értékének 
növelése, ideértve a termékminőség 
javítását és az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel ellátott, illetve valamely 
nemzeti minőségrendszer hatálya alá 
tartozó termékek kifejlesztését; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

f) a termékek kereskedelmi értékének 
és sokféleségének növelése, ideértve a 
termékminőség javítását és az oltalom alatt 
álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt 
álló földrajzi jelzéssel ellátott, illetve 
valamely nemzeti minőségrendszer hatálya 
alá tartozó termékek kifejlesztését; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak;

Or. en

Módosítás 2648
Hilde Vautmans

Rendeletre irányuló javaslat
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42 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a gyümölcs- és zöldségágazat friss 
vagy feldolgozott termékeinek promóciója 
és értékesítése; e célkitűzések a 6. cikk (1) 
bekezdésének b) és c) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

g) a gyümölcs- és zöldségágazat friss 
vagy feldolgozott termékeinek promóciója 
és értékesítése fogyasztásuk növelése 
érdekében; e célkitűzések a 6. cikk (1) 
bekezdésének b), c) és i) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

Or. en

Módosítás 2649
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a gyümölcs- és zöldségágazat friss 
vagy feldolgozott termékeinek promóciója 
és értékesítése; e célkitűzések a 6. cikk (1) 
bekezdésének b) és c) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

g) a gyümölcs- és zöldségágazat friss 
vagy feldolgozott termékeinek promóciója 
és értékesítése fogyasztásuk növelése 
érdekében; e célkitűzések a 6. cikk (1) 
bekezdésének b), c) és i) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

Or. fr

Indokolás

A gyümölcsök és a zöldségek fogyasztása fontos az egészség szempontjából.

Módosítás 2650
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a gyümölcs- és zöldségágazat friss 
vagy feldolgozott termékeinek promóciója 

g) a gyümölcs- és zöldségágazat friss 
vagy feldolgozott termékeinek promóciója 
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és értékesítése; e célkitűzések a 6. cikk (1) 
bekezdésének b) és c) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

és értékesítése fogyasztásuk növelése 
érdekében; e célkitűzések a 6. cikk (1) 
bekezdésének b), c) és i) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

Or. fr

Indokolás

Módosítás, amely hivatkozással egészül ki a szociális szükségletekre való reagálás és az e 
bekezdés g) és h) pontjának egyesítése céljából.

Módosítás 2651
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a gyümölcs- és zöldségágazat friss 
vagy feldolgozott termékeinek promóciója 
és értékesítése; e célkitűzések a 6. cikk (1) 
bekezdésének b) és c) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

g) a gyümölcs- és zöldségágazat friss 
vagy feldolgozott termékeinek promóciója 
és értékesítése fogyasztásuk növelése 
érdekében; e célkitűzések a 6. cikk (1) 
bekezdésének b), c) és i) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

Or. en

Módosítás 2652
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a gyümölcs- és zöldségágazat friss 
vagy feldolgozott termékeinek promóciója 
és értékesítése; e célkitűzések a 6. cikk (1) 
bekezdésének b) és c) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

g) a gyümölcs- és zöldségágazat friss 
vagy feldolgozott termékeinek promóciója 
és értékesítése; e célkitűzések a 6. cikk (1) 
bekezdésének b), c) és i) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;
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Or. es

Módosítás 2653
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a gyümölcs- és zöldségágazat friss 
vagy feldolgozott termékeinek promóciója 
és értékesítése; e célkitűzések a 6. cikk (1) 
bekezdésének b) és c) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

g) a gyümölcs- és zöldségágazat friss 
vagy feldolgozott termékeinek promóciója 
és értékesítése; e célkitűzések a 6. cikk (1) 
bekezdésének b), c) és i) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

Or. es

Módosítás 2654
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) termelői csoportok létrehozása és 
megszervezése

Or. ro

Módosítás 2655
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a friss vagy feldolgozott gyümölcs-
és zöldségágazati termékek 
fogyasztásának növelése; e célkitűzések a 
6. cikk (1) bekezdésének i) pontjában 

törölve
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meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

Or. fr

Indokolás

Módosítás, amely az e bekezdés g) és h) pontját egyesíti.

Módosítás 2656
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a friss vagy feldolgozott gyümölcs-
és zöldségágazati termékek 
fogyasztásának növelése; e célkitűzések a 
6. cikk (1) bekezdésének i) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

törölve

Or. en

Módosítás 2657
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a friss vagy feldolgozott gyümölcs-
és zöldségágazati termékek 
fogyasztásának növelése; e célkitűzések a 
6. cikk (1) bekezdésének i) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak;

törölve

Or. en



AM\1171743HU.docx 85/185 PE631.982v01-00

HU

Módosítás 2658
Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a friss vagy feldolgozott gyümölcs-
és zöldségágazati termékek fogyasztásának 
növelése; e célkitűzések a 6. cikk (1) 
bekezdésének i) pontjában meghatározott 
konkrét célkitűzésekhez kapcsolódnak;

h) a friss vagy feldolgozott gyümölcs-
és zöldségágazati termékek fogyasztásának 
növelése; e célkitűzések a 6. cikk (1) 
bekezdésének i) pontjában meghatározott 
konkrét célkitűzésekhez és az iskolai 
programok folytatásához kapcsolódnak 
a(z) .../.../EU rendelet 1. cikkében 
említettek szerint. [Közös piacszervezési 
rendelet]

Or. en

Módosítás 2659
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a zöldség- és a gyümölcspiacok 
válságainak elkerülését és kezelését célzó 
válságmegelőzés és kockázatkezelés; e 
célkitűzések a 6. cikk (1) bekezdésének a), 
b) és c) pontjában meghatározott konkrét 
célkitűzésekhez kapcsolódnak.

i) a zöldség- és a gyümölcspiacok 
válságainak elkerülését és kezelését célzó 
válságmegelőzés és kockázatkezelés, 
beleértve a növény-egészségügyi 
szempontokat is; e célkitűzések a 6. cikk 
(1) bekezdésének a), b) és c) pontjában 
meghatározott konkrét célkitűzésekhez 
kapcsolódnak.

Or. en

Módosítás 2660
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) a melléktermékek és hulladékok 
kezelése, többek között a vízminőség 
védelme céljából.

Or. es

Módosítás 2661
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) a melléktermékek és hulladékok 
kezelése, többek között a vízminőség 
védelme céljából.

Or. es

Módosítás 2662
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a termelés tervezése és a 
kereslethez történő igazítása, különös 
tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazat 
mind friss, mind pedig feldolgozott 
termékei minőségének és mennyiségének 
tekintetében;

Or. fr

Indokolás

Módosítás, amely a 42. cikk (a) és (b) bekezdésében meghatározott célkitűzések 
alkalmazásával egyedi intézkedéseket hoz a termelés tervezése és annak a kereslethez történő 
igazítása szempontjából.
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Módosítás 2663
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tárgyi eszközökre és immateriális 
javakra irányuló és ezen belül különösen a 
víz- és energiamegtakarításra, a 
környezetkímélő csomagolásra és a 
hulladékmennyiség csökkentésére
összpontosító beruházások;

a) tárgyi eszközökre és immateriális 
javakra irányuló olyan célkitűzésekre 
összpontosító beruházások, mint a víz- és 
energiamegtakarítás, a környezetkímélő 
csomagolás, a hulladék és az élelmiszer-
pazarlás csökkentése, a kínálat 
megtervezése és a kereslethez való 
hozzáigazítása, a gyümölcs- és 
zöldségmarketing, a piaci érték növelése 
például a feldolgozás révén, a minőség 
javítása, valamint termékfejlesztés a hazai 
és a külföldi piacokon, beleértve az 
exportpiacok diverzifikációját;

Or. es

Módosítás 2664
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tárgyi eszközökre és immateriális 
javakra irányuló és ezen belül különösen a 
víz- és energiamegtakarításra, a 
környezetkímélő csomagolásra és a 
hulladékmennyiség csökkentésére
összpontosító beruházások;

a) tárgyi eszközökre és immateriális 
javakra irányuló olyan célkitűzésekre 
összpontosító beruházások, mint a víz- és 
energiamegtakarítás, a környezetkímélő 
csomagolás, a hulladékmennyiség 
csökkentése, a kínálat megtervezése és a 
kereslethez való hozzáigazítása, a 
gyümölcs- és zöldségmarketing, a piaci 
érték növelése például a feldolgozás 
révén, a minőség javítása, valamint 
termékfejlesztés a hazai és a harmadik 
országbeli piacokon, beleértve az 
exportpiacok diverzifikációját;
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Or. es

Módosítás 2665
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tárgyi eszközökre és immateriális 
javakra irányuló és ezen belül különösen a 
víz- és energiamegtakarításra, a 
környezetkímélő csomagolásra és a 
hulladékmennyiség csökkentésére 
összpontosító beruházások;

a) tárgyi eszközökre és immateriális 
javakra irányuló és ezen belül különösen a 
víz- és energiamegtakarításra, a 
környezetkímélő csomagolásra, a 
hulladékmennyiség csökkentésére és a 
termelés ellenőrzésére, valamint a tárolt 
és a forgalomban lévő hulladék 
szállítására és áramlására összpontosító 
beruházások;

Or. it

Módosítás 2666
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tárgyi eszközökre és immateriális 
javakra irányuló és ezen belül különösen a 
víz- és energiamegtakarításra, a 
környezetkímélő csomagolásra és a 
hulladékmennyiség csökkentésére 
összpontosító beruházások;

a) tárgyi eszközökre és immateriális 
javakra irányuló és ezen belül különösen a 
termékminőség javítását és a termelés 
kereslethez való igazítását célzó 
infrastruktúra kialakítására, a víz- és 
energiamegtakarításra, a környezetkímélő 
csomagolásra és a hulladékmennyiség 
csökkentésére összpontosító beruházások;

Or. pl

Módosítás 2667
Norbert Erdős
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Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tárgyi eszközökre és immateriális 
javakra irányuló és ezen belül különösen a 
víz- és energiamegtakarításra, a 
környezetkímélő csomagolásra és a 
hulladékmennyiség csökkentésére 
összpontosító beruházások;

a) tárgyi eszközökre és immateriális 
javakra irányuló beruházások és egyéb 
intézkedések, amelyek többek között a víz-
és energiamegtakarításra, a 
környezetkímélő csomagolásra és a 
hulladékmennyiség csökkentésére 
összpontosítanak, és amelyek révén a 
forgalomba hozott mennyiségek kezelése 
hatékonyabb;

Or. en

Indokolás

Jelen esetben tágabb értelmű meghatározásra van szükségünk.

Módosítás 2668
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tárgyi eszközökre és immateriális 
javakra irányuló és ezen belül különösen a 
víz- és energiamegtakarításra, a 
környezetkímélő csomagolásra és a 
hulladékmennyiség csökkentésére 
összpontosító beruházások;

a) tárgyi eszközökre és immateriális 
javakra irányuló és ezen belül különösen a 
termékminőség javítását és a termelés 
kereslethez való igazítását célzó 
infrastruktúra kialakítására, a víz- és 
energiamegtakarításra, a környezetkímélő 
csomagolásra és a hulladékmennyiség 
csökkentésére összpontosító beruházások;

Or. pl

Módosítás 2669
Beata Gosiewska

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tárgyi eszközökre és immateriális 
javakra irányuló és ezen belül különösen a 
víz- és energiamegtakarításra, a 
környezetkímélő csomagolásra és a 
hulladékmennyiség csökkentésére 
összpontosító beruházások;

a) tárgyi eszközökre és immateriális 
javakra irányuló és ezen belül különösen a 
termékminőség javítását és a termelés 
kereslethez való igazítását célzó 
infrastruktúra kialakítására, a víz- és 
energiamegtakarításra, a környezetkímélő 
csomagolásra és a hulladékmennyiség 
csökkentésére összpontosító beruházások;

Or. pl

Módosítás 2670
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tárgyi eszközökre és immateriális 
javakra irányuló és ezen belül különösen a 
víz- és energiamegtakarításra, a 
környezetkímélő csomagolásra és a 
hulladékmennyiség csökkentésére 
összpontosító beruházások;

a) tárgyi eszközökre és immateriális 
javakra irányuló és ezen belül különösen a 
víz- és energiamegtakarításra, a 
környezetkímélő csomagolásra, a 
hulladékmennyiség csökkentésére és a 
termelés ellenőrzésére, valamint a tárolt 
és a forgalomban lévő hulladék 
szállítására és áramlására összpontosító 
beruházások;

Or. it

Módosítás 2671
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tárgyi eszközökre és immateriális 
javakra irányuló és ezen belül különösen a 

a) tárgyi eszközökre és immateriális 
javakra irányuló és ezen belül különösen a 
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víz- és energiamegtakarításra, a 
környezetkímélő csomagolásra és a 
hulladékmennyiség csökkentésére 
összpontosító beruházások;

vízgyűjtésre, az energiatermelésre és -
megtakarításra, a környezetkímélő 
csomagolásra és a hulladékmennyiség 
csökkentésére összpontosító beruházások;

Or. en

Módosítás 2672
Tom Vandenkendelaere

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) tárgyi eszközökre és immateriális 
javakra irányuló és ezen belül különösen a 
víz- és energiamegtakarításra, a 
környezetkímélő csomagolásra és a 
hulladékmennyiség csökkentésére 
összpontosító beruházások;

a) tárgyi eszközökre és immateriális 
javakra irányuló és ezen belül különösen a 
vízminőségre, a víz- és 
energiamegtakarításra, a környezetkímélő 
csomagolásra és a hulladékmennyiség 
csökkentésére összpontosító beruházások;

Or. nl

Módosítás 2673
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. adminisztratív költségek, beleértve 
a kínálat koncentrációjával és a termékek 
forgalomba hozatalával kapcsolatos 
személyes költségeket;

Or. en

Indokolás

Lettország úgy véli, hogy a beavatkozások típusai között szerepelnie kell az adminisztratív 
tevékenységekre vonatkozó beavatkozásoknak is. A termelői szervezetek napi adminisztratív 
költségei – mint például egy független vezető jövedelme – fontos oka annak, hogy a 
gazdálkodók vonakodnak az önszerveződéstől.
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Módosítás 2674
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a termelés tervezése és a 
kereslethez történő igazítása, különös 
tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazat 
mind friss, mind pedig feldolgozott 
termékei minőségének és mennyiségének 
tekintetében;

Or. fr

Indokolás

A beavatkozási típusok listája nem tartalmaz olyan konkrét piaci intézkedést, amely a 42. 
cikkben meghatározott célkitűzésekhez kapcsolódik. Ez az intézkedés a termelés 
megtervezésére, a kínálat koncentrációjára, a minőség javítására stb. kell összpontosítson, 
amelyek a termelői szervezetek és társulásaik alapvető hatáskörébe tartoznak.

Módosítás 2675
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a termelés tervezését és a 
kereslethez történő igazítását célzó 
intézkedések, különös tekintettel a 
gyümölcs- és zöldségágazat mind friss, 
mind pedig feldolgozott termékei 
minőségének és mennyiségének 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 2676
Paolo De Castro, Giovanni La Via
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Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) tárgyi eszközökre és immateriális 
javakra irányuló beruházások, valamint a 
kínálat megtervezésére és annak a 
kereslethez való igazítására irányuló 
intézkedések;

Or. it

Módosítás 2677
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a kínálat megtervezésére és annak 
a kereslethez történő igazítására szolgáló 
tevékenységek;

Or. en

Indokolás

A kínálati kereslethez való igazítása a termelői szervezetek egyik fő tevékenysége.

Módosítás 2678
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kutatás és kísérleti termelés, 
különös tekintettel a következő területekre: 
víz- és energiamegtakarítás, 
környezetkímélő csomagolás, a 

b) kutatás és kísérleti termelés, 
különös tekintettel a következő területekre: 
vízgyűjtés, energiatermelés és -
megtakarítás, környezetkímélő 
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hulladékmennyiség csökkentése, a 
károsítókkal szembeni ellenálló képesség, a 
növényvédőszer-használat kockázatainak 
és hatásainak csökkentése, a kedvezőtlen 
éghajlati jelenségek okozta károk 
megelőzése és a változó éghajlati 
feltételekhez alkalmazkodó gyümölcs- és 
zöldségfajták használatának előmozdítása;

csomagolás, a hulladékmennyiség 
csökkentése, a károsítókkal szembeni 
ellenálló képesség, a növényvédőszer-
használat kockázatainak és hatásainak 
csökkentése, az integrált növényvédelem, a 
kedvezőtlen éghajlati jelenségek okozta 
károk megelőzése és a változó éghajlati 
feltételekhez alkalmazkodó gyümölcs- és 
zöldségfajták használatának előmozdítása;

Or. en

Indokolás

Az integrált növényvédelemnek a növényvédő szerek használatának csökkentésére kell 
összpontosítania.

Módosítás 2679
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kutatás és kísérleti termelés, 
különös tekintettel a következő területekre: 
víz- és energiamegtakarítás, 
környezetkímélő csomagolás, a 
hulladékmennyiség csökkentése, a 
károsítókkal szembeni ellenálló képesség, a 
növényvédőszer-használat kockázatainak 
és hatásainak csökkentése, a kedvezőtlen 
éghajlati jelenségek okozta károk 
megelőzése és a változó éghajlati 
feltételekhez alkalmazkodó gyümölcs- és 
zöldségfajták használatának előmozdítása;

b) kutatás és kísérleti termelés, amely
a következő területekre összpontosít: víz-
és energiamegtakarítás, környezetkímélő 
csomagolás, a hulladékmennyiség és az 
élelmiszer-pazarlás csökkentése, a 
károsítókkal szembeni ellenálló képesség, a 
növényvédőszer-használat kockázatainak 
és hatásainak csökkentése, a kedvezőtlen 
éghajlati jelenségek okozta károk 
megelőzése és a változó éghajlati 
feltételekhez alkalmazkodó gyümölcs- és 
zöldségfajták használatának előmozdítása;

Or. es

Módosítás 2680
Momchil Nekov

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kutatás és kísérleti termelés, 
különös tekintettel a következő területekre: 
víz- és energiamegtakarítás, 
környezetkímélő csomagolás, a 
hulladékmennyiség csökkentése, a 
károsítókkal szembeni ellenálló képesség, a 
növényvédőszer-használat kockázatainak 
és hatásainak csökkentése, a kedvezőtlen 
éghajlati jelenségek okozta károk 
megelőzése és a változó éghajlati 
feltételekhez alkalmazkodó gyümölcs- és 
zöldségfajták használatának előmozdítása;

b) kutatás és kísérleti termelés, 
különös tekintettel a következő területekre: 
víz- és energiamegtakarítás, 
környezetkímélő csomagolás, a 
hulladékmennyiség csökkentése, a 
károsítókkal szembeni ellenálló képesség, a 
növényvédőszer-használat kockázatainak 
és hatásainak csökkentése, a beporzást 
végző rovarok védelme, a kedvezőtlen 
éghajlati jelenségek okozta károk 
megelőzése és a változó éghajlati 
feltételekhez alkalmazkodó gyümölcs- és 
zöldségfajták használatának előmozdítása;

Or. en

Módosítás 2681
Tom Vandenkendelaere

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kutatás és kísérleti termelés, 
különös tekintettel a következő területekre: 
víz- és energiamegtakarítás, 
környezetkímélő csomagolás, a 
hulladékmennyiség csökkentése, a 
károsítókkal szembeni ellenálló képesség, a 
növényvédőszer-használat kockázatainak 
és hatásainak csökkentése, a kedvezőtlen 
éghajlati jelenségek okozta károk 
megelőzése és a változó éghajlati 
feltételekhez alkalmazkodó gyümölcs- és 
zöldségfajták használatának előmozdítása;

b) kutatás és kísérleti termelés, 
különös tekintettel a következő területekre: 
vízminőség, víz- és energiamegtakarítás, 
környezetkímélő csomagolás, a 
hulladékmennyiség csökkentése, a 
károsítókkal szembeni ellenálló képesség, a 
növényvédőszer-használat kockázatainak 
és hatásainak csökkentése, a kedvezőtlen 
éghajlati jelenségek okozta károk 
megelőzése és a változó éghajlati 
feltételekhez alkalmazkodó gyümölcs- és 
zöldségfajták használatának előmozdítása;

Or. nl

Módosítás 2682
Clara Eugenia Aguilera García



PE631.982v01-00 96/185 AM\1171743HU.docx

HU

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kutatás és kísérleti termelés, 
különös tekintettel a következő 
területekre: víz- és energiamegtakarítás, 
környezetkímélő csomagolás, a 
hulladékmennyiség csökkentése, a 
károsítókkal szembeni ellenálló képesség, a 
növényvédőszer-használat kockázatainak 
és hatásainak csökkentése, a kedvezőtlen 
éghajlati jelenségek okozta károk 
megelőzése és a változó éghajlati 
feltételekhez alkalmazkodó gyümölcs- és 
zöldségfajták használatának előmozdítása;

b) kutatás és kísérleti termelés, amely
a következő célkitűzésekre összpontosít: 
víz- és energiamegtakarítás, 
környezetkímélő csomagolás, a 
hulladékmennyiség csökkentése, a 
károsítókkal szembeni ellenálló képesség, a 
növényvédőszer-használat kockázatainak 
és hatásainak csökkentése, a kedvezőtlen 
éghajlati jelenségek okozta károk 
megelőzése és a változó éghajlati 
feltételekhez alkalmazkodó gyümölcs- és 
zöldségfajták használatának előmozdítása;

Or. es

Módosítás 2683
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kutatás és kísérleti termelés, 
különös tekintettel a következő 
területekre: víz- és energiamegtakarítás, 
környezetkímélő csomagolás, a 
hulladékmennyiség csökkentése, a 
károsítókkal szembeni ellenálló képesség, a 
növényvédőszer-használat kockázatainak 
és hatásainak csökkentése, a kedvezőtlen 
éghajlati jelenségek okozta károk 
megelőzése és a változó éghajlati 
feltételekhez alkalmazkodó gyümölcs- és 
zöldségfajták használatának előmozdítása;

b) kutatás és kísérleti termelés, 
beleértve a következő területeket: víz- és 
energiamegtakarítás, környezetkímélő 
csomagolás, a hulladékmennyiség 
csökkentése, a károsítókkal szembeni 
ellenálló képesség, a növényvédőszer-
használat kockázatainak és hatásainak 
csökkentése, a kedvezőtlen éghajlati 
jelenségek okozta károk megelőzése és a 
változó éghajlati feltételekhez 
alkalmazkodó gyümölcs- és zöldségfajták 
használatának előmozdítása;

Or. en

Módosítás 2684
Norbert Erdős
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Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) termelői szervezetek vagy termelői 
szervezet tagjai által előállított termékek 
közös tárolása;

Or. en

Indokolás

Be kell avatkoznunk a tárolás megkönnyítésébe is a termelői szervezetek számára.

Módosítás 2685
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) ökológiai termelés; törölve

Or. it

Indokolás

A vidékfejlesztéssel kapcsolatos agrár-környezetvédelmi beavatkozásokkal való átfedések 
elkerülése érdekében úgy véljük, hogy e célokat azon területen kell folytatni.

Módosítás 2686
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) ökológiai termelés; c) a környezetvédelmi fejlesztésekre, 
az éghajlatváltozás mérséklésére és az 
ahhoz való alkalmazkodásra irányuló 
intézkedések a gyümölcs- és 
zöldségágazatban;
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Or. es

Indokolás

Az ökológiai termelés, az integrált termelés és az l) pontig terjedő egyéb intézkedések ebben 
az egyetlen bekezdésben szerepelnek.

Módosítás 2687
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) integrált termelés; törölve

Or. es

Indokolás

Lásd a c) pont módosításának indokolását.

Módosítás 2688
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) integrált termelés; d) integrált termelés, a környezetet 
tiszteletben tartó termelési módszerek 
előmozdítása, kifejlesztése és 
végrehajtása, környezetkímélő termesztési 
gyakorlatok és termelési technikák, a 
természeti erőforrások fenntartható 
használata, különösen a víz, a talaj és 
egyéb természeti erőforrások védelme, a 
peszticidektől és egyéb szerektől való 
függőség csökkentése mellett;

Or. en



AM\1171743HU.docx 99/185 PE631.982v01-00

HU

Indokolás

Az integrált termelés célkitűzéseit jobban meg kell határozni azért, hogy jobban illeszkedjen a 
fenntartható használatról szóló irányelvhez, arra ösztönözve a gazdálkodókat, hogy kezdjenek 
a természettel dolgozni és hagyják el a kártevők kezelésére irányuló megközelítést.

Módosítás 2689
Maria Noichl, Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) integrált termelés; d) integrált termelés, a környezetet 
tiszteletben tartó termelési módszerek 
előmozdítása, kifejlesztése és 
végrehajtása, környezetkímélő termesztési 
gyakorlatok és termelési technikák, a 
természeti erőforrások fenntartható 
használata, különösen a víz, a talaj és 
egyéb természeti erőforrások védelme, a 
peszticidektől való függőség csökkentése 
mellett;

Or. en

Indokolás

Az integrált termelés célkitűzéseit jobban meg kell határozni azért, hogy jobban illeszkedjen a 
fenntartható használatról szóló irányelvhez, arra ösztönözve a gazdálkodókat, hogy kezdjenek 
a természettel dolgozni és hagyják el a kártevők kezelésére irányuló megközelítést.

Módosítás 2690
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) integrált termelés; d) integrált termelés, a környezetet 
tiszteletben tartó termelési módszerek 
előmozdítása, kifejlesztése és 
végrehajtása, környezetkímélő termesztési 
gyakorlatok és termelési technikák, a 
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természeti erőforrások fenntartható 
használata, különösen a víz, a talaj és 
egyéb természeti erőforrások védelme, a 
peszticidektől való függőség csökkentése 
mellett;

Or. en

Indokolás

Az integrált termelés célkitűzéseit jobban meg kell határozni azért, hogy jobban illeszkedjen a 
fenntartható használatról szóló irányelvhez, arra ösztönözve a gazdálkodókat, hogy kezdjenek 
a természettel dolgozni és hagyják el a kártevők kezelésére irányuló megközelítést.

Módosítás 2691
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) integrált termelés; d) integrált termelés, a környezetet 
tiszteletben tartó termelési módszerek 
előmozdítása, kifejlesztése és 
végrehajtása, a természeti erőforrások 
megfelelő felhasználása, különösen a víz 
és a talaj tekintetében;

Or. en

Módosítás 2692
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) integrált termelés; d) Agrár-erdészeti és integrált 
termelési rendszerek;

Or. en
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Indokolás

Az agrár-erdészetnek számos előnye van az integrált termelési rendszerben.

Módosítás 2693
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) integrált termelés; d) integrált termelés;

Or. it

Indokolás

A vidékfejlesztéssel kapcsolatos agrár-környezetvédelmi beavatkozásokkal való átfedések 
elkerülése érdekében úgy véljük, hogy e célokat azon területen kell folytatni.

Módosítás 2694
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a talaj védelmére és a talaj 
széntartalmának növelésére irányuló 
fellépések;

törölve

Or. es

Indokolás

Lásd a c) pont módosításának indokolását.

Módosítás 2695
Ramón Luis Valcárcel Siso

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a talaj védelmére és a talaj 
széntartalmának növelésére irányuló 
fellépések;

e) a talaj védelmére, az 
elsivatagosodás megelőzésére és a talaj 
széntartalmának növelésére irányuló 
fellépések;

Or. es

Módosítás 2696
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a talaj védelmére és a talaj 
széntartalmának növelésére irányuló 
fellépések;

e) a talajszerkezet helyreállítására és 
a talaj széntartalmának növelésére irányuló 
fellépések;

Or. en

Módosítás 2697
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a biológiai sokféleség 
szempontjából kedvező élőhelyek 
kialakítására és megóvására vagy a tájkép 
megóvására – többek között történelmi 
jellegzetességeinek megőrzésére –
irányuló fellépések;

törölve

Or. es
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Indokolás

Lásd a c) pont módosításának indokolását.

Módosítás 2698
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) energiamegtakarításra, az 
energiahatékonyság fokozására és a 
megújuló energiák használatának 
előmozdítására irányuló fellépések;

törölve

Or. es

Indokolás

Lásd a c) pont módosításának indokolását.

Módosítás 2699
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a károsítókkal szembeni ellenálló 
képesség javítására irányuló fellépések;

törölve

Or. es

Indokolás

Lásd a c) pont módosításának indokolását.

Módosítás 2700
Martin Häusling, Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a károsítókkal szembeni ellenálló 
képesség javítására irányuló fellépések;

h) a növények kártevőkkel szembeni 
ellenálló képességének javítására és 
kártevőkkel szembeni fogékonyságának 
csökkentésére irányuló fellépések; a 
monokultúrás és folyamatos termesztés 
elkerülése, valamint a biológiai és 
strukturális sokféleséget erősítő termelési 
rendszerek előmozdítása;

Or. en

Módosítás 2701
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a károsítókkal szembeni ellenálló 
képesség javítására irányuló fellépések;

h) a károsítókkal szembeni ellenálló 
képesség javítására irányuló fellépések az 
integrált növényvédelem fogalmának 
előmozdításán keresztül;

Or. en

Indokolás

Az integrált növényvédelemnek a növényvédő szerek használatának csökkentésére kell 
összpontosítania.

Módosítás 2702
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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h) a károsítókkal szembeni ellenálló 
képesség javítására irányuló fellépések;

h) a kártevők által okozott károk 
csökkentésére irányuló fellépések az 
integrált növényvédelem fogalmának 
előmozdításán keresztül;

Or. en

Módosítás 2703
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a vízhasználat és vízgazdálkodás 
javítására irányuló fellépések, ideértve a 
vízmegtakarítást és a vízgyűjtést is;

törölve

Or. es

Indokolás

Lásd a c) pont módosításának indokolását.

Módosítás 2704
Ramón Luis Valcárcel Siso

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a vízhasználat és vízgazdálkodás 
javítására irányuló fellépések, ideértve a 
vízmegtakarítást és a vízgyűjtést is;

i) a vízhasználat és vízgazdálkodás 
javítására irányuló fellépések, ideértve a 
vízmegtakarítást, a túl bőséges és elégtelen 
vízgyűjtők kiegyensúlyozását és a 
vízgyűjtést is;

Or. es

Módosítás 2705
Clara Eugenia Aguilera García
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Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a hulladékképződés csökkentésére 
és a hulladékgazdálkodás javítására 
irányuló fellépések és intézkedések;

törölve

Or. es

Indokolás

Lásd a c) pont módosításának indokolását.

Módosítás 2706
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) a gyümölcs- és zöldségágazati 
termékek szállításának és tárolásának 
fenntarthatóságát és hatékonyságát 
növelő fellépések;

törölve

Or. es

Indokolás

Lásd a c) pont módosításának indokolását.

Módosítás 2707
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Matt Carthy

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) a gyümölcs- és zöldségágazati k) a gyümölcs- és zöldségágazati 
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termékek szállításának és tárolásának 
fenntarthatóságát és hatékonyságát növelő 
fellépések;

termékek szállításának és tárolásának 
fenntarthatóságát és hatékonyságát növelő 
fellépések a rövid ellátási láncok 
előmozdítása révén;

Or. en

Módosítás 2708
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) az éghajlatváltozás mérséklésére, 
az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásra és a megújuló energiák 
használatának előmozdítására irányuló 
fellépések;

törölve

Or. es

Indokolás

Lásd a c) pont módosításának indokolását.

Módosítás 2709
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) az uniós és a nemzeti 
minőségrendszerek végrehajtása;

m) az állami vagy önkéntes uniós és a 
nemzeti minőségrendszerek végrehajtása a 
1151/2012/EU rendelet értelmében;

Or. it

Módosítás 2710
Norbert Erdős
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Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) az uniós és a nemzeti 
minőségrendszerek végrehajtása;

m) az uniós és a nemzeti, valamint az
egyéb, állami- és magán
minőségrendszerek végrehajtása;

Or. en

Indokolás

Jobb lenne, ha más – úgy állami, mint magán – a gyümölcs- és zöldségágazatba általánosan 
használt és jelenleg támogatható minőségrendszereket is bevonnának.

Módosítás 2711
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) az uniós és a nemzeti 
minőségrendszerek végrehajtása;

m) az uniós és a jóváhagyott nemzeti 
vagy nemzetközi minőségrendszerek 
végrehajtása;

Or. de

Indokolás

Az előadó megfogalmazása alapján. Csak a hivatalos szabályokat szabad figyelembe venni. A 
módosítás értelmezése nem kapcsolódik a kereskedelmi szabványokhoz.

Módosítás 2712
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) az uniós és a nemzeti
minőségrendszerek végrehajtása;

m) az uniós és az állami vagy magán
minőségrendszerek végrehajtása;
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Or. es

Módosítás 2713
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) az uniós és a nemzeti 
minőségrendszerek végrehajtása;

m) az uniós, a nemzeti és a magán
minőségrendszerek végrehajtása;

Or. en

Módosítás 2714
Martin Häusling, Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) promóció és kommunikáció, 
ideértve a gyümölcs- és zöldségpiacok 
diverzifikációját és konszolidációját, 
valamint a gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
egészségre gyakorolt jótékony hatásának 
megismertetését célzó fellépéseket és 
tevékenységeket;

törölve

Or. en

Indokolás

A kommunikációs és reklámkampányok a KAP‐támogatás fontos részét képezik. Egy olyan 
időszakban, amikor a KAP költségvetési erőforrásai korlátozottak, úgy gondoljuk, hogy ez 
nem az a fajta költség, amelyet közpénzből kell fedezni.

Módosítás 2715
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
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43 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) promóció és kommunikáció, 
ideértve a gyümölcs- és zöldségpiacok 
diverzifikációját és konszolidációját, 
valamint a gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
egészségre gyakorolt jótékony hatásának 
megismertetését célzó fellépéseket és 
tevékenységeket;

n) promóció és kommunikáció, 
ideértve a gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
egészségre gyakorolt jótékony hatásaival 
kapcsolatos tájékoztatást, a gyümölcs- és 
zöldségpiacok diverzifikációját és 
konszolidációját, a rövid értékesítési utak 
és a megfelelő közbeszerzési 
mechanizmusok elősegítését, valamint a 
gyümölcs- és zöldségfogyasztás egészségre 
gyakorolt jótékony hatásának 
megismertetését célzó fellépéseket és 
tevékenységeket;

Or. es

Módosítás 2716
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) promóció és kommunikáció, 
ideértve a gyümölcs- és zöldségpiacok 
diverzifikációját és konszolidációját, 
valamint a gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
egészségre gyakorolt jótékony hatásának 
megismertetését célzó fellépéseket és 
tevékenységeket;

n) a friss vagy feldolgozott
termékekre irányuló promóciós 
tevékenységek;

Or. es

Módosítás 2717
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) promóció és kommunikáció, n) promóció és kommunikáció, 
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ideértve a gyümölcs- és zöldségpiacok 
diverzifikációját és konszolidációját, 
valamint a gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
egészségre gyakorolt jótékony hatásának 
megismertetését célzó fellépéseket és 
tevékenységeket;

ideértve a gyümölcs- és zöldségpiacok 
diverzifikációját és konszolidációját, a 
harmadik országok piacainak elvesztése 
után szükségessé vált új felvevőpiacok
felkutatását, valamint a gyümölcs- és 
zöldségfogyasztás egészségre gyakorolt 
jótékony hatásának megismertetését célzó 
fellépéseket és tevékenységeket;

Or. en

Indokolás

A KAP-nak konkrét válaszokat kell adnia a bármely harmadik ország piacának azonnali 
bezárása miatt fellépő feszültségek kezelésére az EU belső piacán.

Módosítás 2718
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – n a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

na) kommunikáció, ideértve a 
gyümölcs- és zöldségpiacok 
diverzifikációját és konszolidációját, mint 
például a harmadik országokba irányuló 
kivitelre vonatkozó növény-egészségügyi 
protokollok tárgyalását és végrehajtását, 
valamint a gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
egészségre gyakorolt jótékony hatásának 
megismertetését célzó fellépéseket és 
tevékenységeket;

Or. es

Módosítás 2719
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) tanácsadási szolgáltatások és o) tanácsadási szolgáltatások és 
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technikai segítségnyújtás, különösen a 
károsítók elleni fenntartható védekezés 
technikái, a növényvédő szerek 
fenntartható használata, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és 
az éghajlatváltozás mérséklése terén;

technikai segítségnyújtás, képzés és a 
helyes gyakorlatok cseréje, ideértve a 
károsítók elleni fenntartható védekezés 
technikáit, a növényvédő szerek 
fenntartható használatát, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást
és az éghajlatváltozás mérséklését, továbbá 
a harmadik országokba történő kivitelre 
irányuló növény-egészségügyi protokollok 
tárgyalásával, végrehajtásával és 
kezelésével kapcsolatos 
kezdeményezéseket;

Or. es

Módosítás 2720
Martin Häusling, Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) tanácsadási szolgáltatások és 
technikai segítségnyújtás, különösen a 
károsítók elleni fenntartható védekezés 
technikái, a növényvédő szerek 
fenntartható használata, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és 
az éghajlatváltozás mérséklése terén;

o) tanácsadási szolgáltatások és 
technikai segítségnyújtás, különösen az 
agroökológia, a károsítók elleni 
fenntartható védekezés technikái, a 
növényvédő szerek alternatívái, a 
növényvédő szerek fenntartható 
használatára vonatkozó követelmények –
különösen az integrált növényvédelem 
nyolc elve –, a mezőgazdaság 
vegyszerektől való függőségének 
csökkentése, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és 
az éghajlatváltozás mérséklésének 
elősegítése terén;

Or. en

Módosítás 2721
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Rendeletre irányuló javaslat
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43 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) tanácsadási szolgáltatások és 
technikai segítségnyújtás, különösen a 
károsítók elleni fenntartható védekezés 
technikái, a növényvédő szerek 
fenntartható használata, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és 
az éghajlatváltozás mérséklése terén;

o) tanácsadási szolgáltatások és 
technikai segítségnyújtás, különösen a 
termékminőség megőrzése és javítása, a 
piaci forgalmazás feltételeinek javítása, a 
károsítók elleni fenntartható védekezés 
technikái, a növényvédő szerek 
fenntartható használata, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és 
az éghajlatváltozás mérséklése terén;

Or. it

Módosítás 2722
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) tanácsadási szolgáltatások és 
technikai segítségnyújtás, különösen a 
károsítók elleni fenntartható védekezés 
technikái, a növényvédő szerek 
fenntartható használata, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és 
az éghajlatváltozás mérséklése terén;

o) tanácsadási szolgáltatások és 
technikai segítségnyújtás, különösen a 
termékminőség megőrzése és javítása, a 
piaci forgalmazás feltételeinek javítása, a 
károsítók elleni fenntartható védekezés 
technikái, a növényvédő szerek 
fenntartható használata, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és 
az éghajlatváltozás mérséklése terén;

Or. it

Módosítás 2723
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) tanácsadási szolgáltatások és 
technikai segítségnyújtás, különösen a 

o) tanácsadási szolgáltatások és 
technikai segítségnyújtás, különösen a 
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károsítók elleni fenntartható védekezés 
technikái, a növényvédő szerek 
fenntartható használata, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és 
az éghajlatváltozás mérséklése terén;

termékminőség megőrzése és javítása, a 
piaci forgalmazás feltételeinek javítása, a 
károsítók elleni fenntartható védekezés 
technikái, a növényvédő szerek 
fenntartható használata, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és 
az éghajlatváltozás mérséklése terén;

Or. it

Módosítás 2724
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) tanácsadási szolgáltatások és 
technikai segítségnyújtás, különösen a 
károsítók elleni fenntartható védekezés 
technikái, a növényvédő szerek 
fenntartható használata, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és 
az éghajlatváltozás mérséklése terén;

o) tanácsadási szolgáltatások, képzés 
és a helyes gyakorlatok cseréje, beleértve a 
károsítók elleni fenntartható védekezés 
technikáit, a növényvédő szerek 
fenntartható használatát, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást
és az éghajlatváltozás mérséklését;

Or. es

Módosítás 2725
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Susanne Melior, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) tanácsadási szolgáltatások és 
technikai segítségnyújtás, különösen a 
károsítók elleni fenntartható védekezés 
technikái, a növényvédő szerek 
fenntartható használata, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és 
az éghajlatváltozás mérséklése terén;

o) tanácsadási szolgáltatások és 
technikai segítségnyújtás, különösen a 
károsítók elleni fenntartható védekezés 
technikái, a növényvédő szerek 
használatának visszaszorítása, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és 
az éghajlatváltozás mérséklése terén;
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Or. en

Módosítás 2726
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) képzés és a bevált gyakorlatok 
cseréje, különösen a károsítók elleni 
fenntartható védekezés technikái, a 
növényvédő szerek fenntartható 
használata, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz és az éghajlatváltozás 
enyhítéséhez való hozzájárulás terén.

törölve

Or. es

Módosítás 2727
Martin Häusling, Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) képzés és a bevált gyakorlatok 
cseréje, különösen a károsítók elleni 
fenntartható védekezés technikái, a 
növényvédő szerek fenntartható 
használata, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz és az éghajlatváltozás 
enyhítéséhez való hozzájárulás terén.

p) képzés és a bevált gyakorlatok 
cseréje, különösen a károsítók elleni 
fenntartható védekezés technikái, a 
növényvédő szerek alternatívái, a 
növényvédő szerek fenntartható 
használatára vonatkozó követelmények –
különösen az integrált növényvédelem 
nyolc elve –, a mezőgazdaság 
vegyszerektől való függőségének 
csökkentése, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és 
az éghajlatváltozás enyhítéséhez való 
hozzájárulás terén;

Or. en
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Módosítás 2728
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Karine Gloanec 
Maurin, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) képzés és a bevált gyakorlatok 
cseréje, különösen a károsítók elleni 
fenntartható védekezés technikái, a 
növényvédő szerek fenntartható 
használata, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz és az éghajlatváltozás 
enyhítéséhez való hozzájárulás terén.

p) képzés és a bevált gyakorlatok 
cseréje, különösen a károsítók elleni 
fenntartható védekezés technikái, a 
növényvédő szerek használatának 
visszaszorítása, valamint az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz és az éghajlatváltozás 
enyhítéséhez való hozzájárulás terén.

Or. en

Módosítás 2729
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – p a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pa) innováció révén a minőség 
javítására irányuló intézkedések.

Or. it

Módosítás 2730
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – p a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pa) innováció révén a minőség 
javítását célzó intézkedések.
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Or. it

Módosítás 2731
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – p a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pa) innováció révén a minőség 
javítására irányuló intézkedések.

Or. it

Módosítás 2732
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – p a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pa) nyomonkövethetőségi/tanúsítási 
rendszerek megvalósítása;

Or. es

Módosítás 2733
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – p b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pb) a 42. cikk b) pontja alapján 
felmerült személyzeti és technikai 
segítségnyújtási költségek.

Or. es
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Módosítás 2734
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 42. cikk i) pontjában említett 
célkitűzéseket illetően a tagállamok KAP-
stratégiai tervükben a következő 
beavatkozástípusok közül választhatnak 
egyet vagy többet:

(2) A 42. cikk g) pontjában említett 
célkitűzéseket illetően a tagállamok KAP-
stratégiai tervükben a következő 
beavatkozástípusok közül választhatnak 
egyet vagy többet:

Or. it

Módosítás 2735
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kölcsönös kockázatkezelési 
alapoknak az 1308/2013/EU rendelet 
alapján elismert termelői szervezetek és
termelői szervezetek társulásai általi 
létrehozása és/vagy újrafeltöltése;

a) a kölcsönös kockázatkezelési 
alapoknak az 1308/2013/EU rendelet 
alapján elismert termelői szervezetek,
termelői szervezetek társulásai és adott 
esetben szakmaközi szervezetek általi 
létrehozása és/vagy újrafeltöltése a 70. 
cikkben meghatározott feltételeknek 
megfelelően;

Or. en

Módosítás 2736
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kölcsönös kockázatkezelési 
alapoknak az 1308/2013/EU rendelet 
alapján elismert termelői szervezetek és 

a) a kölcsönös kockázatkezelési 
alapoknak az 1308/2013/EU rendelet 
alapján elismert termelői szervezetek, 
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termelői szervezetek társulásai általi 
létrehozása és/vagy újrafeltöltése;

szakmaközi szervezetek és termelői 
szervezetek társulásai általi létrehozása 
és/vagy újrafeltöltése a 70. cikkel 
összhangban;

Or. en

Módosítás 2737
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kölcsönös kockázatkezelési 
alapoknak az 1308/2013/EU rendelet 
alapján elismert termelői szervezetek és 
termelői szervezetek társulásai általi 
létrehozása és/vagy újrafeltöltése;

a) a kölcsönös kockázatkezelési 
alapok költségeinek az 1308/2013/EU 
rendelet alapján elismert termelői 
szervezetek és termelői szervezetek 
társulásai általi létrehozása, beillesztése, 
átruházása vagy újrafeltöltése;

Or. es

Módosítás 2738
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kölcsönös kockázatkezelési 
alapoknak az 1308/2013/EU rendelet 
alapján elismert termelői szervezetek és 
termelői szervezetek társulásai általi 
létrehozása és/vagy újrafeltöltése;

a) a kölcsönös kockázatkezelési 
alapok kezdőtőkéjének megteremtése az 
1308/2013/EU rendelet alapján elismert 
termelői szervezetek és termelői 
szervezetek társulásai által és/vagy annak
újrafeltöltése;

Or. fr

Indokolás

A módosítás újból bevezeti a 2017/2393 rendelet (a „Salátarendelet”) keretében elért 
megállapodást.
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Módosítás 2739
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kölcsönös kockázatkezelési 
alapoknak az 1308/2013/EU rendelet 
alapján elismert termelői szervezetek és 
termelői szervezetek társulásai általi 
létrehozása és/vagy újrafeltöltése;

a) a kölcsönös kockázatkezelési 
alapoknak az 1308/2013/EU rendelet 
alapján elismert termelői szervezetek és 
termelői szervezetek társulásai általi 
létrehozása, beillesztése és újrafeltöltése;

Or. es

Módosítás 2740
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kölcsönös kockázatkezelési 
alapoknak az 1308/2013/EU rendelet 
alapján elismert termelői szervezetek és 
termelői szervezetek társulásai általi 
létrehozása és/vagy újrafeltöltése;

a) a kölcsönös kockázatkezelési 
alapok kezdőtőkéjének megteremtése az 
1308/2013/EU rendelet alapján elismert 
termelői szervezetek és termelői 
szervezetek társulásai által és/vagy annak
újrafeltöltése;

Or. en

Módosítás 2741
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tárgyi eszközökre és immateriális 
javakra irányuló beruházások, amelyek 
hatékonyabbá teszik a forgalomba kerülő 

b) tárgyi eszközökre és immateriális 
javakra irányuló beruházások, amelyek 
hatékonyabbá teszik a forgalomba kerülő 
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mennyiségek kezelését; mennyiségek kezelését, beleértve a 
kollektív tárolást is;

Or. es

Módosítás 2742
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) forgalomból történő kivonás 
ingyenes szétosztás céljára és más 
rendeltetésre;

d) forgalomból történő kivonás 
ingyenes szétosztás céljára és más 
rendeltetésre, beleértve a forgalomból 
kivont termékek ingyenes szétosztás előtti 
feldolgozásának költségeit;

Or. es

Módosítás 2743
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) forgalomból történő kivonás 
ingyenes szétosztás céljára és más 
rendeltetésre;

d) forgalomból történő kivonás 
ingyenes szétosztás céljára és más 
rendeltetésre, beleértve a forgalomból 
kivont termékek ingyenes szétosztás előtti 
feldolgozásának költségeit;

Or. es

Módosítás 2744
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – g pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) betakarítási biztosítás, amely 
hozzájárul a termelők jövedelmének 
védelméhez azokban az esetekben, amikor 
a termelők természeti katasztrófa, 
kedvezőtlen éghajlati jelenség, betegség 
vagy károsító általi fertőzés következtében 
veszteségeket szenvednek el, ugyanakkor 
biztosítja, hogy a kedvezményezettek 
megtegyék a szükséges 
kockázatmegelőzési intézkedéseket;

törölve

Or. es

Módosítás 2745
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) betakarítási biztosítás, amely 
hozzájárul a termelők jövedelmének 
védelméhez azokban az esetekben, amikor 
a termelők természeti katasztrófa, 
kedvezőtlen éghajlati jelenség, betegség 
vagy károsító általi fertőzés következtében 
veszteségeket szenvednek el, ugyanakkor 
biztosítja, hogy a kedvezményezettek 
megtegyék a szükséges 
kockázatmegelőzési intézkedéseket;

g) betakarítási és termelési biztosítás –
beleértve a mutatószám-alapú 
biztosításokat, amelyek a mérhető 
kockázatok előfordulását fedik le –, amely 
hozzájárul a termelők jövedelmének 
védelméhez azokban az esetekben, amikor 
a termelők természeti katasztrófa, 
kedvezőtlen éghajlati jelenség, betegség 
vagy károsító általi fertőzés következtében 
veszteségeket szenvednek el, ugyanakkor 
biztosítja, hogy a kedvezményezettek 
megtegyék a szükséges 
kockázatmegelőzési intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 2746
Martin Häusling, Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – g pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) betakarítási biztosítás, amely 
hozzájárul a termelők jövedelmének 
védelméhez azokban az esetekben, amikor 
a termelők természeti katasztrófa, 
kedvezőtlen éghajlati jelenség, betegség 
vagy károsító általi fertőzés következtében 
veszteségeket szenvednek el, ugyanakkor 
biztosítja, hogy a kedvezményezettek 
megtegyék a szükséges 
kockázatmegelőzési intézkedéseket;

g) betakarítási biztosítás, amely 
hozzájárul a termelők jövedelmének 
védelméhez azokban az esetekben, amikor 
a termelők természeti katasztrófa, 
szélsőséges és váratlan éghajlati jelenség, 
betegség vagy károsító általi fertőzés 
következtében elkerülhetetlen
veszteségeket szenvednek el, ugyanakkor 
biztosítja, hogy a kedvezményezettek 
megtegyék a szükséges 
kockázatmegelőzési intézkedéseket;

Or. en

Indokolás

A kockázatkezelés, illetve a kockázat elleni biztosítás nem eredményezhet felelőtlen/elavult 
gazdálkodási gyakorlatokat, különben ez túlzott költségeket jelentene az egyre korlátozottabb 
vidékfejlesztési alapokból. Az éghajlatváltozás és az ahhoz kapcsolódó szélsőséges időjárási 
események már évtizedek óta realitássá váltak, így minden előretekintő és pénzügyileg, illetve 
erőforrások szempontjából hatékony politikának ösztönöznie kell az ezen eshetőségre való 
felkészülést. A KAP-nak inkább abban kell támogatnia a gazdálkodókat, hogy 
alkalmazkodjanak az éghajlatváltozáshoz és annak egyéb hatásaihoz, amelyeket a 
vidékfejlesztési és ökológiai rendszerek más részeinek támogatásán keresztül fognak elérni.

Módosítás 2747
Momchil Nekov

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) személyre szabott tanácsadás az 
1308/2013/EU rendelet alapján elismert 
egyéb termelői szervezeteknek és termelői 
szervezetek társulásainak vagy egyéni 
termelőknek;

h) szakmai cserék és/vagy személyre 
szabott tanácsadás az 1308/2013/EU 
rendelet alapján elismert egyéb termelői 
szervezeteknek és termelői szervezetek 
társulásainak vagy egyéni termelőknek;

Or. en

Módosítás 2748
Clara Eugenia Aguilera García
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Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a termékek népszerűsítése és a 
gyümölcs- és zöldségfogyasztás 
egészségügyi előnyeire való 
figyelemfelhívás;

Or. es

Módosítás 2749
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) promóciós és tudatosságnövelő 
intézkedések.

Or. es

Módosítás 2750
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) harmadik országokkal kötött 
növényegészségügyi jegyzőkönyvek 
végrehajtása és kezelése az Unió területén 
a harmadik országok piacaihoz való 
hozzáférés megkönnyítése érdekében;

i) harmadik országokkal kötött,
kivitelre és behozatalra vonatkozó
növényegészségügyi jegyzőkönyvek 
tárgyalása, végrehajtása és kezelése az 
Unió területén a harmadik országok 
piacaihoz való hozzáférés megkönnyítése 
érdekében; beleértve a piaci és termelési 
hatásvizsgálatokat.

Or. es
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Módosítás 2751
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) harmadik országokkal kötött 
növényegészségügyi jegyzőkönyvek 
végrehajtása és kezelése az Unió területén 
a harmadik országok piacaihoz való 
hozzáférés megkönnyítése érdekében;

i) harmadik országokkal kötött,
kivitelre vonatkozó növényegészségügyi 
jegyzőkönyvek – beleértve a 
hatásvizsgálatokat – tárgyalása,
végrehajtása és kezelése az Unió területén 
a harmadik országok piacaihoz való 
hozzáférés megkönnyítése érdekében;

Or. es

Módosítás 2752
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) harmadik országokkal kötött 
növényegészségügyi jegyzőkönyvek 
végrehajtása és kezelése az Unió területén 
a harmadik országok piacaihoz való 
hozzáférés megkönnyítése érdekében;

i) harmadik országokkal kötött 
növényegészségügyi jegyzőkönyvek 
végrehajtása és kezelése az Unió területén 
a harmadik országok piacaihoz való 
hozzáférés megkönnyítése érdekében, 
valamint növény-egészségügyi 
válságmegelőzés és -kezelés;

Or. en

Módosítás 2753
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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ia) harmadik országokban végzett 
piackutatás;

Or. en

Módosítás 2754
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az uniós és a nemzeti 
minőségrendszerek végrehajtása;

j) az állami vagy önkéntes uniós és a 
nemzeti minőségrendszerek végrehajtása a 
1151/2012/EU rendelet értelmében;

Or. it

Módosítás 2755
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az uniós és a nemzeti 
minőségrendszerek végrehajtása;

j) az uniós és a jóváhagyott nemzeti 
vagy nemzetközi minőségrendszerek 
végrehajtása;

Or. de

Indokolás

Az előadó megfogalmazása alapján. Csak a hivatalos szabályokat szabad figyelembe venni. A 
módosítás értelmezése nem kapcsolódik a kereskedelmi szabványokhoz.

Módosítás 2756
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – j pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az uniós és a nemzeti
minőségrendszerek végrehajtása;

j) a nemzeti, az uniós és az állami 
vagy magán minőségrendszerek 
végrehajtása;

Or. es

Módosítás 2757
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) tanácsadási szolgáltatások és 
technikai segítségnyújtás, különösen a 
károsítók elleni fenntartható védekezés 
technikái és a növényvédő szerek 
fenntartható használata terén.

k) tanácsadási szolgáltatások és 
technikai segítségnyújtás.

Or. it

Indokolás

Biztosítani kell a tanácsadási szolgáltatásokat és a technikai segítségnyújtást.

Módosítás 2758
Martin Häusling, Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) tanácsadási szolgáltatások és 
technikai segítségnyújtás, különösen a 
károsítók elleni fenntartható védekezés 
technikái és a növényvédő szerek 
fenntartható használata terén.

k) tanácsadási szolgáltatások és 
technikai segítségnyújtás, különösen a 
károsítók elleni védekezés agroökológiai
technikái, a növényvédő szerek
használatának visszaszorítása, az integrált 
növényvédelem megvalósítása és a 
növényvédő szerek fenntartható használata 
terén;
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Or. en

Módosítás 2759
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) tanácsadási szolgáltatások és 
technikai segítségnyújtás, különösen a 
károsítók elleni fenntartható védekezés 
technikái és a növényvédő szerek 
fenntartható használata terén.

k) képzés és a bevált gyakorlatok 
cseréje, tanácsadási szolgáltatások és 
technikai segítségnyújtás, különösen a 
károsítók elleni fenntartható védekezés 
technikái és a növényvédő szerek 
fenntartható használata terén.

Or. es

Módosítás 2760
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Susanne Melior, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) tanácsadási szolgáltatások és 
technikai segítségnyújtás, különösen a 
károsítók elleni fenntartható védekezés 
technikái és a növényvédő szerek 
fenntartható használata terén.

k) tanácsadási szolgáltatások és 
technikai segítségnyújtás, különösen a 
károsítók elleni fenntartható védekezés 
technikái és a növényvédő szerek
használatának visszaszorítása terén.

Or. en

Módosítás 2761
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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k) tanácsadási szolgáltatások és 
technikai segítségnyújtás, különösen a 
károsítók elleni fenntartható védekezés 
technikái és a növényvédő szerek 
fenntartható használata terén.

k) tanácsadási szolgáltatások és 
technikai segítségnyújtás, beleértve a 
képzésre vonatkozó intézkedéseket és a 
legjobb gyakorlatok cseréjét.

Or. en

Indokolás

Nem szabad korlátozni a tudás és a legjobb gyakorlatok cseréjének fogalmát.

Módosítás 2762
Beata Gosiewska

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) szervezett kereskedési platformok 
és árucikkek helyszíni és határidős 
piacokon történő cseréje;

Or. pl

Módosítás 2763
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) szervezett kereskedési platformok 
és árucikkek helyszíni és határidős 
piacokon történő cseréje;

Or. pl

Módosítás 2764
Annie Schreijer-Pierik
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Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 42. cikkben említett 
célkitűzéseket és a gyümölcs- és 
zöldségágazatban megvalósítandó, a 
tagállamok által a KAP-stratégiai 
tervükben meghatározott beavatkozásokat 
az 1308/2013/EU rendelet alapján elismert 
termelői szervezeteknek és/vagy termelői 
szervezetek társulásainak a jóváhagyott 
operatív programjain keresztül kell 
megvalósítani az ebben a cikkben 
megállapított feltételeknek megfelelően.

(1) A 42. cikkben említett 
célkitűzéseket és a gyümölcs- és 
zöldségágazatban megvalósítandó, a 
tagállamok által a KAP-stratégiai 
tervükben meghatározott beavatkozásokat 
az 1308/2013/EU rendelet alapján elismert 
termelői szervezeteknek és/vagy termelői 
szervezetek társulásainak a jóváhagyott 
operatív programjain keresztül kell 
megvalósítani az ebben a cikkben 
megállapított feltételeknek megfelelően. 
Ezenkívül a tagállamok dönthetnek annak 
a lehetővé tétele mellett a szakmaközi 
szervezetek számára, hogy azok a KAP 
stratégiai terveiben meghatározott, 
gyümölcs- és zöldségágazatra vonatkozó 
célkitűzéseket és beavatkozásokat 
jóváhagyott operatív programok révén 
hajtsák végre.

Or. en

Módosítás 2765
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 42. cikkben említett 
célkitűzéseket és a gyümölcs- és 
zöldségágazatban megvalósítandó, a 
tagállamok által a KAP-stratégiai 
tervükben meghatározott beavatkozásokat 
az 1308/2013/EU rendelet alapján elismert 
termelői szervezeteknek és/vagy termelői 
szervezetek társulásainak a jóváhagyott 
operatív programjain keresztül kell 
megvalósítani az ebben a cikkben 
megállapított feltételeknek megfelelően.

(1) A 42. cikkben említett 
célkitűzéseket és a gyümölcs- és 
zöldségágazatban megvalósítandó, a 
tagállamok által a KAP-stratégiai 
tervükben meghatározott beavatkozásokat 
az 1308/2013/EU rendelet alapján elismert 
termelői szervezeteknek és szakmaközi 
szervezeteknek és/vagy termelői 
szervezetek társulásainak a jóváhagyott 
operatív programjain keresztül kell 
megvalósítani az ebben a cikkben 
megállapított feltételeknek megfelelően.
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Or. en

Módosítás 2766
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az operatív programok időtartama 
legalább három, legfeljebb hét év. A 42. 
cikk d) és e) pontjában említett 
célkitűzések és legalább két másik, 
ugyanabban a cikkben említett célkitűzés 
teljesítésére kell irányulniuk.

(2) Az operatív programok időtartama 
legalább három, legfeljebb hét év.

Or. en

Indokolás

Nincs olyan bizonyíték, amely az operatív programokat a környezetvédelmi és éghajlati 
célkitűzésekre korlátozza.

Módosítás 2767
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az operatív programok időtartama 
legalább három, legfeljebb hét év. A 42. 
cikk d) és e) pontjában említett 
célkitűzések és legalább két másik, 
ugyanabban a cikkben említett célkitűzés 
teljesítésére kell irányulniuk.

(2) Az operatív programok időtartama 
legalább három, legfeljebb hét év. A 42. 
cikk b), d), e) és f) pontjában említett 
célkitűzések és legalább két másik, 
ugyanabban a cikkben említett célkitűzés 
teljesítésére kell irányulniuk.

Or. es

Módosítás 2768
Clara Eugenia Aguilera García
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Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az operatív programok időtartama 
legalább három, legfeljebb hét év. A 42. 
cikk d) és e) pontjában említett 
célkitűzések és legalább két másik, 
ugyanabban a cikkben említett célkitűzés 
teljesítésére kell irányulniuk.

(2) Az operatív programok időtartama 
legalább három, legfeljebb hét év. A 42. 
cikk d) és e) pontjában említett 
célkitűzések és legalább egy másik, 
ugyanabban a cikkben említett célkitűzés 
teljesítésére kell irányulniuk.

Or. es

Indokolás

Jelenleg a követelmény két célkitűzés. Annak háromra történő növelése a termelői szervezetek 
esetében tagadhatatlanul előrelépést jelent.

Módosítás 2769
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az operatív programok minden 
egyes kiválasztott célkitűzés tekintetében
ismertetik a tagállamok által a KAP-
stratégiai tervükben meghatározott 
beavatkozások közül kiválasztott 
beavatkozásokat.

(3) Az operatív programok ismertetik a 
tagállamok által a KAP-stratégiai 
tervükben meghatározott beavatkozások 
közül kiválasztott beavatkozásokat.

Or. en

Indokolás

Nincs olyan bizonyíték, amely az operatív programokat a környezetvédelmi és éghajlati 
célkitűzésekre korlátozza.

Módosítás 2770
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az operatív programokat az 
1308/2013/EU rendeletben elismert 
termelői szervezetek és/vagy termelői 
szervezetek társulásai nyújtják be a 
tagállamoknak jóváhagyásra.

(4) Az operatív programokat az 
1308/2013/EU rendeletben elismert 
termelői szervezetek és/vagy termelői 
szervezetek társulásai és/vagy adott 
esetben szakmaközi szervezetek nyújtják 
be a tagállamoknak jóváhagyásra.

Or. en

Módosítás 2771
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az operatív programokat az 
1308/2013/EU rendeletben elismert 
termelői szervezetek és/vagy termelői 
szervezetek társulásai nyújtják be a 
tagállamoknak jóváhagyásra.

(4) Az operatív programokat az 
1308/2013/EU rendeletben elismert 
termelői szervezetek és/vagy termelői 
szervezetek társulásai és szakmaközi 
szervezetek nyújtják be a tagállamoknak 
jóváhagyásra.

Or. en

Módosítás 2772
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Operatív programokat kizárólag az 
1308/2013/EU rendelet alapján elismert 
termelői szervezetek és termelői 
szervezetek társulásai hajthatnak végre.

(5) Operatív programokat kizárólag az 
1308/2013/EU rendelet alapján elismert 
termelői szervezetek, termelői szervezetek 
társulásai és/vagy adott esetben 
szakmaközi szervezetek hajthatnak végre.

Or. en
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Módosítás 2773
Bas Belder

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Operatív programokat kizárólag az 
1308/2013/EU rendelet alapján elismert 
termelői szervezetek és termelői 
szervezetek társulásai hajthatnak végre.

(5) Operatív programokat kizárólag az 
1308/2013/EU rendelet alapján elismert 
termelői szervezetek, termelői szervezetek 
társulásai vagy adott esetben szakmaközi 
szervezetek hajthatnak végre.

Or. en

Indokolás

A szakmaközi szervezetek számára szintén lehetővé kell tenni, hogy operatív programok révén 
hozzájáruljanak az ágazati célkitűzésekhez. (A kiegészítés az összes vonatkozó cikkre 
érvényes.)

Módosítás 2774
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Operatív programokat kizárólag az 
1308/2013/EU rendelet alapján elismert 
termelői szervezetek és termelői 
szervezetek társulásai hajthatnak végre.

(5) Operatív programokat kizárólag az 
1308/2013/EU rendelet alapján elismert 
termelői szervezetek, termelői szervezetek 
társulásai és szakmaközi szervezetek
hajthatnak végre.

Or. en

Módosítás 2775
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A termelői szervezetek 
társulásainak működési programjai 
lehetnek részlegesek vagy teljesek. A teljes 
működési programoknak a termelői 
szervezetek operatív programjaival azonos 
irányítási szabályoknak és feltételeknek 
kell megfelelniük.

Or. es

Módosítás 2776
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termelői szervezetek társulásainak
operatív programjai nem állhatnak 
ugyanazon beavatkozásokból, mint a 
tagszervezetek operatív programjai. A 
tagállamok a termelői szervezetek 
társulásainak operatív programjait a 
tagszervezetek operatív programjaival 
együtt veszik figyelembe.

A termelői szervezetek társulásai részleges
operatív programot is benyújthatnak, 
amely a tagszervezetek által a saját 
operatív programjaikban megjelölt, de 
végre nem hajtott tevékenységeket 
tartalmaz. Ezek a programok nem 
állhatnak ugyanazon műveletekből, mint a 
tagszervezetek operatív programjai. A 
tagállamok a termelői szervezetek 
társulásainak operatív programjait a 
termelői tagszervezetek operatív 
programjaival együtt veszik figyelembe.

Or. es

Módosítás 2777
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termelői szervezetek társulásainak
operatív programjai nem állhatnak 

A termelői szervezetek társulásai részleges
operatív programot is benyújthatnak, 
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ugyanazon beavatkozásokból, mint a 
tagszervezetek operatív programjai. A 
tagállamok a termelői szervezetek 
társulásainak operatív programjait a 
tagszervezetek operatív programjaival 
együtt veszik figyelembe.

amely a tagszervezetek által a saját 
operatív programjaikban megjelölt, de 
végre nem hajtott tevékenységeket 
tartalmaz. Ezek a programok nem 
állhatnak ugyanazon tevékenységi
körökből, mint a tagszervezetek operatív 
programjai. A tagállamok a termelői 
szervezetek társulásainak operatív 
programjait a tagszervezetek operatív 
programjaival együtt veszik figyelembe.

Or. es

Indokolás

Az TSZT-knek továbbra is képesnek kell lenniük olyan részleges operatív programok 
bemutatására, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy a tagszervezetek operatív 
programjaiban bizonyos intézkedéseket hajtsanak végre.

Módosítás 2778
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termelői szervezetek társulásainak 
operatív programjai nem állhatnak 
ugyanazon beavatkozásokból, mint a 
tagszervezetek operatív programjai. A 
tagállamok a termelői szervezetek 
társulásainak operatív programjait a 
tagszervezetek operatív programjaival 
együtt veszik figyelembe.

A termelői szervezetek társulásai 
benyújthatnak olyan teljes vagy részleges 
operatív programokat, amelyek a 
tagszervezeteik által azonosított, de nem 
kivitelezett intézkedésekből állnak. Ezek a 
programok nem állhatnak ugyanazon 
műveletekből, mint a tagszervezetek 
operatív programjai. A tagállamok a 
termelői szervezetek társulásainak operatív 
programjait a tagszervezetek operatív 
programjaival együtt veszik figyelembe.

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság érdelében szükséges a termelői szervezetek társulásainak részleges operatív 
programjait belefoglalni a szövegbe. Ugyanakkor, a társulás részleges programjai és a 
tagszervezetek programjai közötti összeférhetetlenség műveleti és nem beavatkozási szinten 
érvényes.
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Módosítás 2779
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célból a tagállamok biztosítják a 
következőket:

E célból részleges operatív programok 
esetén a tagállamok biztosítják a 
következőket:

Or. es

Módosítás 2780
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célból a tagállamok biztosítják a 
következőket:

E célból részleges operatív programok 
esetén a tagállamok biztosítják a 
következőket:

Or. es

Módosítás 2781
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a termelői szervezetek társulásainak 
operatív programjai szerinti intézkedések 
finanszírozása teljes mértékben az érintett 
társulás tagszervezeteinek 
hozzájárulásaiból történjen, és ezeket az 
összegeket e tagszervezetek működési 
alapjaiból fizessék ki;

a) a termelői szervezetek társulásainak 
részleges operatív programjai szerinti 
intézkedések finanszírozása teljes 
mértékben az érintett társulás 
tagszervezeteinek hozzájárulásaiból 
történjen, és ezeket az összegeket e 
tagszervezetek működési alapjaiból 
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fizessék ki;

Or. es

Módosítás 2782
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a termelői szervezetek társulásainak 
operatív programjai szerinti intézkedések
finanszírozása teljes mértékben az érintett 
társulás tagszervezeteinek 
hozzájárulásaiból történjen, és ezeket az 
összegeket e tagszervezetek működési 
alapjaiból fizessék ki;

a) a termelői szervezetek társulásainak 
operatív programjai szerinti fellépések
finanszírozása teljes mértékben az érintett 
társulás tagszervezeteinek 
hozzájárulásaiból történjen, és ezeket az 
összegeket e tagszervezetek működési 
alapjaiból fizessék ki;

Or. es

Indokolás

A hierarchia a következőképpen épül fel: beavatkozás típusa, beavatkozás, intézkedés és 
fellépés. Az összeegyeztethetetlenséget alapvető szinten kell megállapítani.

Módosítás 2783
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az operatív programok kiadásainak 
legalább 20%-a a 42. cikk d) és e) 
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozások fedezésére 
szolgáljon;

a) az operatív programok legalább két 
intézkedése vagy kiadásainak legalább 
10%-a a 42. cikk d) és e) pontjában 
említett célkitűzésekhez kapcsolódó 
beavatkozások fedezésére szolgáljon;
i. a környezetvédelmi 
intézkedéseknek meg kell felelniük az 
agrár-környezetvédelmi és éghajlati vagy 
az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó 
kötelezettségvállalásoknak a 65. cikkben 
meghatározottak szerint.
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ii. amennyiben 65. cikkben 
meghatározottaknak megfelelően a 
termelői szervezethez tartozó termelők 
legalább 80%-ának van egy vagy több 
azonos agrár-környezetvédelmi és 
éghajlati kötelezettségvállalása az 
ökológiai gazdálkodásra vonatkozóan, 
azok mindegyike egy környezetvédelmi 
intézkedésnek minősül a fenti i. alpontban 
említettek szerint.

Or. fr

Indokolás

A módosítás a környezetvédelmi és éghajlati kihívásokkal foglalkozó operatív programok 
arányának csökkentésére irányul, és e három célkitűzésre irányuló intézkedést javasol az 
operatív programokban.

Módosítás 2784
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az operatív programok kiadásainak 
legalább 20%-a a 42. cikk d) és e) 
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozások fedezésére 
szolgáljon;

a) az operatív programok a 92. 
cikkben megállapított feltételek szerint 
meghatározott információval 
összhangban hozzájárulnak a 42. cikk d) 
és e) pontjában említett célkitűzések 
eléréséhez. A tagállamok figyelembe 
vehetik az e rendeletben meghatározott 
beavatkozásokat, amelyek hozzájárulnak 
a 42. cikk d) és e) pontjában említett, a 
termelői szervezet vagy annak tagjai 
vállalt célkitűzésekhez;

Or. en

Módosítás 2785
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
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44 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az operatív programok kiadásainak 
legalább 20%-a a 42. cikk d) és e) 
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozások fedezésére 
szolgáljon;

a) az operatív programok kiadásainak 
legalább 10%-a a 42. cikk c), d), e) és f)
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozások fedezésére 
szolgáljon, annak lehetőségével, hogy ezt 
a százalékarányt átmeneti időszakban 
növeljék;

Or. es

Indokolás

Túlzott a környezetvédelmi kiadások 20%-ra emelése a jelenlegi 10%-ról. Az előrehaladás 
érdekében azonban lehetőség van a százalékos arány emelésére egy átmeneti időszak alatt.

Módosítás 2786
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az operatív programok kiadásainak 
legalább 20%-a a 42. cikk d) és e)
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozások fedezésére 
szolgáljon;

a) az operatív programok kiadásainak 
legalább 10%-a a 42. cikk d) és f)
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozások fedezésére 
szolgáljon, annak lehetőségével, hogy ezt 
a százalékarányt átmeneti időszakban 
növeljék;

Or. es

Módosítás 2787
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az operatív programok kiadásainak a) az operatív programok kiadásainak 
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legalább 20%-a a 42. cikk d) és e) 
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozások fedezésére 
szolgáljon;

legalább 10%-a a 41a. cikk e) és f)
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozások fedezésére 
szolgáljon vagy az operatív programok 
tartalmazzanak két vagy több 
környezetvédelmi intézkedést;

Or. en

Indokolás

A status quót meg kell őrizni az operatív program keretében felmerülő kiadásokhoz képest, 
amelyek magukban foglalják a környezet- és éghajlatvédelmi tevékenységeket (az operatív 
programok kiadásainak legalább 10%-a környezetvédelmi intézkedéseket vagy pedig két vagy 
több környezetvédelmi intézkedést foglal magában). A környezet- és éghajlatvédelmi 
tevékenységekkel kapcsolatos fokozott elvárások súlyosan akadályozhatják a termelői 
szervezet fő tevékenységeinek végrehajtását és ezáltal a termelők részvételét.

Módosítás 2788
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az operatív programok kiadásainak 
legalább 20%-a a 42. cikk d) és e) 
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozások fedezésére 
szolgáljon;

a) a tagállamok biztosítják, hogy az 
operatív programok kiadásainak legalább 
10%-a a 42. cikk d) és e) pontjában 
említett célkitűzésekhez kapcsolódó 
beavatkozások fedezésére szolgáljon;

Or. pl

Módosítás 2789
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az operatív programok kiadásainak 
legalább 20%-a a 42. cikk d) és e) 
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozások fedezésére 

a) az operatív programok kiadásainak 
legalább 10%-a a 42. cikk d) és e) 
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozások fedezésére 
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szolgáljon; szolgáljon;

Or. pl

Módosítás 2790
Beata Gosiewska

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az operatív programok kiadásainak 
legalább 20%-a a 42. cikk d) és e) 
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozások fedezésére 
szolgáljon;

a) az operatív programok kiadásainak 
legalább 10%-a a 42. cikk d) és e) 
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozások fedezésére 
szolgáljon;

Or. pl

Módosítás 2791
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az operatív programok kiadásainak 
legalább 20%-a a 42. cikk d) és e) 
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozások fedezésére 
szolgáljon;

a) az operatív programok kiadásainak 
legalább 10%-a a 42. cikk d) és e) 
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozások fedezésére 
szolgáljon;

Or. pl

Indokolás

Az alsó határ 20%-ra való emelése korlátozza a gyümölcs- és zöldségágazat termelői 
szervezeteinek azon lehetőségét, hogy finanszírozzák azokat a projekteket, amelyek 
szükségesek és hatással vannak az ágazat helyzetére. Olyan iparágról van szó, amely nem 
gyakorol jelentős nyomást a környezetre.



AM\1171743HU.docx 143/185 PE631.982v01-00

HU

Módosítás 2792
Manolis Kefalogiannis

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az operatív programok kiadásainak 
legalább 20%-a a 42. cikk d) és e) 
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozások fedezésére 
szolgáljon;

a) az operatív programok kiadásainak 
legalább 10%-a a 42. cikk d) és e) 
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozások fedezésére 
szolgáljon;

Or. en

Módosítás 2793
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az operatív programok kiadásainak 
legalább 20%-a a 42. cikk d) és e) 
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozások fedezésére 
szolgáljon;

a) az operatív programok kiadásainak 
legalább 10%-a a 42. cikk d) és e) 
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozások fedezésére 
szolgáljon;

Or. it

Módosítás 2794
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az operatív programok kiadásainak 
legalább 20%-a a 42. cikk d) és e) 
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozások fedezésére 
szolgáljon;

a) az operatív programok kiadásainak 
legalább 10%-a a 42. cikk d) és e) 
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozások fedezésére 
szolgáljon;
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Or. it

Módosítás 2795
Marijana Petir

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az operatív programok kiadásainak 
legalább 20%-a a 42. cikk d) és e) 
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozások fedezésére 
szolgáljon;

a) az operatív programok kiadásainak 
legalább 15%-a a 42. cikk c), d) és e) 
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozások fedezésére 
szolgáljon;

Or. hr

Módosítás 2796
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az operatív programok 
kiadásainak legalább 5 %-a a 42. cikk c) 
pontjában említett célkitűzéshez 
kapcsolódó beavatkozás fedezésére 
szolgáljon;

törölve

Or. es

Indokolás

Az innováció tekintetében a kötelező minimális kiadási követelmények megszüntethetők, mivel 
a termelői szervezetek nem a legmegfelelőbb eszközei az ilyen típusú fellépéseknek (a 
következők megfelelőbbek:  az EMVA, az Európai Horizont, az ERFA vagy a nemzeti alapok).

Módosítás 2797
Manolis Kefalogiannis

Rendeletre irányuló javaslat
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44 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az operatív programok 
kiadásainak legalább 5 %-a a 42. cikk c) 
pontjában említett célkitűzéshez
kapcsolódó beavatkozás fedezésére 
szolgáljon;

törölve

Or. en

Módosítás 2798
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az operatív programok 
kiadásainak legalább 5 %-a a 42. cikk c) 
pontjában említett célkitűzéshez 
kapcsolódó beavatkozás fedezésére 
szolgáljon;

törölve

Or. en

Indokolás

Léteznek más olyan uniós pénzügyi eszközök (a KAP első vagy második pillérének keretében), 
amelyek tágabb hatáskörrel rendelkeznek az ökológiai termelés tekintetében, és így 
hatékonyabbak, mint az operatív programok.

Módosítás 2799
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az operatív programok kiadásainak 
legalább 5%-a a 42. cikk c) pontjában 
említett célkitűzéshez kapcsolódó 

b) az operatív programok kiadásainak 
legalább 5%-a a 42. cikk c) pontjában 
említett célkitűzéshez kapcsolódó 
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beavatkozás fedezésére szolgáljon; beavatkozások fedezésére szolgáljon;

Or. en

Módosítás 2800
Marijana Petir

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az operatív programok kiadásainak 
legalább 5%-a a 42. cikk c) pontjában 
említett célkitűzéshez kapcsolódó 
beavatkozás fedezésére szolgáljon;

b) az operatív programok kiadásainak 
legalább 3%-a a 42. cikk c) pontjában 
említett célkitűzéshez kapcsolódó 
beavatkozás fedezésére szolgáljon;

Or. hr

Módosítás 2801
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az operatív programok kiadásainak 
legalább 5%-a a 42. cikk c) pontjában 
említett célkitűzéshez kapcsolódó 
beavatkozás fedezésére szolgáljon;

b) az operatív programok kiadásainak 
legalább 1%-a a 42. cikk c) pontjában 
említett célkitűzéshez kapcsolódó 
beavatkozás fedezésére szolgáljon;

Or. it

Módosítás 2802
Clara Eugenia Aguilera García

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Biztosítani kell egy átmeneti 
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időszakot, amely lehetővé teszi a termelői 
szervezetek számára, hogy válasszanak a 
korábbi rendeletek szerint elfogadott 
operatív programjuk végrehajtásának 
folytatása vagy annak módosítása között, 
illetve hogy azt az e rendelet 
rendelkezéseivel összhangban egy újra 
cseréljék.

Or. es

Módosítás 2803
Paolo De Castro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) a jelen rendelet hatálybalépése 
előtt jóváhagyott operatív programokat 
azoknak az előírásoknak megfelelően kell 
szabályozni, amelyek alapján azokat 
befejezésük előtt jóváhagyták, kivéve, ha a 
termelői szervezetek vagy a termelői 
szervezetek társulásai önként döntenek e 
rendelet elfogadásáról.

Or. en

Módosítás 2804
Hilde Vautmans

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) a jelen rendelet hatálybalépése 
előtt jóváhagyott operatív programokat 
azoknak az előírásoknak megfelelően kell 
szabályozni, amelyek alapján azokat 
befejezésük előtt jóváhagyták, kivéve, ha a 
termelői szervezetek vagy a termelői 
szervezetek társulásai önként döntenek e 
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rendelet elfogadásáról

Or. en

Módosítás 2805
Norbert Erdős

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Minden az e rendelet hatályba 
lépése előtt elfogadott operatív program a 
1308/2013/EU rendelet hatálya alá 
tartozik a meghatározott támogatási 
időszak végéig.

Or. en

Módosítás 2806
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyümölcs- és zöldségágazat 
termelői szervezetei és/vagy azok 
társulásai működési alapot hozhatnak létre. 
Az alap a következő forrásokból 
finanszírozható:

(1) A gyümölcs- és zöldségágazat 
termelői szervezetei és/vagy azok 
társulásai működési alapot hozhatnak létre 
a tagállamok által jóváhagyott operatív 
programok finanszírozására. Az alapot a 
termelői szervezet vagy a termelői 
szervezetek társulásai és/vagy partnerei 
hozzájárulásaival finanszírozzák, a 46. 
cikk alapján nyújtott pénzügyi 
támogatással együtt.

Or. es
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Indokolás

Az operatív programok irányításának egyszerűsítése érdekében az operatív alapba történő 
befizetések eredetére vonatkozó részletes információk nem szükségesek, tekintettel az 
ellenőrzési eljárások összetettségére.

Módosítás 2807
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyümölcs- és zöldségágazat 
termelői szervezetei és/vagy azok társulásai 
működési alapot hozhatnak létre. Az alap a 
következő forrásokból finanszírozható:

(1) A gyümölcs- és zöldségágazat 
termelői szervezetei, azok társulásai és 
adott esetben az ágazat szakmaközi 
szervezetei működési alapot hozhatnak 
létre. Az alap a következő forrásokból 
finanszírozható:

Or. en

Módosítás 2808
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyümölcs- és zöldségágazat 
termelői szervezetei és/vagy azok 
társulásai működési alapot hozhatnak létre. 
Az alap a következő forrásokból 
finanszírozható:

(1) A gyümölcs- és zöldségágazat 
termelői szervezetei, szakmaközi 
szervezetei és/vagy azok társulásai 
működési alapot hozhatnak létre. Az alap a 
következő forrásokból finanszírozható:

Or. en

Módosítás 2809
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a következők által biztosított 
pénzügyi hozzájárulások:

törölve

i. a termelői szervezet tagjai és/vagy 
maga a termelői szervezet; vagy

ii. termelői szervezetek társulásai e 
társulások tagjai révén;

Or. es

Indokolás

Felesleges, tekintettel az (1) bekezdés új megfogalmazására.

Módosítás 2810
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a termelői szervezet tagjai és/vagy 
maga a termelői szervezet; vagy

i. a termelői szervezet tagjai és/vagy 
maga a termelői szervezet és a szakmaközi 
szervezet; vagy

Or. en

Módosítás 2811
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia) szakmaközi szervezetek e 
szervezetek tagjai révén;

Or. en
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Módosítás 2812
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) uniós pénzügyi támogatás, amely 
termelői szervezeteknek vagy azok 
társulásainak nyújtható, amennyiben a 
szóban forgó társulások operatív programot 
nyújtanak be.

b) uniós pénzügyi támogatás, amely 
termelői szervezeteknek, azok 
társulásainak vagy szakmaközi 
szervezeteknek nyújtható, amennyiben a 
szóban forgó társulások vagy szervezetek
operatív programot nyújtanak be.

Or. en

Módosítás 2813
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) uniós pénzügyi támogatás, amely 
termelői szervezeteknek vagy azok 
társulásainak nyújtható, amennyiben a 
szóban forgó társulások operatív programot 
nyújtanak be.

b) uniós pénzügyi támogatás, amely 
termelői és szakmaközi szervezeteknek 
vagy azok társulásainak nyújtható, 
amennyiben a szóban forgó társulások 
operatív programot nyújtanak be.

Or. en

Módosítás 2814
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) uniós pénzügyi támogatás, amely 
termelői szervezeteknek vagy azok 
társulásainak nyújtható, amennyiben a 
szóban forgó társulások operatív programot 

b) uniós és nemzeti pénzügyi 
támogatás, amely termelői szervezeteknek 
vagy azok társulásainak nyújtható, 
amennyiben a szóban forgó társulások 
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nyújtanak be. operatív programot nyújtanak be.

Or. en

Indokolás

Rendkívül fontos megőrizni annak lehetőségét, hogy nemzeti pénzügyi támogatást nyújtsanak 
a termelői szervezetek számára annak érdekében, hogy ösztönözzék azok létrehozását és 
tevékenységét.

Módosítás 2815
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A működési alapok kizárólag a 
tagállamok által jóváhagyott operatív 
programok finanszírozására használhatók 
fel.

törölve

Or. es

Indokolás

Felesleges, tekintettel az (1) bekezdés új megfogalmazására.

Módosítás 2816
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós pénzügyi támogatás 
megegyezik a 45. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett pénzügyi 
hozzájárulások ténylegesen befizetett 
összegével, és legfeljebb a felmerült 
tényleges kiadások 50%-áig terjedhet.

(1) Az uniós pénzügyi támogatás a 
felmerült tényleges kiadások 50%-áig 
terjedhet.

Or. es
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Módosítás 2817
Beata Gosiewska

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egyes termelői szervezetek által 
forgalmazott termékek értékének 4,1%-a;

a) az egyes termelői szervezetek által 
forgalmazott termékek értékének 4,5%-a;

Or. pl

Módosítás 2818
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egyes termelői szervezetek által 
forgalmazott termékek értékének 4,1%-a;

a) az egyes termelői szervezetek által 
forgalmazott termékek értékének 4,5%-a;

Or. pl

Módosítás 2819
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egyes termelői szervezetek által 
forgalmazott termékek értékének 4,1%-a;

a) az egyes termelői szervezetek által 
forgalmazott termékek értékének 4,6%-a;

Or. es

Módosítás 2820
Clara Eugenia Aguilera García
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Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az egyes, termelői szervezeteket 
tömörítő társulások által forgalmazott 
termékek értékének 4,5%-a;

b) az egyes, termelői szervezeteket 
tömörítő társulások által forgalmazott 
termékek értékének 5%-a;

Or. es

Módosítás 2821
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az egyes transznacionális termelői 
szervezetek vagy termelői szervezeteket 
tömörítő transznacionális társulások által 
forgalmazott termékek értékének 5%-a.

c) az egyes transznacionális termelői 
szervezetek vagy termelői szervezeteket 
tömörítő transznacionális társulások által 
forgalmazott termékek értékének 4,5%-a.

Or. pl

Módosítás 2822
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az egyes transznacionális termelői 
szervezetek vagy termelői szervezeteket 
tömörítő transznacionális társulások által 
forgalmazott termékek értékének 5%-a.

c) az egyes transznacionális termelői 
szervezetek vagy termelői szervezeteket 
tömörítő transznacionális társulások által 
forgalmazott termékek értékének 5,5%-a.

Or. es

Módosítás 2823
Beata Gosiewska
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Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az egyes transznacionális termelői 
szervezetek vagy termelői szervezeteket 
tömörítő transznacionális társulások által 
forgalmazott termékek értékének 5%-a.

c) az egyes transznacionális termelői 
szervezetek vagy termelői szervezeteket 
tömörítő transznacionális társulások által 
forgalmazott termékek értékének 4,5%-a.

Or. pl

Módosítás 2824
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a forgalmazott termékek értékének 
5%-a;

– valamely termelői szervezet első 
operatív programja, amely több termelői 
szervezet egyesülésének vagy 
beolvadásának eredménye;

– termelői szervezetek, amelyek egy 
meghatározott időszakban és egy 
meghatározandó százalékban méretüket 
megnövelték (mind a tagok számát, mind 
a forgalomba hozott termékek értékét 
tekintve);

– egy bizonyos méretet elérő termelői 
szervezetek (mind a tagok számát, mind a 
forgalomba hozott termékek értékét 
tekintve), amelyet meg kell határozni; 
termelői szervezetek társulásai, amelyek 
forgalmazási tevékenységet végeznek a 
termelői tagszervezetek termelése 
tekintetében;

– olyan termelői szervezetek, 
amelyek saját termelésük 100%-os 
integrációjára törekednek más termelői 
szervezetekkel történő értékesítés révén, 
olyan fióktelepen keresztül, amelynek 
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szövetkezetnek kell lennie:

(1) létrejöttének célja az adott termék 
forgalomba hozatala;

(2) amely tőkéjének 90%-a a termelői 
szervezet tulajdonában van;

(3) amely számottevő meghatározandó 
gazdasági dimenziókra tesz szert.

Or. it

Módosítás 2825
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Az értékesíthető termelés érték 
5,5%-a:

– minden olyan termelési szervezet 
esetében, amely egy bizonyos százalékkal 
és egy adott időszak alatt növelte méretét, 
mind a tagok száma, mind a forgalmazott 
termelési mennyiség tekintetében;

– egy termelési szervezet első 
operatív programjának esetében, amely 
egy egyesülés vagy új tagság 
következtében keletkezik;

– olyan termelői szervezetek 
esetében, amelyek a tagok számának és a 
forgalomba hozott termékek 
mennyiségének szempontjából egy 
bizonyos meghatározandó méretet 
elérnek;

– a tagok termelését értékesítő 
termelői szervezetek társulásai esetében:

– a közös fellépésben teljes körűen 
részt vevő termelői szervezetek esetében, 
amelyek saját és más termelői szervezetek 
termékeit értékesítik egy erre a célra 
szövetkezet formájában létrehozott 
leányvállalaton keresztül, amely tőkéjének 
90%-a a TSZ tulajdona, és amely jelentős 
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gazdasági méretet ölt.

Or. es

Módosítás 2826
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a b) és c) pont esetében a 
szervezetek gyümölcseinek és zöldségeinek 
forgalomba hozatalát és értékesítését eljes 
mértékben és együttesen a szervezet 
koordinálja.

Or. en

Módosítás 2827
Beata Gosiewska

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdéstől eltérve, az uniós 
pénzügyi támogatás mértéke az alábbiak 
szerint növelhető:

Az első albekezdéstől eltérve, az uniós 
pénzügyi támogatás mértéke a 
forgalmazott termékek értékének 5%-ára 
emelhető, feltéve, hogy a forgalmazott 
termékek értékének 4,5%-át meghaladó 
összeg kizárólag a 42. cikk c), d), e), g), h) 
és i) pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó, a termelői szervezetek 
társulása által a tagjai nevében 
végrehajtott beavatkozások közül egy vagy 
több fedezésére kerül felhasználásra;

Or. pl

Módosítás 2828
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Beata Gosiewska

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a termelői szervezetek esetében a 
vonatkozó százalékos arány a 
forgalmazott termékek értékének 4,6 %-
ára emelhető, feltéve, hogy a forgalmazott 
termékek értékének 4,1 %-át meghaladó 
összeg kizárólag a 42. cikk c), d), e), g), h) 
és i) pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozások közül egy vagy 
több fedezésére kerül felhasználásra;

törölve

Or. pl

Módosítás 2829
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a termelői szervezetek esetében a 
vonatkozó százalékos arány a forgalmazott 
termékek értékének 4,6%-ára emelhető, 
feltéve, hogy a forgalmazott termékek 
értékének 4,1%-át meghaladó összeg 
kizárólag a 42. cikk c), d), e), g), h) és i) 
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozások közül egy vagy 
több fedezésére kerül felhasználásra;

a) az első albekezdéstől eltérve, az 
uniós pénzügyi támogatás mértéke a 
forgalmazott termékek értékének 5%-ára
emelhető, feltéve, hogy a forgalmazott 
termékek értékének 4,5%-át meghaladó 
összeg kizárólag a 42. cikk c), d), e), g), h) 
és i) pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó, a termelői szervezetek 
társulása által a tagjai nevében 
végrehajtott beavatkozások közül egy vagy 
több fedezésére kerül felhasználásra.

Or. pl

Módosítás 2830
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
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46 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a termelői szervezetek esetében a 
vonatkozó százalékos arány a forgalmazott 
termékek értékének 4,6%-ára emelhető, 
feltéve, hogy a forgalmazott termékek 
értékének 4,1%-át meghaladó összeg 
kizárólag a 42. cikk c), d), e), g), h) és i) 
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozások közül egy vagy 
több fedezésére kerül felhasználásra;

a) a termelői szervezetek esetében a 
vonatkozó százalékos arány a forgalmazott 
termékek értékének 5,1%-ára emelhető, 
feltéve, hogy a forgalmazott termékek 
értékének 4,6%-át meghaladó összeg 
kizárólag a 42. cikk c), d), e), g), h) és i) 
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozások közül egy vagy 
több fedezésére kerül felhasználásra;

Or. es

Módosítás 2831
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a termelői szervezetek társulásai 
esetében a vonatkozó százalékos arány a 
forgalmazott termékek értékének 5 %-ára 
emelhető, feltéve, hogy a forgalmazott 
termékek értékének 4,5 %-át meghaladó 
összeg kizárólag a 42. cikk c), d), e), g), h) 
és i) pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó, a termelői szervezetek 
társulása által a tagjai nevében 
végrehajtott beavatkozások közül egy vagy 
több fedezésére kerül felhasználásra;

törölve

Or. pl

Módosítás 2832
Beata Gosiewska

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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b) a termelői szervezetek társulásai 
esetében a vonatkozó százalékos arány a 
forgalmazott termékek értékének 5 %-ára 
emelhető, feltéve, hogy a forgalmazott 
termékek értékének 4,5 %-át meghaladó 
összeg kizárólag a 42. cikk c), d), e), g), h) 
és i) pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó, a termelői szervezetek 
társulása által a tagjai nevében 
végrehajtott beavatkozások közül egy vagy 
több fedezésére kerül felhasználásra;

törölve

Or. pl

Módosítás 2833
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a termelői szervezetek társulásai 
esetében a vonatkozó százalékos arány a 
forgalmazott termékek értékének 5%-ára
emelhető, feltéve, hogy a forgalmazott 
termékek értékének 4,5%-át meghaladó 
összeg kizárólag a 42. cikk c), d), e), g), h) 
és i) pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó, a termelői szervezetek 
társulása által a tagjai nevében végrehajtott 
beavatkozások közül egy vagy több 
fedezésére kerül felhasználásra;

b) a termelői szervezetek társulásai 
esetében a vonatkozó százalékos arány a 
forgalmazott termékek értékének 5,5%-ára
emelhető, feltéve, hogy a forgalmazott 
termékek értékének 5%-át meghaladó 
összeg kizárólag a 42. cikk c), d), e), g), h) 
és i) pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó, a termelői szervezetek 
társulása által a tagjai nevében végrehajtott 
beavatkozások közül egy vagy több 
fedezésére kerül felhasználásra;

Or. es

Módosítás 2834
Beata Gosiewska

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) transznacionális termelői szervezet törölve
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vagy termelői szervezetek transznacionális 
társulása esetében a vonatkozó százalékos 
arány a forgalmazott termékek értékének 
5,5 %-ára emelhető, feltéve, hogy a 
forgalmazott termékek értékének 5 %-át 
meghaladó összeg kizárólag a 42. cikk c), 
d), e), g), h) és i) pontjában említett 
célkitűzésekhez kapcsolódó, a 
transznacionális termelői szervezet vagy a 
termelői szervezetek transznacionális 
társulása által tagjai nevében végrehajtott 
beavatkozások közül egy vagy több 
fedezésére kerül felhasználásra.

Or. pl

Módosítás 2835
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) transznacionális termelői szervezet 
vagy termelői szervezetek transznacionális 
társulása esetében a vonatkozó százalékos 
arány a forgalmazott termékek értékének 
5,5 %-ára emelhető, feltéve, hogy a 
forgalmazott termékek értékének 5 %-át 
meghaladó összeg kizárólag a 42. cikk c), 
d), e), g), h) és i) pontjában említett 
célkitűzésekhez kapcsolódó, a 
transznacionális termelői szervezet vagy a 
termelői szervezetek transznacionális 
társulása által tagjai nevében végrehajtott 
beavatkozások közül egy vagy több 
fedezésére kerül felhasználásra.

törölve

Or. pl

Módosítás 2836
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
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46 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) transznacionális termelői szervezet 
vagy termelői szervezetek transznacionális 
társulása esetében a vonatkozó százalékos 
arány a forgalmazott termékek értékének 
5,5%-ára emelhető, feltéve, hogy a 
forgalmazott termékek értékének 5%-át
meghaladó összeg kizárólag a 42. cikk c), 
d), e), g), h) és i) pontjában említett 
célkitűzésekhez kapcsolódó, a 
transznacionális termelői szervezet vagy a 
termelői szervezetek transznacionális 
társulása által tagjai nevében végrehajtott 
beavatkozások közül egy vagy több 
fedezésére kerül felhasználásra.

c) transznacionális termelői szervezet 
vagy termelői szervezetek transznacionális 
társulása esetében a vonatkozó százalékos 
arány a forgalmazott termékek értékének 
6%-ára emelhető, feltéve, hogy a 
forgalmazott termékek értékének 5,5%-át
meghaladó összeg kizárólag a 42. cikk c), 
d), e), g), h) és i) pontjában említett 
célkitűzésekhez kapcsolódó, a 
transznacionális termelői szervezet vagy a 
termelői szervezetek transznacionális 
társulása által tagjai nevében végrehajtott 
beavatkozások közül egy vagy több 
fedezésére kerül felhasználásra.

Or. es

Módosítás 2837
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a forgalmazott termékek értékének 
5%-a;

– valamely termelői szervezet első 
operatív programja, amely több termelői 
szervezet egyesülésének vagy 
beolvadásának eredménye;

– termelői szervezetek, amelyek egy 
meghatározott időszakban és egy 
meghatározandó százalékban méretüket 
megnövelték (mind a tagok számát, mind 
a forgalomba hozott termékek értékét 
tekintve);

– egy bizonyos méretet elérő termelői 
szervezetek (mind a tagok számát, mind a 
forgalomba hozott termékek értékét 
tekintve), amelyet meg kell határozni;
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– termelői szervezetek társulásai, 
amelyek forgalmazási tevékenységet 
végeznek a termelői tagszervezetek 
termelése tekintetében;

– olyan termelői szervezetek, 
amelyek saját termelésük 100%-os 
integrációjára törekednek más termelői 
szervezetekkel történő értékesítés révén, 
olyan fióktelepen keresztül, amelynek 
szövetkezetnek kell lennie:

i. létrejöttének célja az adott termék 
forgalomba hozatala;

ii. amely tőkéjének 90%-a a termelői 
szervezet tulajdonában van;

iii. amely számottevő meghatározandó 
gazdasági dimenziókra tesz szert.

Or. it

Módosítás 2838
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) termelői szervezetek fúziójával 
vagy integrációjával létrejött termelői 
szervezet által az első operatív program 
során forgalmazott termékek értékének 
5%-a, ideértve a két elismert termelői 
szervezet fúziójával vagy integrációjával 
létrejött termelői szervezeteket is.

Or. en

Indokolás

Nagyon fontos, hogy ösztönözzék az új termelői szervezetek létrehozását, és nem csupán azon 
termelői szervezetekét, amelyek két elismert termelői szervezet egyesülésének eredményeként 
jönnek létre.

Módosítás 2839
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Clara Eugenia Aguilera García

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok ösztönözhetik a 
termelői szervezetek méretének növelését 
a fenti (2) bekezdésben említett pénzügyi 
támogatás növelése által, minden egyes 
leírt helyzet esetében két százalékponttal, 
amennyiben a szervezetek a termelői 
szervezet elismeréséhez szükséges 
forgalomba hozható termelés minimális 
érték háromszorosát meghaladják.

Or. es

Indokolás

A cél a termelői szervezetek mérete és a tárgyalóereje növelésének ösztönzése a kínálat 
nagyobb mértékű koncentrációja révén.

Módosítás 2840
Czesław Adam Siekierski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) és (2) bekezdésben leírtaktól 
függetlenül két százalékponttal növelhető 
a pénzügyi támogatás mértéke azon 
termelői szervezetek esetében, amelyek 
megduplázzák a tagok számát vagy a 
forgalmazott termékek értékét az operatív 
program végrehajtását megelőző öt év 
átlagához képest.

Or. pl

Módosítás 2841
Sofia Ribeiro
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Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) és (2) bekezdésben leírtaktól 
függetlenül 2%-al növelhető a pénzügyi 
támogatás mértéke azon termelői 
szervezetek esetében, amelyek 
megduplázzák a tagok számát vagy a 
forgalmazott termékek értékének a 
tagállamok által megállapított 
minimumkövetelményét.

Or. pt

Módosítás 2842
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) különböző tagállamokban működő 
termelői szervezetek a 42. cikk b) és e) 
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozásokat valósítanak 
meg transznacionális alapon;

a) különböző tagállamokban működő 
termelői szervezetek és azok társulásai 
valamely, a 42. cikk b) és e) pontjában 
említett célkitűzéshez kapcsolódó 
beavatkozásokat valósítanak meg 
transznacionális alapon;

Or. es

Módosítás 2843
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) különböző tagállamokban működő 
termelői szervezetek a 42. cikk b) és e) 
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozásokat valósítanak 

a) különböző tagállamokban működő 
termelői szervezetek és azok társulásai 
valamely, a 42. cikk b) és e) pontjában 
említett célkitűzésekhez kapcsolódó 
beavatkozásokat valósítanak meg 
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meg transznacionális alapon; transznacionális alapon;

Or. fr

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy a termelői szervezetek társulásai is részesülhessenek az EU 
támogatások megnövekedett összegéből, és ezáltal megerősítsék az ellátási „aggregátumok” 
szerepét európai szinten. Továbbá ez nagyobb szolidaritást és együttműködést eredményezne 
az európai termelők között.

Módosítás 2844
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) különböző tagállamokban működő 
termelői szervezetek a 42. cikk b) és e) 
pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozásokat valósítanak 
meg transznacionális alapon;

a) különböző tagállamokban működő 
termelői szervezetek és azok társulásai 
valamely, a 42. cikk b) és e) pontjában 
említett célkitűzéshez kapcsolódó 
beavatkozásokat valósítanak meg 
transznacionális alapon;

Or. en

Módosítás 2845
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az operatív program kizárólag a 
834/2007/EK tanácsi rendelet35 hatálya alá 
tartozó ökológiai termékek termelésére 
vonatkozó egyedi támogatást érinti;

c) az operatív program a 834/2007/EK 
tanácsi rendelet35 hatálya alá tartozó 
ökológiai termékek termelésére vonatkozó 
egyedi támogatást érinti, vagy az operatív 
program azon részét, amely az ökológiai 
termelésre utal;

_________________ _________________

35 A Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. 
június 28.) az ökológiai termelésről és az 

35 A Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. 
június 28.) az ökológiai termelésről és az 
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ökológiai termékek címkézéséről és a 
2092/91/EGK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 189., 2007.7.20., 1. o.).

ökológiai termékek címkézéséről és a 
2092/91/EGK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 189., 2007.7.20., 1. o.).

Or. it

Módosítás 2846
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az operatív programot először hajtja 
végre valamely, az 1308/2013/EU rendelet 
alapján elismert, termelői szervezeteket 
tömörítő társulás;

d) az operatív programot először hajtja 
végre valamely, az 1308/2013/EU rendelet 
alapján elismert, termelői szervezeteket 
tömörítő társulás vagy egy olyan társulás, 
amely egy vagy több tagállam elismert 
termelői szervezeti szövetségében 
tevékenykedik;

Or. fr

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy a termelői szervezetek társulásai is részesülhessenek az EU 
támogatások megnövekedett összegéből, és ezáltal megerősítsék az ellátási „aggregátumok” 
szerepét európai szinten. Továbbá ez nagyobb szolidaritást és együttműködést eredményezne 
az európai termelők között.

Módosítás 2847
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az operatív programot először hajtja 
végre valamely, az 1308/2013/EU rendelet 
alapján elismert, termelői szervezeteket 
tömörítő társulás;

d) az operatív programot először hajtja 
végre valamely, az 1308/2013/EU rendelet 
alapján elismert termelői szervezet, 
termelői szervezeteket tömörítő társulás 
vagy egy olyan termelői szervezet 
társulása, amely több különböző 
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tagállamban tevékenykedik;

Or. en

Módosítás 2848
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) operatív program:

– először hajtja végre valamely 
különböző termelői szervezetek fúziójával 
vagy integrációjával létrejött termelői 
szervezet;

– termelői szervezetek, amelyek egy 
meghatározott időszakban és egy 
meghatározandó százalékban méretüket 
megnövelték (mind a tagok számát, mind 
a forgalomba hozott termékek értékét 
tekintve);

– egy bizonyos méretet elérő termelői 
szervezetek (mind a tagok számát, mind a 
forgalomba hozott termékek értékét 
tekintve), amelyet meg kell határozni;

– termelői szervezetek társulásai, 
amelyek forgalmazási tevékenységet 
végeznek a termelői tagszervezetek 
termelése tekintetében;

– olyan termelői szervezetek, 
amelyek saját termelésük 100%-os 
integrációját megvalósítják más termelői 
szervezetekkel történő értékesítés révén, 
olyan fióktelepen keresztül, amelynek 
szövetkezetnek kell lennie:

• létrejöttének célja az adott termék 
forgalomba hozatala;

• amely tőkéjének 90%-a a termelői 
szervezet tulajdonában van;

• amely számottevő meghatározandó 
gazdasági dimenziókra tesz szert;
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Or. it

Módosítás 2849
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az operatív programot az elismerés 
évét követő első öt évben egy elismert 
termelői szervezet hajtja végre, ideértve a 
két elismert termelői szervezet fúziójával 
vagy integrációjával létrejött termelői 
szervezeteket is.

Or. en

Indokolás

Az új termelői szervezetek kialakulásának ösztönzése érdekében az uniós pénzügyi támogatás 
legfeljebb 60%-os igénybevételének lehetőségét minden újonnan létrehozott termelői 
szervezetnek meg kell adni, és nem csak azoknak a termelői szervezeteknek, amelyek két 
elismert termelői szervezet egyesülésének eredményeképp jöttek létre. Ez a lehetőség a más 
ágazatokban újonnan létrehozott termelői szervezetek számára is biztosított, a 63. cikk 1a) 
pontjában meghatározottak szerint.

Módosítás 2850
Herbert Dorfmann, Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a termelői szervezet az EUMSZ 
349. cikkében említett legkülső régiók 
valamelyikében működik;

f) a termelői szervezet az EUMSZ 
349. cikkében említett legkülső régiók 
valamelyikében működik vagy elsősorban 
a hegyvidéki területekről származó 
termékeket forgalmaz;

Or. it
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Módosítás 2851
Beata Gosiewska

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az operatív program a 42. cikk c), 
d), e), h) és i) pontjában említett 
célkitűzésekhez kapcsolódó 
beavatkozásokat foglalja magában.

g) az operatív program a 42. cikk c), 
h) és i) pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozásokat foglalja 
magában.

Or. pl

Módosítás 2852
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az operatív program a 42. cikk c), 
d), e), h) és i) pontjában említett 
célkitűzésekhez kapcsolódó 
beavatkozásokat foglalja magában.

g) az operatív program a 42. cikk c), 
h) és i) pontjában említett célkitűzésekhez 
kapcsolódó beavatkozásokat foglalja 
magában.

Or. pl

Módosítás 2853
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) operatív programot egy olyan 
termelői szervezet irányít, amely egy a 
Bizottság által meghatározandó 
százalékkal és időszak alatt növelte 
méretét, mind a tagok száma, mind a 
forgalmazott termelési mennyiség 
tekintetében;
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Or. es

Módosítás 2854
Sofia Ribeiro

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) egy termelői szervezet operatív 
programja, amely a megelőző operatív 
programhoz képest legalább 25%-al 
növeli tagjai számát, vagy a forgalmazott 
termékek értékét.

Or. pt

Módosítás 2855
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut, Esteban González Pons

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) egy szigetrégióban működő 
termelői szervezet.

Or. es

Módosítás 2856
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) egy termelői szervezet első operatív 
programja;

Or. es
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Módosítás 2857
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés – g c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) egy termelői szervezet társulásának 
második vagy későbbi operatív programja, 
amelynek fő tevékenysége tagjai 
termékeinek értékesítése;

Or. es

Módosítás 2858
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés – g d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gd) operációs programot először hajtja 
végre valamely két vagy több termelői 
szervezet fúziójával létrejött vagy tagsági 
viszonyban álló termelői szervezet;

Or. es

Módosítás 2859
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés – g e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ge) a termelői szervezetek különböző 
tagállamokban működnek és határokon 
átnyúló intézkedéseket hajtanak végre a 
42. cikk i) pontja szerint szükséges 
célkitűzések elérése érdekében;
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Or. es

Módosítás 2860
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés – g f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gf) egy olyan termelői szervezet által 
benyújtott operatív program, amelynek 
alapindikátorai a tagok számának 
növekedését mutatják, valamint az előző 
operatív programban bemutatottakhoz 
képest több mint 50%-os értékesített 
mennyiséget mutatnak;

Or. es

Módosítás 2861
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 bekezdés – g g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gg) a közös fellépésben teljes 
mértékben részt vevő termelői 
szervezeteknek, amelyek saját 
termelésüket a többi termelői szervezetével 
együtt egy olyan leányvállalaton keresztül 
értékesítik, amely megfelel a 46. cikk (2) 
bekezdésének d) pontjában említett három 
feltételnek.

Or. es

Módosítás 2862
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A szakmaközi szervezetek esetében 
az uniós pénzügyi támogatás összege a 
tagállamoknak a IV. mellékletben 
meghatározott közvetlen kifizetésekre 
vonatkozó juttatások [2%-ának] megfelelő 
összegre korlátozódik.

Or. en

Módosítás 2863
Bas Belder

Rendeletre irányuló javaslat
46 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

46a. cikk

uniós pénzügyi támogatás szakmaközi 
szervezeteknek nyújtható, amennyiben a 
szóban forgó szervezetek operatív 
programot nyújtanak be.

A szakmaközi szervezetek tagállamokban 
jóváhagyott operatív programjaira 
nyújtott uniós pénzügyi támogatás teljes 
összege a tagállamoknak a IV. 
mellékletben meghatározott közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó juttatások 2%-
ának megfelelő összegre korlátozódik.

Or. en

Indokolás

A szakmaközi szervezetek operatív programokon keresztül is hozzájárulhatnak a vonatkozó 
ágazati célkitűzésekhez, amelyekhez uniós finanszírozást kell biztosítani (az uniós pénzügyi 
támogatás a veszteségkifizetésre biztosított keretösszegek kiegészítésére szolgál, és annak 
összege korlátozott).

Módosítás 2864
Norbert Erdős
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Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok azon régióiban, ahol 
a gyümölcs- és zöldségágazatban a 
termelők szervezettségének foka jelentősen 
elmarad az uniós átlagtól, a tagállamok az 
1308/2013/EU rendelet alapján elismert 
termelői szervezetek számára a 45. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában említett 
pénzügyi hozzájárulás legfeljebb 80%-át és 
a bármely ilyen termelői szervezet által 
forgalmazott termékek értékének legfeljebb 
10%-át kitevő nemzeti pénzügyi 
támogatást nyújthatnak. A nemzeti 
pénzügyi támogatás a működési alapot 
kiegészítő támogatás.

(1) A tagállamok azon régióiban, ahol 
a gyümölcs- és zöldségágazatban a 
termelők szervezettségének foka jelentősen 
elmarad az uniós átlagtól, a tagállamok az 
1308/2013/EU rendelet alapján elismert 
termelői szervezetek számára a 45. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában említett 
pénzügyi hozzájárulás legfeljebb 80%-át és 
a bármely ilyen termelői szervezet által 
forgalmazott termékek értékének legfeljebb 
10%-át kitevő nemzeti pénzügyi 
támogatást nyújthatnak. A tagállamok a 4. 
cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett pénzügyi hozzájárulások 
legfeljebb 96%-ának megfelelő nemzeti 
pénzügyi támogatást nyújthatnak egy 
operatív programnak vagy az operatív 
program egy részének, amely a 46. cikk 
(3) bekezdésének b), c), d), f) vagy g) 
pontjában meghatározott feltételek közül 
legalább az egyiknek megfelel. A nemzeti 
pénzügyi támogatás a működési alapot 
kiegészítő támogatás.

Or. en

Indokolás

Fontos megőrizni a nemzeti pénzügyi támogatás nyújtásának lehetőségét a gyümölcs- és 
zöldségágazatban.

Módosítás 2865
Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok azon régióiban, ahol 
a gyümölcs- és zöldségágazatban a 
termelők szervezettségének foka jelentősen 
elmarad az uniós átlagtól, a tagállamok az 

(1) A tagállamok azon régióiban, ahol 
a gyümölcs- és zöldségágazatban a 
termelők szervezettségének foka jelentősen 
elmarad az uniós átlagtól, valamint a 
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1308/2013/EU rendelet alapján elismert 
termelői szervezetek számára a 45. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában említett 
pénzügyi hozzájárulás legfeljebb 80%-át és 
a bármely ilyen termelői szervezet által 
forgalmazott termékek értékének legfeljebb 
10 %-át kitevő nemzeti pénzügyi 
támogatást nyújthatnak. A nemzeti 
pénzügyi támogatás a működési alapot 
kiegészítő támogatás.

szigeteken és a perifériás elhelyezkedésű 
régiókban a tagállamok az 1308/2013/EU 
rendelet alapján elismert termelői 
szervezetek számára a 45. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában említett 
pénzügyi hozzájárulás legfeljebb 80%-át és 
a bármely ilyen termelői szervezet által 
forgalmazott termékek értékének legfeljebb 
10 %-át kitevő nemzeti pénzügyi 
támogatást nyújthatnak. A nemzeti 
pénzügyi támogatás a működési alapot 
kiegészítő támogatás.

Or. es

Módosítás 2866
Norbert Lins

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok azon régióiban, ahol 
a gyümölcs- és zöldségágazatban a 
termelők szervezettségének foka jelentősen 
elmarad az uniós átlagtól, a tagállamok az 
1308/2013/EU rendelet alapján elismert 
termelői szervezetek számára a 45. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában említett 
pénzügyi hozzájárulás legfeljebb 80%-át és 
a bármely ilyen termelői szervezet által 
forgalmazott termékek értékének 
legfeljebb 10%-át kitevő nemzeti pénzügyi 
támogatást nyújthatnak. A nemzeti 
pénzügyi támogatás a működési alapot 
kiegészítő támogatás.

(1) A tagállamok azon régióiban, ahol 
a gyümölcs- és zöldségágazatban a 
termelők szervezettségének foka jelentősen 
elmarad az uniós átlagtól, a tagállamok az 
1308/2013/EU rendelet alapján elismert 
termelői szervezetek számára a 45. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában említett 
pénzügyi hozzájárulás legfeljebb 30%-át 
kitevő nemzeti pénzügyi támogatást 
nyújthatnak. A nemzeti pénzügyi 
támogatás a működési alapot kiegészítő 
támogatás. A 46. cikk (2) bekezdésében 
szereplő számadatokat az e termelői 
szervezetek által forgalmazott termékekre 
kell alkalmazni.

Or. de

Módosítás 2867
Beata Gosiewska

Rendeletre irányuló javaslat
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47 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok azon régióiban, ahol 
a termelői szervezetek, a termelői 
szervezetek társulásai és a termelői 
csoportok kevesebb, mint 15%-át 
értékesítik az említett régiók gyümölcs- és 
zöldségtermelése értékének, és ahol a 
gyümölcs- és zöldségtermesztés a régió 
teljes mezőgazdasági termelésének 
legalább 15%-át teszi ki, az e cikk (1) 
bekezdésében említett nemzeti pénzügyi 
támogatást az Unió igényelheti az érintett 
tagállam kérésére.

Or. pl

Módosítás 2868
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok azon régióiban, ahol 
a termelői szervezetek, a termelői 
szervezetek társulásai és a termelői 
csoportok kevesebb, mint 15%-át 
értékesítik az említett régiók gyümölcs- és 
zöldségtermelése értékének, és ahol a 
gyümölcs- és zöldségtermesztés a régió 
teljes mezőgazdasági termelésének 
legalább 15%-át teszi ki, az e cikk (1) 
bekezdésében említett nemzeti pénzügyi 
támogatást az Unió igényelheti az érintett 
tagállam kérésére.

Or. pl

Módosítás 2869
Norbert Lins



PE631.982v01-00 178/185 AM\1171743HU.docx

HU

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Akkor tekinthető úgy, hogy valamely 
tagállami régióban a termelők 
szervezettségének foka jelentősen elmarad 
az uniós átlagtól, ha a szervezettség átlagos 
foka az operatív program végrehajtását 
megelőző három egymást követő évben 
nem érte el a 20%-ot. A termelők 
szervezettségi fokát úgy kell kiszámítani, 
hogy az érintett régióban előállított és az 
1308/2013/EU rendelet alapján elismert 
termelői szervezetek, illetve termelői 
szervezeteket tömörítő társulások által 
forgalmazott gyümölcsök és zöldségek 
értékét el kell osztani a szóban forgó 
régióban előállított összes gyümölcs és 
zöldség értékével.

Akkor tekinthető úgy, hogy valamely 
tagállami régióban a termelők 
szervezettségének foka jelentősen elmarad 
az uniós átlagtól, ha a szervezettség átlagos 
foka az operatív program végrehajtását 
megelőző három egymást követő évben 
nem érte el a 10%-ot. A termelők 
szervezettségi fokát úgy kell kiszámítani, 
hogy az érintett régióban előállított és az 
1308/2013/EU rendelet alapján elismert 
termelői szervezetek, illetve termelői 
szervezeteket tömörítő társulások által 
forgalmazott gyümölcsök és zöldségek 
értékét el kell osztani a szóban forgó 
régióban előállított összes gyümölcs és 
zöldség értékével.

Or. de

Módosítás 2870
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Akkor tekinthető úgy, hogy valamely 
tagállami régióban a termelők 
szervezettségének foka jelentősen elmarad 
az uniós átlagtól, ha a szervezettség átlagos 
foka az operatív program végrehajtását 
megelőző három egymást követő évben 
nem érte el a 20%-ot. A termelők 
szervezettségi fokát úgy kell kiszámítani, 
hogy az érintett régióban előállított és az 
1308/2013/EU rendelet alapján elismert 
termelői szervezetek, illetve termelői 
szervezeteket tömörítő társulások által 
forgalmazott gyümölcsök és zöldségek 
értékét el kell osztani a szóban forgó 
régióban előállított összes gyümölcs és 

Akkor tekinthető úgy, hogy valamely 
tagállami régióban a termelők 
szervezettségének foka jelentősen elmarad 
az uniós átlagtól, ha a szervezettség átlagos 
foka a KAP stratégiai tervének
végrehajtását megelőző három egymást 
követő évben nem érte el a 20%-ot. A 
termelők szervezettségi fokát úgy kell 
kiszámítani, hogy az érintett régióban 
előállított és az 1308/2013/EU rendelet 
alapján elismert termelői szervezetek, 
illetve termelői szervezeteket tömörítő 
társulások által forgalmazott gyümölcsök 
és zöldségek értékét el kell osztani a 
szóban forgó régióban előállított összes 
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zöldség értékével. gyümölcs és zöldség értékével.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az e rendelet egyéb cikkeivel való koherenciához szükséges.

Módosítás 2871
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a méhészeti ágazat 
tekintetében a 6. cikk (1) bekezdésében 
említett konkrét célkitűzések közül 
legalább egynek a megvalósítására
törekednek.

A tagállamok a méhészeti ágazat 
tekintetében a 6. cikk (1) bekezdésében 
említett konkrét célkitűzések közül 
legalább két intézkedéscsomagot 
megvalósítanak:
a) nem hivatásos méhészet: kevesebb mint 
150 méhkaptár, mely környezetvédelmi 
előnyöket biztosít; 
b) hivatásos méhészet: 150 és 500 
méhkaptár között, melynek célja a 
méhészeti ágazat termelékeny 
működésének megőrzése és a piac 
méztermékekkel való ellátása.

Or. es

Módosítás 2872
Martin Häusling, Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a méhészeti ágazat 
tekintetében a 6. cikk (1) bekezdésében 
említett konkrét célkitűzések közül 
legalább egynek a megvalósítására 

Az általános célkitűzésekre vonatkozó 5. 
és 6. cikk tiszteletben tartása mellett a 
tagállamok a méhészeti ágazat tekintetében 
a 6. cikk (1) bekezdésében említett konkrét 
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törekednek. célkitűzések megvalósítására törekednek.

Or. en

Módosítás 2873
Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a méhészeti ágazat 
tekintetében a 6. cikk (1) bekezdésében 
említett konkrét célkitűzések közül 
legalább egynek a megvalósítására 
törekednek.

A tagállamok a méhészeti ágazat 
tekintetében a 6. cikk (1) bekezdésében 
említett konkrét célkitűzések közül 
legalább kettőnek a megvalósítására 
törekednek.

Or. en

Módosítás 2874
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Beavatkozástípusok a méhészeti ágazatban 
és uniós pénzügyi támogatás

Beavatkozástípusok a méhészeti ágazatban 
és uniós pénzügyi támogatás a hivatásos 
méhészet számára

Or. es

Módosítás 2875
Maria Lidia Senra Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a KAP-stratégiai (1) A tagállamok a KAP-stratégiai 
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tervükben a 6. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott minden egyes konkrét 
célkitűzés vonatkozásában kiválasztanak 
egyet vagy többet a következő, a méhészeti 
ágazatban megvalósítható 
beavatkozástípusok közül:

tervükben a 6. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott minden egyes konkrét 
célkitűzés vonatkozásában kiválasztanak 
egyet vagy többet a következő, a hivatásos
méhészeti ágazatban megvalósítható 
beavatkozástípusok közül:

Or. es

Módosítás 2876
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a KAP-stratégiai 
tervükben a 6. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott minden egyes konkrét 
célkitűzés vonatkozásában kiválasztanak 
egyet vagy többet a következő, a méhészeti 
ágazatban megvalósítható 
beavatkozástípusok közül:

(1) A tagállamok a KAP-stratégiai 
tervükben a 6. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott minden konkrét célkitűzés 
vonatkozásában kiválasztanak egyet vagy 
többet a következő, a méhészeti ágazatban 
megvalósítható beavatkozástípusok közül:

Or. en

Indokolás

Ez a megfogalmazás egyszerűbb.

Módosítás 2877
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) technikai segítségnyújtás a 
méhészek és a méhészek szervezetei 
részére;

a) technikai segítségnyújtás a 
méhészek és a méhészek szervezetei 
részére, amely többek között a kezdőket 
érintő oktatásra és képzésre összpontosít;

Or. en
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Módosítás 2878
Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) tárgyi eszközökre és immateriális 
javakba irányuló beruházások; kutatás és 
kísérleti termelés, valamint egyéb 
intézkedések, amelyek többek között a 
következőkre irányulnak:

i. a kedvezőtlen éghajlati jelenségek 
által okozott károk megelőzésére, valamint 
a változó éghajlati feltételekhez 
alkalmazkodó fajták és gazdálkodási 
gyakorlat alkalmazásának előmozdítására 
irányuló intézkedések;

ii. energia-megtakarítás és az 
energiahatékonyság növelése;

iii. ökológiai csomagolás;

iv. az állatok egészsége és jóléte;

v. a hulladéktermelés csökkentése és 
a melléktermékek és hulladékok 
felhasználásának és az azokkal való 
gazdálkodásnak javítása;

vi. a kártevőkkel szembeni jobb 
ellenállás;

vii. a növényvédőszer-használat 
kockázatainak és hatásainak mérséklésére 
irányuló intézkedések;

viii. a biodiverzitásnak kedvező 
élőhelyek kialakítására és fenntartására 
irányuló intézkedések;

Or. es

Indokolás

A beruházások tekintetében szükség van szélesebb körű intézkedések létrehozására.
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Módosítás 2879
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) technikai segítségnyújtás a 
méhészek és a méhészek szervezetei 
számára, beleértve a bevált gyakorlatok, a 
tájékoztatás és a népszerűsítés 
előmozdítását;

Or. en

Módosítás 2880
Marijana Petir

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a méhészek által az 
éghajlatváltozáshoz való jobb 
alkalmazkodás érdekében tett 
intézkedések;

Or. hr

Indokolás

Szükséges gondoskodni arról, hogy a méhcsaládok számára a táplálékot ne a táplálkozási 
időszakban használják fel annak érdekében, hogy megőrizzék a kolóniákat azáltal, hogy egy 
méhkolónia/kaptár számára egy bizonyos mennyiségű cukrot vagy méheledelt vásárolnak. Az 
éghajlatváltozás okozta szélsőséges események növekvő elterjedtsége miatt a méhlegelők 
egyre bizonytalanabbá és ritkábbá válnak. A méhcsaládok megőrzéséhez szükséges a 
méhészek beavatkozása.

Módosítás 2881
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)



PE631.982v01-00 184/185 AM\1171743HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) intézkedések a beporzók 
takarmányterületeinek növelésére;

Or. en

Módosítás 2882
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a méhcsaládokat megtámadó 
kártevők és betegségek – különösen a 
varroatózis – elleni védekezésre irányuló 
fellépések;

b) a méhcsaládokat megtámadó 
kártevők és betegségek – különösen a 
varroatózis – megelőzésére és az ellene 
való védekezésre irányuló fellépések;

Or. fr

Indokolás

Módosítás, amely bevezeti a megelőzés fogalmát e támogatható intézkedések kiegészítésére.

Módosítás 2883
Norbert Erdős

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a méhek egészségi állapotát 
vizsgáló nemzeti hálózatok létrehozása 
és/vagy fejlesztése;

Or. en

Indokolás

A méhek egészségi állapotát vizsgáló nemzeti hálózat biztosítja a méhbetegségek elleni 
hatékony védelmet a rendszeres ellenőrzések és a méhészek tanácsadással történő támogatása
révén. Ez egy jó eszköz a társfinanszírozott méhészeti beavatkozásokban való részvételhez.
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Módosítás 2884
Marijana Petir

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) ingó és ingatlan tulajdonba 
történő befektetés;

Or. hr

Módosítás 2885
Martin Häusling, Maria Heubuch
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a méhcsaládok genetikai 
sokféleségének fokozására irányuló 
fellépések

Or. en
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